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VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van  

21 januari 2013 in het Provinciehuis 

 

Aanwezig: 

mw. P. Doornenbal-Van der Vlist (voorzitter), R.C. Robbertsen (CvdK), R. van Lunteren 

(gedeputeerde), mw. A.M.A. Pennarts (gedeputeerde), drs. R.E. de Vries (gedeputeerde), dr. 

F.H. Barneveld Binkhuysen (VVD), mw. J.F. Bloemberg ( PvdD), mw. A.C. Boelhouwer 

(GroenLinks),  drs. J.G. Boerkamp (D66), mr. J.M. Buiting (CDA), R.G.J. Dercksen (PVV), 

ir. H. IJssennagger (PVV), drs. C. de Kruijf (PvdA), ir.ing. Y.S. Lutfula (SP), mw. M.W.J. 

Maasdam-Hoevers (CDA), mw.drs. A.M.C. Mineur (SP), drs. B. Nugteren (GroenLinks), ir. 

J.P.M. Peters (D66), R. Postma (ChristenUnie), A.J. Schaddelee (ChristenUnie), mw. Y. Smit 

(VVD), mr. D.S.L. Tuijnman (VVD), mw. J.H. Verbeij-Ouwerkerk (PvdA), mw.drs. J.C.M. 

Versteeg (D66), mw.dr. A.J. Vlam (VVD), W. van Wikselaar (SGP) 

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 

dr. R.J. Poort (adjunctgriffier) en mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag) 

 

Afwezig: 

drs. R.W. Krol (gedeputeerde), mw. W.M.M. Hoek (50PUS) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in het bijzonder de heer Postma, 

nieuw lid van de commissie namens de ChristenUnie.   

Bericht van verhindering is ontvangen van gedeputeerde Krol en mevrouw Hoek, die haar been heeft 

gebroken; voor haar gaat ter vergadering een beterschapkaart rond met het verzoek deze te tekenen.  

 

2. Vaststelling Agenda 

De voorzitter memoreert dat een gewijzigde agenda is toegezonden, waaraan het punt 

Jaarprogramma 2013 Randstedelijke Rekenkamer is toegevoegd. Mevrouw Hoenderdos is aanwezig 

voor een toelichting.  

Met in achtneming van het vorenstaande wordt de agenda vastgesteld.  

 

3. Mededelingen 

De voorzitter deelt mede dat: 

- via de mail bericht is ontvangen dat op de provinciale website een deelpagina is geopend 

getiteld “Toekomst provincie Utrecht”, waarop veel documenten zullen worden geplaatst 

over dit onderwerp (zie ook het memorandum van gedeputeerde Pennarts). Zodra daarop 

nieuwe berichten of documenten worden geplaatst, zullen de Staten daarvan via de griffie een 

melding ontvangen; 

- na afloop van deze vergadering worden de woordvoerders dan wel de fractievoorzitters 

gevraagd na te blijven voor overleg over de aanpak van het gesprek met minister Plasterk op 

5 februari a.s.; 

- een memo is ontvangen van de cvdK over Paushuize. De PVV heeft daarover een vraag. De 

cvdK heeft verzocht dit onderwerp in een besloten deel van de vergadering te behandelen.   

De heer Dercksen merkt op dat de vraag van de PVV geen betrekking heeft op 

bedrijfsgevoelige informatie. Wat de PVV betreft behoeft dit onderwerp derhalve niet in 

beslotenheid te worden behandeld.  
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De heer Lutfula geeft aan dat de SP wel aanvullende vragen heeft naar aanleiding van het 

memo van de cvdK, w.o. over de bedragen die daarin zijn genoemd. De SP steunt derhalve 

het voorstel dit in een besloten deel te behandelen. Aldus wordt besloten.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren deelt mede dat tussen de onderhandelaars namens de koepels en het 

Rijk overeenstemming is bereikt over de Wet Hof (schatkistbankieren en BTW-compensatiefonds). 

Op dit moment vergadert het IPO-bestuur over de vraag of met het resultaat kan worden ingestemd. 

GS spreken hier op 22 januari a.s. over.  

Het voorstel dat thans voorligt houdt in dat een korting op het Provinciefonds wordt toegepast op 

basis van het gebruik van het BTW-compensatiefonds. Voor de provincie Utrecht zal die korting wat 

minder zijn dan voor andere provincies; dat heeft te maken met de investeringen en de omvang van 

de begroting. 

Spreker zegt toe de commissie op de hoogte te zullen houden van de ontwikkelingen.  

 

4. Rondvraag 

De heer Boerkamp vestigt de aandacht op een artikel in het Financieel Dagblad over de zorgelijke 

situatie bij gemeenten, hetgeen bekend was. In het artikel werd echter door gedeputeerde Van 

Lunteren aangegeven dat hij bij 14 van de 26 gemeentelijke begrotingen kanttekeningen heeft 

geplaatst. Dat was niet bekend. Vorig jaar ging het om 2 gemeenten en nu om 14. D66 acht dit een 

forse toename en een zorgelijke situatie. In het artikel werd niet ingegaan op de orde van grootte van 

de kanttekeningen. Verzocht wordt om een nadere toelichting.  

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat het vorig jaar om iets meer gemeenten ging, waarvan 2 

onder financieel toezicht. Dit jaar staat er geen enkele gemeente onder financieel toezicht.  

Over de exacte omvang komt op een later tijdstip in het jaar pas duidelijkheid. Jaarlijks verschijnt 

over de financiële positie van gemeenten een rapportage. Deze is primair bedoeld voor de 

gemeenteraden, omdat de provincie in deze een Rijkstaak uitvoert. GS leggen hierover geen 

verantwoording af aan de Staten, maar het is wel gebruikelijk dat de Staten dit stuk ter informatie 

krijgen aangeboden. 

Gemeenten hebben het op dit moment zwaar. Er worden steeds meer taken naar gemeenten 

gedecentraliseerd, terwijl tegelijkertijd de reserves enigszins uitgeput raken, doordat minder 

bijdragen worden verkregen uit grondexploitaties als gevolg van de economische ontwikkelingen.  

In de volgende commissievergadering komt het Verdiepingsonderzoek naar de grondexploitaties aan 

de orde en later in het jaar kan de informatie over de financiële posities van gemeenten tegemoet 

worden gezien.  

De heer Boerkamp geeft aan dat D66 de desbetreffende informatie afwacht.  

 

5. Termijnagenda (versie 16 januari 2013) 

Geen opmerkingen.  

 

6. Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 26 november 2012 

M.b.t. de tekst 

Blz. 11, laatste passage. In de tweede alinea de heer Molenaar wijzigen in de heer IJssennagger.  

Met in achtneming van vorenstaande wijziging wordt het verslag vastgesteld.   

 

7. Randstedelijke Rekenkamer Jaarprogramma 2013 

De voorzitter heet mevrouw Hoenderdos van de Randstedelijke Rekenkamer welkom en geeft haar 

het woord voor een korte toelichting op het Jaarprogramma 2013. 

 

Mevrouw Hoenderdos zet uiteen dat het toelichten van het Jaarprogramma in de commissie voor 

haar een primeur is. De leden van de Programmaraad hebben een belangrijke rol hierin. Minstens 
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twee keer per jaar heeft spreekster overleg met hen om de stand van zaken door te spreken en met 

name de komende onderzoeken te programmeren. Het voorliggende stuk is de uitkomst van het 

overleg dat in november jl.  heeft plaatsgevonden.  

Spreekster hecht eraan het Jaarprogramma aan de commissie toe te lichten, omdat haar streven is om 

vanaf 2013 meer provinciespecifiek te gaan werken; wel met behoud van de 

provincievergelijkingen, maar meer toegesneden op de specifieke vragen in de vier provincies. Dit 

wordt ook teruggezien in het programma; het is met kleuren aangegeven.  

Dat begint al met het provincievergelijkende onderzoek naar Nazorg bodemsanering. In Flevoland is 

dit al gepubliceerd, omdat de problematiek daar duidelijk van een andere orde is. De Randstedelijke 

Rekenkamer heeft het provinciespecifieke nu ook tot uitdrukking laten komen in het volgtijdelijk 

publiceren. Zeer binnenkort wordt de bestuurlijke wederhoor gestart; publicatie wordt rond Pasen 

verwacht.  

Rondom Natuurbeheer en natuurbeheerorganisaties heeft spreekster expliciet een vraag aan de 

commissie. In september/oktober heeft een viertal sessies plaatsgevonden met een 

vertegenwoordiging van de Staten over de mogelijke insteek van dit onderzoek. Uit de provincie 

Utrecht is gekomen dat hiervoor niet zoveel belangstelling is. In Noord- en Zuid-Holland wel. De 

insteek die voor die provincies is gekozen, is op dat moment niet hier ter tafel geweest. Spreekster 

hecht eraan de Staten erop te wijzen dat het onderzoek ook nog volgtijdelijk in Utrecht zou kunnen 

worden uitgevoerd.  

Het Groene Hart is een zgn. doorwerkingsonderzoek. Het streven is om minstens een keer per jaar te 

kijken naar de huidige stand van zaken van een onderzoek uit het verleden. Er is eerder onderzoek 

gedaan naar het Groene Hart, dat in maart 2009 is opgeleverd. Dit is derhalve een mooi moment om 

te kijken naar de stand van zaken daarvan.  

Het onderzoek naar Investeringsimpuls is een maatwerkonderzoek voor de provincie Flevoland. De 

Randstedelijke Rekenkamer doet derhalve ook onderzoeken op verzoek.   

Spreekster heeft in de Programmaraad toegelicht dat het in de visie van de Randstedelijke 

Rekenkamer geen goed idee is om in 2013 een onderzoek te doen naar de RUD’s, omdat het sterk in 

beweging is; voorgesteld is het onderzoek uit te stellen tot 2014. Wat wel in het tweede kwartaal zal 

worden gedaan, is een quick scan om te kijken hoe een nuttig onderzoek in 2014 kan worden 

gedaan; er zal derhalve een kleine verkenning worden gedaan.  

Geheimhouding is een onderwerp dat voor de tweede helft van dit jaar is gepland. Onderzocht zal 

worden welk beleid er is rondom geheime stukken en hoe daarmee wordt omgegaan.  

Spreekster plaatst hierbij de kanttekening dat dit onderwerp vooralsnog in de planning staat. Op 

basis van het overleg met de Programmaraad begin april, wordt het programma voor de tweede helft 

2013 en de eerste helft 2014 vastgesteld. Het is derhalve mogelijk dat het thema Geheimhouding 

wordt ingewisseld voor een ander thema waaraan de Staten prioriteit willen geven.  

 

De voorzitter deelt mede dat de vraag met betrekking tot het onderzoek Natuurbeheer is voorgelegd 

aan de commissie RGW.  

 

De heer De Kruijf informeert of de Randstedelijke Rekenkamer ook in staat is en de ruimte heeft 

voor korte, snelle onderzoeken geënt op de actualiteit.  

 

Mevrouw Vlam, voorzitter Programmaraad verzoekt eventuele wijzigingen of verzoeken kenbaar te 

maken aan de leden van de Programmaraad zodat deze kunnen worden meegenomen naar het 

overleg in april.   

Namens de VVD hecht spreekster eraan nogmaals te benadrukken dat er, ongeacht het onderzoek, 

wel sprake moet zijn van een eenduidige en breed gedragen probleemstelling. De kwaliteit en de 

uitkomsten van een onderzoek beginnen met een goede vraagstelling.  
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Voorts deelt zij mede dat dit jaar de activiteiten van zowel de Randstedelijke Rekenkamer als de 

Programmaraad worden geëvalueerd. In de desbetreffende Begeleidingscommissie zit mevrouw 

Boelhouwer namens de provincie Utrecht.   

 

Mevrouw Boelhouwer licht toe dat van iedere provincie een plaatsvervangend Programmaraadslid 

zitting heeft in de Begeleidingscommissie; de heer Poort is de griffier namens de vier provincies.  

Voor de evaluatie wordt een extern bureau ingeschakeld. Op 23 januari a.s. wordt een keuze 

gemaakt uit vier potentiële bureaus en direct in gesprek gegaan met het gekozen bureau. Het 

onderzoek zal derhalve snel daarna starten. Spreekster kondigt aan dat statenleden mogelijk worden 

benaderd voor hun mening.     

 

Mevrouw Hoenderdos geeft aan dat de Randstedelijke Rekenkamer de ruimte heeft en in staat is om 

snelle onderzoeken te doen. Als de Randstedelijke Rekenkamer zelf programmeert, gaat het veelal 

om provincievergelijkende onderzoeken die langduriger zijn; de verzoekonderzoeken kunnen 

sneller. In 2009 heeft de Randstedelijke Rekenkamer voor de provincie Noord-Holland een 

onderzoek gedaan met een doorlooptijd van drie weken. Het is derhalve mogelijk, indien er een 

beknopte vraag ligt.  

De oproep voor de eenduidigheid van de probleemstelling bij de start van het onderzoek 

onderschrijft spreekster van harte. 

Het is de gewoonte om de onderzoeksopzetten te sturen naar de vakcommissie waar deze het meest 

op zijn plaats zijn. Half december is de onderzoeksopzet voor het doorwerkingsonderzoek Groene 

Hart toegestuurd. De onderzoeksopzet zou heden bij het agendapunt Mededelingen aan de orde 

komen in de commissie RGW, maar is helaas verplaatst naar 4 maart a.s. De Randstedelijke 

Rekenkamer kan daar niet op wachten, omdat de opzet in Zuid-Holland en Noord-Holland inmiddels 

unaniem is aangenomen. Er is nog gelegenheid om te reageren, maar de Randstedelijke Rekenkamer 

gaat wel door.  

 

De heer Buiting informeert of het in dit geval niet mogelijk is dat de provincie Utrecht schriftelijk 

reageert op de onderzoeksopzet. Spreker zou het betreuren, indien eventuele relevante opmerkingen 

niet zouden kunnen worden gemaakt als gevolg van een agendakwestie.  

 

Dit lijkt de voorzitter een praktische oplossing. Zij informeert of dit werkbaar is voor de 

Randstedelijke Rekenkamer, hetgeen door mevrouw Hoenderdos wordt bevestigd. 

De voorzitter stelt vast dat de commissie instemt met het voorstel van de heer Buiting.  

Op haar voorstel wordt overigens besloten deze werkwijze in het vervolg in voorkomende gevallen 

te hanteren op het moment dat de behandeling wordt uitgesteld op grond van een te volle 

commissieagenda.  

 

Desgevraagd door heer Van Wikselaar, bevestigt mevrouw Hoenderdos dat de provincie Utrecht 

desgewenst nog vragen kan toevoegen aan het onderzoek Natuurbeheer. Op dit moment wordt de 

onderzoeksopzet geformuleerd. Deze wordt vervolgens aan de desbetreffende vakcommissie 

toegestuurd, met de mogelijkheid daarop te reageren.  

 

De heer Boerkamp kan zich voorstellen dat, gelet op het feit dat het onderzoek Natuurbeheer 

volgtijdelijk gebeurt, op basis van de onderzoeken in Noord- en Zuid-Holland wordt bekeken of het 

onderzoek in de provincie Utrecht wellicht op een andere manier zou moeten worden gedaan.   

Mevrouw Hoenderdos acht dit een goede suggestie. De Randstedelijke Rekenkamer zal niet direct 

kunnen starten met het onderzoek in de provincie Utrecht, omdat in dat geval nu lopend onderzoek 

zou moeten worden stopgezet. 
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Zij stelt voor om in het overleg met de Programmaraad in april te bespreken wat de meest handige 

timing en insteek is voor het onderzoek Natuurbeheer in de provincie Utrecht. 

De Randstedelijke Rekenkamer zal wel alvast anticiperen op de mogelijkheid dat de provincie 

Utrecht belangstelling heeft voor het onderzoek Natuurbeheer. Dat heeft nl. gevolgen voor het 

organiseren van het onderzoek Geheimhouding.  

 

De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af; zij bedankt mevrouw Hoenderdos voor haar 

komst en inbreng.   

 

8. Bestuurlijke opschaling Noordelijke Randstad 

De voorzitter memoreert dat de commissie via de mail met de aangepaste agenda de brief van 

minister Plasterk en het memorandum van gedeputeerde Pennarts, waarin het proces nader 

wordt toegelicht, heeft ontvangen; het Statenvoorstel is eveneens per mail op 16 januari jl.  

aan de commissie toegezonden.  

 

De heer Schaddelee zet uiteen dat de ChristenUnie bereid is het gesprek aan te gaan om het 

bestuur en de manier van besturen in Nederland slimmer te organiseren. Dat gesprek kan 

uiteindelijk leiden tot nadenken over opschaling. Zoals het proces thans is ingestoken roept 

echter veel verzet op, hetgeen de PvdA hopelijk zelfs niet zal ontkennen. Er wordt nogal vaart 

achter gezet. De ChristenUnie vraagt zich af, of de Minister het proces wel serieus neemt. Het 

voelt alsof de provincie onderwerp is geworden van een pilot. Dit proces op deze manier en 

met deze snelheid kan wat de ChristenUnie betreft niet.  

In het verlengde daarvan is de vraag of de Minister de burgers nog wel serieus neemt. Hoe 

wordt de inspraak met hen bijvoorbeeld vormgegeven? Daar heeft de Minister een hele korte 

termijn voor ingepland. Spreker heeft daarover tot op heden echter nog geen advertenties in 

de krant gezien. Wellicht is het de bedoeling dat de burger via Twitter reageert op het 

interview dat de Minister ter zake hiervan heeft gegeven en hij die manier als inspraak 

aanmerkt. Dat lijkt de ChristenUnie toch niet de bedoeling.  

Het vorenstaande is een bruggetje naar het idee om een referendum te organiseren over de 

provinciale herindeling. Dat is voor de ChristenUnie een lastige, omdat zij in principe geen 

voorstander is van referenda. Aan de andere kant kan een goed georganiseerde raadpleging 

over een dermate ingrijpend onderwerp geen kwaad. De ChristenUnie staat derhalve nog 

enigszins dubbel in het idee of zij al dan geen voorstander is van een referendum in deze. Een 

vraag die de ChristenUnie hierbij heeft, los van het feit dat er nog een referendumverordening 

zou moeten worden opgesteld, is hoeveel ruimte de Staten heeft om een referendum te 

organiseren. Feit is dat de Staten hier niet over gaan; het besluit wordt in Den Haag genomen.   

Een ander punt dat de ChristenUnie wil inbrengen, is het vertrek van de cvdK. De Minister 

heeft daarover opgemerkt, dat er misschien wel een waarnemer wordt benoemd. De 

ChristenUnie maakt daar bezwaar tegen. Het benoemen van een waarnemer wekt de 

suggestie, dat de Minister er al helemaal uit is en niets liever wil dan de provincie Utrecht rap 

opheffen. Geïnformeerd wordt hoe zeker het is, dat er een waarnemend cvdK komt in de zin 

of dat al formeel is bevestigd.  

De Minister zet de opschalingplannen stevig neer. Geïnformeerd wordt in hoeverre er al een 

democratische legitimatie is, anders dan dat het in het Regeerakkoord staat. 

De ChristenUnie vraagt zich af of er Grondwetwijziging nodig is om de provincie op te heffen 

of dat daarover met een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer kan worden besloten.   

Voorts heeft de ChristenUnie nog enkele inhoudelijke opmerkingen. De meest bondige 

inhoudelijke opmerkingen zijn in de visie van de ChristenUnie al gemaakt door de cvdK in 

zijn Nieuwjaarstoespraak toen hij het had over ‘blauwdruk denken’. Dat zegt in feite 

voldoende. 
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Een van de punten die de ChristenUnie wil aanstippen, die nog niet zoveel in de stukken 

wordt genoemd,  is hoe wordt omgegaan met het Groene Hart.  

De ChristenUnie heeft moeite met de hoeveelheid tijd die aan de discussie over dit onderwerp 

wordt besteed. Dat is allemaal tijd, die niet wordt besteed aan het oplossen van de echte grote 

problemen van dit land op dit moment nl. de economische- en financiële crisis. Verspilde tijd 

omdat de ChristenUnie het idee heeft dat de Minister met deze plannen vol gas afgaat op een 

blinde muur doordat hij in Den Haag uiteindelijk geen meerderheid voor zijn plan zal krijgen.   

 

Mevrouw Bloemberg deelt mede, dat de PvdD negatief tegenover de voorgenomen fusie staat. 

De PvdD staat wel positief tegenover het voorliggende memorandum van GS. De PvdD acht 

het een goede zaak om de Minister te verzoeken om ruimte in de Arhi-procedure te scheppen 

zodat er ook onderzoek naar varianten kan worden gedaan. Wat dat betreft deelt de PvdD de 

argumenten die in de notitie staan.  

 

Mevrouw Mineur memoreert dat de SP al jarenlang om diverse redenen tegenstander is van 

een Randstadprovincie. De SP kan zich in grote lijnen aansluiten bij het betoog van de 

ChristenUnie.  

Geïnformeerd wordt of GS in kaart hebben gebracht wat de consequenties zijn van dit beleid 

voor de inwoners van Utrecht bv. in de zin van: 

- verschillen in beleid; 

- verschillen in wegenbelasting; 

- verschillen in beleidscultuur tussen de provincies; 

- de invloed op de verstandhouding met andere provincies zoals Brabant en Gelderland; 

- de kosten van deze arhi-procedure. De provincie heeft net een nieuw provinciehuis, 

dat ook weer in de verkoop zal moeten.  

Voorts vestigt spreekster de aandacht op de bestuursrechterlijke kant. In tegenstelling tot de 

ChristenUnie staat de SP op het standpunt, dat de Staten wel degelijk gaan over het opheffen 

van de provincie. Het is hun provincie, hun democratie. De Staten hebben van de kiezers 

mandaat gekregen. In geen enkel verkiezingsprogramma heeft het al dan niet opheffen van de 

provincie gestaan. Zelfs de PvdA heeft het niet op deze wijze in haar verkiezingsprogramma 

opgenomen. 

De heer De Kruijf wijst erop dat in het verkiezingsprogramma 2010 ter voorbereiding op de 

Statenverkiezing glashelder staat, dat de PvdA voorstander is van opschaling en fusie tussen 

deze drie genoemde provincies.  

Mevrouw Mineur onderschrijft het vorenstaande. Spreekster vervolgt dat er voor 2015 noch 

Tweede Kamer- noch Statenverkiezingen zijn om dit onderwerp aan de inwoners voor te 

leggen. Wellicht dat de gemeenteraadverkiezingen hiervoor dan maar moeten worden 

aangegrepen. De SP wil graag weten wat de inwoners ervan vinden. Het is de SP bekend dat 

de PVV bezig is met een motie om een referendum te organiseren. Dat lijkt de SP toch wel 

het minste dat de provincie kan doen. Het gaat nogal om wat en de Staten zijn eigenaren van 

deze democratie.  

Mevrouw Versteeg vraagt de aandacht voor een punt van orde. Zij meent dat hedenavond 

wordt besproken of de voorliggende notitie van GS rijp is voor het consultatiegesprek met de 

Minister op 5 februari a.s. Spreekster krijgt de indruk dat nu wordt ingegaan op de fusie op 

zich. Dat besluit wordt echter in Den Haag genomen.   

De voorzitter is van mening, dat voorgaande sprekers wel als zodanig zijn ingegaan op de 

voorliggende notitie. Zij verzoekt de fracties zich ook concreet uit te spreken over de vraag of 

zij zich kunnen vinden in de door GS geformuleerde randvoorwaarden (blz. 3).   

Mevrouw Mineur vervolgt haar betoog.   
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In de Eerste Kamer is de motie Kox aangenomen, waarin wordt gevraagd om een integrale 

visie op de modernisering van de bestuurlijke organisatie van Nederland. De SP onderschrijft 

de noodzaak van deze visie en vraagt zich af of de provincie de motie als zodanig kan 

ondersteunen.  

De SP sluit zich aan bij het betoog van de ChristenUnie over de cvdK. De SP gelooft niet dat 

dit project van de grond komt en staat op het standpunt dat de procedure voor een nieuwe 

cvdK gewoon doorgang moet vinden.  

 

De heer Van Wikselaar zet uiteen dat aan verandermanagement normaal gesproken een goede 

analyse ten grondslag ligt. Er wordt een heldere SWOT analyse gemaakt over de 

problematiek waar tegenaan wordt gelopen op basis waarvan wordt aangegeven welke 

oplossingsvarianten voor de toekomst mogelijk zouden zijn. Den Haag meent dit normale 

proces echter om te kunnen draaien, waarmee het in de visie van de SGP gedoemd is om te 

mislukken.   

De provincie heeft echter wel te maken met de huidige situatie.  

Tot op heden zijn geen inhoudelijke stukken vanuit het Ministerie ontvangen op basis 

waarvan de Staten een goed advies kunnen formuleren en een gedegen gesprek kunnen 

aangaan. Dat maakt de SGP enerzijds boos omdat zij zich niet serieus genomen voelt; 

anderzijds betreurt de SGP dat bestuurders op deze manier met elkaar omgaan. 

Schaalvergroting heeft voordelen als er een kwalitatieve slag kan worden gemaakt en daarmee 

winst kan worden geboekt. Veelal heeft dat alles te maken met de kwaliteit en de massa van 

de organisatie. De SGP staat op het standpunt dat de provincie met de doelstelling van 650 fte 

een organisatie is, die de op haar afkomende problematiek goed aankan. Indien de balans 

wordt opgemaakt zijn er genoeg signalen op basis waarvan kan worden geconcludeerd, dat de 

provincie Utrecht haar zaken redelijk goed op orde heeft en een prima startpositie heeft om 

het werk dat zij mag en moet doen goed te doen.   

De SGP vraagt zich met het College af hoe in de periode van 2015 – 2025 de verhouding zal 

liggen tussen de ‘mega provincie’ en de overige provincies.  

De SGP bekruipt het gevoel dat de Minister de provincie thans onterecht als een zwakker 

democratisch stelsel neerzet. De SGP acht het onheus dat de provincie op die manier wordt 

bejegend. Dat voelt niet goed.  

De SGP kan zich voorts niet aan de indruk onttrekken dat alleen euro’s het doel zijn om tot 

deze schaalvergroting te komen, omdat dit het enige is dat tot nu toe in de Kabinetsplannen is 

ingevuld; over de rest moet nog worden gesproken.  

De lijn in de voorliggende notitie kan de SPG vooralsnog volledig ondersteunen.  

De SGP wijst de herindeling niet op voorhand af, maar staat op het standpunt dat eerst serieus 

de reële balans moet worden opgemaakt alvorens een Arhi-procedure wordt gestart.  

Probleem is echter, dat de Minister nu al een Arhi-procedure in gang heeft gezet.  

De vraag is derhalve welke stappen de Staten nog, naast de gesprekken die met de Tweede- en 

Eerste Kamerfracties worden gevoerd, kunnen nemen om dat proces tijdelijk een halt toe te 

roepen en het huiswerk eerst goed te doen.  

 

Mevrouw Versteeg zet uiteen, dat fusie voor D66 geen doel op zich is. Aan voorwaarden 

gebonden ziet D66 het als een oplossing voor bestuurskrachtproblemen, die het adequaat 

aanpakken van huidige beleidsvraagstukken in de weg staan. D66  staat constructieve politiek 

voor. 

Op blz. 1 van het Statenvoorstel staat: “Er zijn geen juridische mogelijkheden om 

voorwaarden te stellen aan onze medewerking of om onze medewerking te weigeren.” en op 

blz. 2 staat als meetbaar/beoogd beleidseffect van de notitie: “Zoveel mogelijk ruimte zoeken 

binnen de arhi-procedure”. 
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Als de zaken  liggen zoals bovenstaand beschreven, is er volgens D66 des te meer reden om 

constructief te reageren om zoveel mogelijk uitkomsten van het fusieproces positief te 

beïnvloeden in de richting die men op wil, of men nu wel of niet voor de fusie is.  Een 

constructieve opstelling leidt tot samenwerking. 

In reactie op het betoog van de SGP merkt spreekster op dat het besluit in de visie van D66 in 

Den Haag wordt genomen. Volgens D66 is het beste dat de Staten kunnen doen de uitkomsten 

van dat besluit zo goed mogelijk proberen te beïnvloeden. Dat is de insteek die D66 kiest ook 

als reactie op het voorliggende voorstel.  

Voor D66 is hét grote bezwaar van de voorliggende notitie, dat het een hele defensieve 

aanvliegroute uitstraalt van ‘nee, tenzij’. D66 wil een constructieve ‘ja, mits’ houding.  

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Van Wikselaar memoreert 

spreekster dat in de Tweede Kamer op basis van het Regeerakkoord is besloten dat er een 

fusie komt. De Minister is met een opdracht op pad gestuurd. De Staten kunnen uiteraard via 

de eigen Tweede- en Eerste Kamerfracties proberen te beïnvloeden en hun commentaar ook 

rechtstreeks aan de Minister geven. Volgens D66 gaat de discussie daarbij niet om de vraag of 

de provincies al dan niet gaan fuseren. Dat besluit is in Den Haag genomen. De discussie hier 

gaat in de visie van D66 over de wijze waarop met de provincie Utrecht wordt omgegaan, wat 

de Staten daarvan vinden en hoe zij zo positief mogelijk het gehele besluitvormingproces 

kunnen beïnvloeden, ieder op zijn eigen wijze. Dat is de insteek van D66.  

De heer Tuijnman herkent zich niet in de opmerking, dat de voorliggende notitie negatief van 

toon is. In de visie van de VVD is er voor de Staten wel ruimte om in de Ahri-procedure de 

eigen wensen naar voren te brengen, mits daarvoor ook de tijd wordt gegeven. In dat kader 

steunt de VVD het pleidooi van GS de termijn van de consultatiefase van twee maanden te 

verlengen.    

Mevrouw Versteeg geeft aan dat zij haar betoog nog niet had afgerond en vervolgt. 

D66 deelt zeker een aantal zaken die in de notitie staat, w.o.:  

1.  de zorg voor het tempo waarin de voorgenomen fusie wordt aangepakt o.m. de 

verkorte consultatieperiode. Terecht dat GS de Minister in hun notitie vragen om toch 

ruimte in de arhi-procedure op te nemen voor een onderzoek naar meerdere varianten,  

wat D66 uitlegt als: laat het niet een simpele optelsom zijn van in dit geval drie 

provincies…. De grenzen van een nieuwe gefuseerde provincie vraagt aandacht, o.m. 

de NO polder maar ook Veenendaal en Rhenen, de grenzen tussen Noord- en Zuid-

Holland ivm infrastructurele vraagstukken, economische ontwikkeling en de positie 

van het  Groene Hart; 

2. hiermee samenhangend, dat er inhoudelijke argumenten moeten zijn om tot een fusie 

van provinciedelen tot een nader te bepalen gebied over te gaan. Fusie is immers geen 

doel op zich;  

3. er moet een inhoudelijke integrale visie op de modernisering van het gehele 

binnenlands bestuur zijn; 

4. alle bestuurlijke tussenlagen en hulpstructuren moeten daarbij worden afgeschaft en 

zeker niet opnieuw ingevoerd; 

5. maatschappelijke opgaven vragen om een integraal opererende provincie met een sterk 

profiel, alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden op de kerntaken en een eigen 

belastinggebied; 

D66 deelt NIET: 

1. de stelling dat “De ontwikkeling van een moderne en krachtige provincie eerder via 

een governancemodel verloopt, dan via nieuwe bestuurlijke grenzen.” (blz. 1 van de 
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notitie). De huidige grootte van de provincies dateren uit de 19
e
 Eeuw en kijkend naar 

de huidige beleidsvraagstukken, die op provincies en gemeenten afkomen, vragen die 

om een schaalvergroting van de provincies (en op termijn ook van gemeenten) om de 

disbalans in bestuurlijk Nederland te voorkomen. Het moet niet worden opgelost met 

allerlei lapmiddelen, zoals de afgelopen decennia is gebeurd; diverse bestuurlijke 

gremia die dit lokaal en provinciaal overschrijdend in stand houden, die tot 

bestuurlijke drukte leiden en daarmee niet tot effectief, efficiënt en democratisch 

gelegitimeerd bestuur leiden. 

Desgevraagd door de heer Schaddelee geeft spreekster aan dat voorbeelden van 

lapmiddelen o.a. zijn: de WGR, de WGR+, Veiligheidsregio, Gezondheidsregio. Al 

die samenwerkingsvormen geven eigenlijk al aan dat de bestuursgrootte van de direct 

gekozen bestuurslagen niet toereikend zijn. Voor D66 is die directe democratische 

controle heel belangrijk. D66 gaat voor effectief, efficiënt en een goed democratisch 

gelegitimeerd bestuur. Al die samenwerkingsvormen ontberen die democratische 

legitimatie. Het aantal functionarissen, overlegmomenten en het feit dat bestuurders en 

volksvertegenwoordigers een en ander veelal indirect ook nog in de gaten willen 

houden maken dat de besluitvorming traag verloopt. Dat wordt bestuurlijke drukte 

genoemd.  

De heer Schaddelee onderschrijft, dat men dit soort hulpstructuren niet meer zou 

moeten willen. De vraag is echter of dergelijk grensverkeer verdwijnt bij vijf 

landsdelen in Nederland. In de visie van de ChristenUnie zal dat niet het geval zijn. 

Mevrouw Versteeg is zich ervan bewust dat het om heel veel 

samenwerkingsverbanden gaat, die niet in een keer zullen kunnen worden afgeschaft.  

Het gaat D66 erom dat de samenwerkingsverbanden niet worden gelegitimeerd of 

gecultiveerd. Indien een goed democratisch gelegitimeerd, effectief en efficiënt 

bestuur wordt voorgestaan wordt er gezocht naar andere oplossingen om de 

samenwerkingsverbanden tot een minimum te beperken. Dat is de insteek van D66. 

Elk nieuw model zal ongetwijfeld een keerzijde hebben. D66 gelooft dat indien voor 

het mantra van effectief, efficiënt en goed democratisch gelegitimeerd bestuur wordt 

gegaan daaraan andere bestuurlijke grenzen moeten worden verbonden indien wordt 

gekeken naar de huidige beleidsproblematiek die op gemeenten en provincies 

afkomen. 

De heer Dercksen merkt op dat uit de brief van de Minister blijkt, dat hij nog niet is 

toegekomen aan een integrale visie en onderbouwing. De vraag is derhalve welke 

onderbouwing D66 daarbij dan heeft.    

Mevrouw Versteeg is van mening dat de PVV selectief shopt in het betoog van D66. 

Zij heeft aangegeven dat D66 voor een fusie is, maar dat het wel duidelijk moet zijn 

voor welke problemen de fusie de oplossing gaat bieden. D66 is niet voor een fusie an 

sich. Zij ziet fusie als een oplossing van bestuurlijke drukte, maar er zal goed moeten 

worden gekeken waarom grenzen worden verlegd en wat de insteek wordt bv. of de 

stroomgebieden worden gevolgd met veiligheid als insteek, of de economische assen 

wordt gevolgd i.v.m. versterken van de concurrentiepositie internationaal c.q. 

Europees. Die discussie wil D66. 
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Het gekozen tempo is de grootste zorg van D66, omdat dit betekent dat die discussie 

niet zorgvuldig kan worden gevoerd. Op grond hiervan wil D66 2015 van tafel hebben 

en dat meer tijd wordt genomen om die discussie goed te voeren.  

Het verheugt de heer Dercksen dat D66 met de meerderheid van de Staten vindt, dat 

dit stuk nog lang niet voldragen is en niet per 2015 tot de fusie kan worden 

overgegaan. Dat betekent dat D66 het thans voorliggende voorstel van GS ook zou 

moeten kunnen ondersteunen, omdat dit feitelijk de rode draad van het voorstel is.  

Mevrouw Versteeg memoreert in haar inleiding te hebben aangegeven waar het 

grootste bezwaar van D66 zit. D66 acht van belang dat de provincie Utrecht als 

gesprekspartner bij de Minister aan tafel blijft zitten en kiest op grond daarvan voor 

een ‘ja, mits’, een constructieve aanvliegroute. D66 vindt de voorliggende notitie 

negatief en een ‘nee, tenzij’ houding uitstralen. De meeste door GS voorgestelde 

randvoorwaarden kan D66 onderschrijven, maar met een aantal tekstonderdelen heeft 

D66 grote moeite. D66 staat op het standpunt dat het niet in het belang is van de 

provincie Utrecht om met die uitstraling aan tafel aan te schuiven bij de Minister om 

dit proces zo positief mogelijk te beïnvloeden.  

De heer Dercksen informeert of D66 zich kan aansluiten bij de meerderheid in de 

Staten die zegt dat het op deze manier, in dit tempo, ondoordacht, zonder visie en 

onderbouwing niet moet.  

Mevrouw Versteeg licht toe dat D66 thans te kennen heeft gegeven wat zij van de 

voorliggende notitie vindt. Afhankelijk van wat GS hiermee doen, zal D66 haar 

standpunt bepalen.  

Spreekster vervolgt haar betoog van de punten waarmee D66 het NIET eens is: 

2.  de visie op bestuurlijke drukte (blz. 2). Zoals het nu wordt omschreven in de notitie 

ervaart  D66 dit als een goedpraten van bestuurlijke drukte om bestuurlijke structuren 

vooral niet te hoeven veranderen. Uiteraard  moeten bestuurlijke hulpstructuren ook 

worden afgeschaft en als wetgeving bestuurlijke drukte veroorzaakt, moet de stofkam 

er doorheen. Dat kan ook zakelijk en kort gemeld worden in de visie van D66; 

3.  het feit dat de sociale, culturele en historische achtergronden van de drie provincies 

verschillen (blz. 3). Binnen Utrecht verschillen die nu ook. Daarnaast moet bestuur en 

cultuur niet met elkaar worden verward: de Achterhoek en Twente hebben een sterke 

culturele identiteit, maar geen bestuurlijke structuur. In de visie van D66 is dit een 

onzinargument. Bovendien heeft onderzoek eerder uitgewezen dat burgers in Noord-

Holland, Zuid-Holland, Utrecht (en Flevoland?) de minste binding hebben met hun 

provincie; 

4.  het feit dat dit niet het momentum is om over fusie te praten (blz. 3). De vraag is 

waarom óók niet eindelijk eens iets zou kunnen worden gedaan, ondanks slechte 

economische tijden, aan een bestuurlijk bestel daterend uit de 19
e
 Eeuw dat juist 

adequate besluitvorming in de weg staat die ook de financiële- en economische crisis 

betreffen. In goede economische tijden heeft de provincie dit ook laten liggen. D66 

ervaart dit als een gelegenheidsargument; 

5. tot slot een vraag met betrekking tot de strategische reflectie van deskundigen. 

Geïnformeerd wordt wie die deskundigen zijn, waarom voor hen is gekozen en wat 

hun politieke kleur is. De  Minister wordt in dat stuk verweten selectief te shoppen. De 
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vraag is of deze deskundigen ook niet selectief shoppen in de rapporten en tot deze 

‘nee, tenzij’ conclusie zijn gekomen. Er wordt veel voor de hand liggende kritiek geuit 

en vaak niet onderbouwd of uitgewerkt. Bronnen worden niet consequent vermeld. 

D66 heeft er moeite mee deze notitie serieus te nemen. Geïnformeerd wordt wie de 

auteur is van dit stuk. 

 

De heer Nugteren zet uiteen dat de bestuurlijke organisatie in de Randstad en ook het 

noordelijk deel daarvan al tientallen jaren een onderwerp is en een caleidoscoop aan 

opvattingen kent, hetgeen ook heden hoorbaar is.  

GroenLinks staat vooralsnog redelijk pragmatisch in dit onderwerp. Al jaren verkondigt 

GroenLinks in haar verkiezingsprogramma voorstander te zijn van een sterk middenbestuur, 

waarbij de provinciegrenzen van secundair belang zijn. Opschaling kan een bijdrage leveren 

aan een sterker midden- of openbaar bestuur.  

De brief van de Minister roept bij GroenLinks echter ook een aantal bedenkingen op.  

Allereerst het tempo, waarop al door voorgaande sprekers is gewezen. Voorts de relatie met 

andere bestuurlijke structuren en de mate van autonomie, die aan het nieuwe middenbestuur 

wordt gegeven conform de tekst in het Regeerakkoord. Dat is nog niet voldoende van tafel. 

Wat voor GroenLinks zeker ontbreekt is de argumentatie van de urgentie in de zin van 

waarom op dit moment en zo snel. GroenLinks heeft daar moeite mee.  

GroenLinks staat op het standpunt dat GS er goed aan hebben gedaan om de Staten een notitie 

voor te leggen om een aantal zaken aan de orde te stellen en een aanzet te geven voor de 

randvoorwaarden waarmee de provincie de Minister zou kunnen benaderen.  

In procedurele zin informeert spreker wat de insteek is van het gesprek met de Minister op 5 

februari a.s. De vraag is of een ieder een beschouwing gaat geven of dat een aantal 

randvoorwaarden worden meegegeven. Het laatste heeft de voorkeur van GroenLinks.  

Los van het feit dat er nogal wat herhaling in zit, vindt GroenLinks de notitie niet echt een 

versterking van de randvoorwaarden omdat de randvoorwaarden sterk zijn gekoppeld aan een 

bepaalde lijn van argumentatie van twijfels. 

GroenLinks vindt dat in een dergelijk proces een randvoorwaarde als het tempo sec moet 

worden neergezet, los van welke beschouwing en opvatting dan ook.  

Spreker kan zich voorstellen dat daar wat meer aandacht voor komt en het College, gehoord 

hebbende de discussie in de commissie, nogmaals nadenkt hoe dat het beste in de Staten kan 

worden voorbereid.  

Voorts hecht GroenLinks eraan een aantal randvoorwaarden te noemen, die in haar visie ook 

van belang zijn: 

- de autonomie. Het moet duidelijk zijn dat de uitkomst niet een veredelde 

uitvoeringsorganisatie wordt, zoals in het Regeerakkoord vermeld, maar een 

volwaardig openbaar bestuur; 

- een arhi-procedure betekent dat de provincie onder financieel toezicht wordt gesteld. 

GroenLinks staat op het standpunt dat de provincies in principe hun eigen 

beleidskaders moeten kunnen blijven uitvoeren en niet voor allerlei zaken 

toestemming moeten vragen bij het departement met alle vertragingen en problemen 

die dat met zich mee kan brengen; 
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- als de fusie doorgaat dan zal er een PS komen voor 4, 5 mln. inwoners. Dat stelt hoge 

eisen aan de volksvertegenwoordiging. Het wordt een soort kleine Tweede Kamer. Dat 

betekent, dat  PS in dat geval niet op dezelfde manier georganiseerd kan zijn als de 

huidige PS. 

Kortom wat GroenLinks betreft in deze fase een wat meer pragmatische in de richting van hoe 

de provincie het gesprek met de Minister optimaal voorbereidt. In de visie van GroenLinks 

doen de Staten er in deze verstandig aan zich vooral te concentreren op een aantal 

randvoorwaarden, los van een ieders opvatting over de fusie op zich. Dat biedt de Tweede 

Kamer de mogelijkheid om de Minister daarop kritisch te volgen/bevragen, omdat de 

discussie daar uiteindelijk wordt gevoerd.  

 

De heer De Kruijf hecht eraan eerst kort in te gaan op enkele punten, die door voorgaande 

sprekers naar voren zijn gebracht.  

Aangegeven wordt dat het om de toekomst van de provincie gaat. De PvdA is ervan overtuigd 

dat het met de toekomst van de provincie wel goed zit als de provincie zich maar niet laat 

opsluiten binnen de huidige enge grenzen.  

De PvdA is zich niet bewust van het vele verzet bij burgers, wel bij een deel van de 

bestuurders. 

De heer Schaddelee verwijst in deze naar RTV Utrecht waar verslag werd gedaan van de 

verschillende nieuwjaarstoespraken de afgelopen maand. Nagenoeg iedere burgemeester en 

ook de cvdK gingen in op de fusie en niet in de zin dat deze werd omarmd.   

De heer Dercksen voegt hieraan toe dat RTV Utrecht ook een peiling heeft gedaan. Dat is 

eveneens in Flevoland gebeurd. Dat is een goede voorzet in het kader van de mening van de 

burger.   

Mevrouw Versteeg merkt in de richting van de ChristenUnie op dat verwezen wordt naar de 

mening van bestuurders en niet van burgers.  

Het is spreekster niet bekend wie RTV Utrecht peilt, maar op basis van de uitkomst van een 

peiling tijdens de verkiezingen in 2011 waar PVV als grootste partij uit de bus kwam, plaatst 

zij een kanttekening bij de waarde die aan de uitkomst van de peiling van RTV Utrecht moet 

worden gehecht.    

De heer Kruijf sluit zich aan bij de reactie van D66 op de peiling van RTV Utrecht. 

Hetgeen de ChristenUnie naar voren brengt is in zijn visie een goede illustratie van wat de 

PvdA bedoelt nl. dat de bobo’s en andere bestuurders met name in hun Nieuwjaarsrede zich 

sterk hebben verzet.   

De heer Schaddelee maakt hiertegen bezwaar. Bestuurders zijn een afspiegeling van de 

burgers die hebben gekozen.  De PvdA wekt thans de indruk dat de bestuurders volledig los 

van hun achterban en de bevolking spreken. Geïnformeerd wordt of de PvdA nog wel volledig 

in contact staat met die bevolking. 

De heer De Kruijf weet niet of de bestuurders de representant van de bevolking zijn. Hij 

memoreert, dat de vraag werd gesteld of de PvdA zich bewust was van de weerstand. Daarop 

heeft hij geantwoord, dat de PvdA zich daarvan bewust is bij bestuurders omdat hij dat heeft 

gehoord in de media en in de Nieuwjaarsrede van verschillende bestuurders.   

Dat er nu een redelijk open discussie kan ontstaan op grond van het feit dat de Minister niet 

met een volkomen voldragen visie komt, moet de Staten verheugen. Hierop kunnen de Staten  
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conform de planning nog op twee momenten hun visie inbrengen nl. tot eind februari in de 

consultatieronde en van april t/m juni op het Herindelingontwerp.  

Indien vorig jaar tijdens de bezuinigingsronde sprake was geweest van een dergelijke open 

benadering, dan was de PvdA daar blij mee geweest.  

De PvdA sluit zich aan bij de vraag van D66 over wie de deskundigen zijn. Spreker vestigt in 

deze de aandacht op het rapport van de Raad van het Openbaar Bestuur d.d. november 2011. 

Hij citeert betreffende de Randstad:”Nergens is de noodzaak tot bestuurlijke schaalvergroting 

zo groot als in de Randstad. Talloze onderzoeken en adviezen hebben het belang daarvan 

onderstreept. Nieuw onderzoek naar nut en noodzaak van opschaling acht de Raad daarom 

niet wenselijk en leidt alleen maar tot vertraging van het proces.” De Raad van het Openbaar 

Bestuur verwijst daarbij naar een aantal onderzoeken dat eraan vooraf is gegaan bv. van Wim 

Kok, de Holland 8, de OESO en eerdere onderzoeken van de Raad van het Openbaar Bestuur 

zelf. De PvdA herkent de inhoud van het rapport van de Raad van het Openbaar Bestuur en 

kan zich daarin vinden. De PvdA heeft ook de achterliggende rapporten gelezen en voelt 

daarin haar standpunt bevestigd.  

Voor de PvdA is de voorliggende notitie derhalve geen goede notitie. Deze vormt geen goede 

basis voor het gesprek met de Minister. De Staten moeten niet achteruit vluchten, maar 

vooruitkijken op basis van de goede adviezen die er liggen; deze goede adviezen worden 

helaas niet genoemd in de Strategische reflectie van deskundigen. De PvdA is benieuwd naar 

de reden.   

Met het overtuigende argument dat de provincie er beter van wordt, het voor de burgers van 

de provincie Utrecht ook beter wordt indien de bestuurlijke organisatie past bij de feitelijke 

realiteit wordt een goede stap vooruit gedaan. Dat vindt de PvdA niet terug in de voorliggende 

notitie. De PvdA hoopt dat op 4 februari a.s. kan worden bewerkstelligd, dat de notitie wordt 

aangepast. Spreker heeft daartoe al suggesties gehoord en de PvdA wil daarover graag 

meedenken, zodat gekomen kan worden tot een gesprek met de Minister waarbij de provincie 

invloed kan krijgen op het proces. Die invloed wordt niet verkregen door de hakken in het 

zand te zetten.  

Veel argumenten die in de voorliggende notitie naar voren worden gebracht, herkent spreker 

van het proces om te komen tot de fusiegemeente Stichtse Vecht. Er moet worden gewaakt 

dat deze argumenten hetgeen wordt voorgestaan tegenhoudt. De PvdA hoopt dat dit niet de 

bedoeling is, maar vreest dat de voorliggende notitie wel dat effect heeft. Daarmee moet niet 

worden doorgegaan.  

Spreker memoreert, dat de PvdA reeds eerder een aantal schriftelijke vragen heeft ingediend 

bv. de vraag of de provincie thans al dan niet onder preventief financieel toezicht staat. Tot op 

heden zijn de vragen nog niet beantwoord; geïnformeerd wordt wanneer de beantwoording 

tegemoet kan worden gezien.   

Voorts informeert de PvdA wat er in de komende periode gebeurt. Zekerheid over het al dan 

niet doorgaan van de opschaling wordt pas verkregen na behandeling in de Eerste Kamer. Dat 

wordt mogelijk pas de tweede helft 2014.  In de tussentijd kan niet worden stilgezeten. De 

voorbereidingen, die misschien wel 1 – 1,5 jaar vragen, zullen moeten worden opgestart om 

niet op het verkeerde moment met lege handen te staan met alle consequenties van dien. 

Geïnformeerd wordt hoe GS de komende periode van plan zijn die voorbereidingen op te 

pakken, of zij dat van plan zijn; zo ja, hoe en zo nee, waarom niet.   
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Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de heer Dercksen antwoordt spreker er 

voorstander van te zijn om burgers de kans te geven hun mening te geven op voor hen 

belangrijke issues. Daarbij moet echter wel een aantal randvoorwaarden goed ingevuld zijn. 

Er moet sprake zijn van een eenduidige vraagstelling. Het gaat om drie provincies met drie 

provinciale verordeningen, die tot één moet worden gebracht. Bovendien moet de uitkomst 

van de vraagstelling, als een referendum wordt gehouden, door drie Provinciale Staten 

worden beoordeeld. De PvdA voorspelt, dat dit chaos wordt. Van groter belang is nog dat, als 

aan de burgers de kans wordt gegeven om in te spreken, de zekerheid moet kunnen worden 

gegeven dat er iets wordt gedaan met de uitkomst. 

Op grond van vorenstaande argumenten is de PvdA geen voorstander van een referendum.   

De heer Dercksen betreurt dit. Onderschreven wordt, dat het beter ware geweest een 

referendum te houden op het moment dat er een visie en een onderbouwing lag. Dat pleit 

ervoor dat de Minister eerst daarmee komt. Gebeurt dat echter niet, dan is de PVV 

voorstander van een referendum.  

De heer De Kruijf wijst erop dat niet de provincie een dergelijk referendum kan houden, maar 

dat gemeenten dat moeten uitvoeren. Dat kost geld en inzet. Geïnformeerd wordt of het de 

PVV bekend is of gemeenten daartoe bereid zijn.  

De heer Dercksen antwoordt dat een van de vragen van de PVV op 5 februari a.s. is, of de  

Minister daarvoor budget beschikbaar wil stellen. De PVV neemt aan dat hij daartoe bereid is, 

omdat hij in zijn brief d.d. 14 december jl. schrijft dat hij het vanzelfsprekend vindt, dat de 

burger intensief wordt betrokken bij dit proces. Indien de Minister niet bereid is hiervoor 

budget beschikbaar te stellen, dan vindt de PVV het belangrijk genoeg om de provincie 

daarvoor voorstellen te laten doen al dan niet in samenwerking met gemeenten. Het voorstel 

van de PVV zou zijn dit op de goedkoopste manier te doen nl. bij de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2014.  

 

De heer Dercksen deelt mede dat de PVV het politieke betoog zal voeren in de PS-

vergadering.  

De PVV staat positief tegenover de voorliggende notitie. De rode lijn is in ieder geval ‘niet op 

deze manier’, hetgeen de PVV onderschrijft. De PVV is niet dogmatisch tegen welke 

opschaling dan ook, maar is van mening dat eerst met een visie en een onderbouwing moet 

worden gekomen. De PVV is er wel altijd voorstander van dergelijke zaken voor te leggen 

aan de burger.  

Tot nu toe stonden GS vrij neutraal tegenover de provinciefusie. Geïnformeerd wordt hoe 

daar thans tegenover wordt gestaan. Uit de voorliggende notitie maakt de PVV op dat GS 

tegenstander zijn, in ieder geval op de wijze zoals het nu gebeurt. Dat is een lijn, die de PVV 

onderschrijft.  

In de notitie staat een aantal punten waarbij de PVV een kanttekening plaatst. De PVV is geen 

voorstander van een eigen belastinggebied. De noodzaak van een bestuurlijk lichaam wordt 

niet gedeeld. De PVV staat voorts op het standpunt dat het Rijk veel stringenter kan zijn in de 

formulering van taken van de provincie en andere overheidslichamen. Er zijn provincies die 

veel meer taken op zich nemen, dan strikt noodzakelijk is. Dit geldt eveneens voor o.a. 

gemeenten, Waterschappen, Kamers van Koophandel.   
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Het valt de PVV op dat VNO/NCW een van de weinige partijen is, die door GS zijn 

geconsulteerd. De PVV acht de VNO/NCW een vertegenwoordiging van de multinationals en 

had graag gezien, dat ook de vakbonden en het MKB waren geconsulteerd.  

De heer Tuijnman deelt mede zich bij de laatste opmerking aan te sluiten.   

De heer Dercksen vestigt tot slot de aandacht op blz. 8 van het Statenvoorstel (de Strategische 

reflectie van deskundigen). Spreker moet nog wennen aan het ambtelijke taalgebruik. Veel 

zinnen moeten dubbel worden gelezen zoals o.a. de zin:”Nationale burgers zullen alleen 

Europese burgers kunnen zijn als ze zich in eigen land thuis voelen.” Het verheugt de PVV 

dat in ieder geval in bredere kring wordt erkend, dat er nogal wat mensen in dit land zich er 

niet meer echt thuis voelen. Dat is winst. De kans, dat Nederlandse burgers zich een Europese 

burger kunnen/willen voelen, is in de visie van de PVV echter een utopie.  

 

De heer Buiting memoreert dat het CDA altijd voorstander is geweest van een goede 

samenwerking met de ‘buren’ en binnen de Randstad. Het heeft het CDA verheugd dat in de 

vorige periode, toen een nog grotere opschaling aan de orde was, uiteindelijk het verstand 

kwam van een Zuid- en een Noordvleugel. Dat is al winst.  

Evenals in de voorliggende notitie het geval is, wil het CDA nogmaals aandacht vragen voor 

het feit dat de provincie Utrecht in het land letterlijk in een middenpositie zit. Als het over 

samenwerking, opschaling gaat is in toenemende mate sprake van samenwerking met 

Gelderland, Brabant, Zuid- en Noord-Holland (Groene Hart).  

Het is interessant hoe historisch over opschaling wordt gesproken. Er wordt gekeken naar 

Thorbecke. Nederland is sindsdien zes keer opgeschaald. Er waren toen iets minder dan 3 

mln. inwoners; dat zijn er nu 17 mln. In Europa is een regio van over de miljoen inwoners 

eerder aan de grote dan aan de kleine kant. Indien wordt gekozen voor een verdere opschaling 

naar een regio van ongeveer 4,5 mln. inwoners dan is, in vergelijking met andere Europese 

landen, sprake van een landsniveau. De vraag is of daarmee niet het paard achter de wagen 

wordt gespannen.  

Het CDA kan zich vinden in samenwerking en is van mening dat dit ook moet worden 

bevorderd.  

De opstelling van de Minister ten aanzien van de opschaling typeert het CDA als eens 

stapeleffect. Het College formuleert daarbij in de voorliggende notitie een aantal gewogen 

gedachten.  

Er zijn twee elementen van een stapeleffect. De kans is dat er zonder een integrale visie straks 

in de opgeschaalde provincie allemaal elementen zijn die naar beneden weer in streken 

moeten worden georganiseerd. Met een integrale visie is de effectieve winst van grotere 

landsdelen in de visie van het CDA het ontmantelen van nagenoeg alle Rijkstaken. Indien 

dergelijke grote landsdelen worden gecreëerd, is Den Haag in principe niet meer nodig. Dat 

zou een enorme bezuiniging zijn. Het CDA ziet echter niets van die integrale visie terug en 

vreest, hetgeen vaak is gebeurd bij dergelijke vormen van doelredeneringen, dat als het ware 

wel een soort inverdieneffect wordt berekend maar bedrogen wordt uitgekomen.  

De heer Schaddelee informeert of het CDA zijn visie deelt, dat Den Haag feitelijk een zinloze 

laag is tussen provincie en Brussel. 

De heer Buiting antwoordt dat hij met zijn betoog probeert aan te geven, dat een en ander 

moet worden bekeken op basis van een integrale bestuurlijke visie. Aan een opschaling wordt 
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pas verdiend als de laag erboven ‘dunner’ wordt gemaakt. De Centrale Economische 

Commissie, het hoogste adviesorgaan van de Regering op ambtelijk niveau, heeft recent in 

een rapport aangegeven dat Nederland door de verrommeling (o.a. allerlei overlappende 

bestuurlijke structuren) in een steeds slechtere economische positie wordt gebracht. Tegen 

voornoemd advies wordt nu weer, zoals de ChristenUnie het aanduidt, een soort pilot gestart. 

Daardoor  kunnen allerlei andere zaken niet worden geredresseerd, waardoor niet anders kan 

worden verwacht dan dat dit uiteindelijk veel geld gaat kosten. Hierbij gaat het dan alleen nog 

maar om de efficiencyslag.  

De heer De Kruijf memoreert in het kader van de opmerking, dat een opschaling pas effect 

heeft en profijt geeft als de laag erboven uitdunt, dat de afgelopen jaren sprake is van een 

enorme uitbreiding van het gemeentelijk domein. Dat zet de komende jaren door. Drie grote 

operaties, die in gang zijn gezet, leiden ertoe dat gemeenten in toenemende mate taken tot 

zich krijgen en zich al dan niet vanzelfsprekend vergroten. De vraag is derhalve of het niet 

logisch is dat de stap naar de provinciale fusie wordt gezet.  

De heer Buiting merkt op dat thans omhoog wordt gekeken. Indien naar beneden wordt 

gekeken, m.n. naar steden met een omvang als Utrecht, worden allerlei zaken op wijkniveau 

georganiseerd.  

Het CDA onderschrijft dat een gewogen discussie moet worden gevoerd over een integrale 

bestuurlijke visie, maar niet op basis van één landsdeel.  

De heer De Kruijf wijst erop dat Amersfoort en de stad Utrecht in toenemende mate via 

decentralisatie een hoeveelheid taken tot zich krijgen en daarmee ook hun domein moeten 

uitbreiden, hetgeen zij overigens ook graag willen. Op grond hiervan is het in de visie van de 

PvdA vanzelfsprekend dat de eerste laag erboven, de provincie Utrecht, wat meer tot haar 

beschikking moet krijgen in de vorm van een schaalvergroting op een bepaald aantal 

kerntaken. 

De heer Buiting merkt op dat de PvdA voorbijgaat aan het portee van zijn opmerking. Spreker 

is voorstander van een goede integrale bestuurlijke visie betrekking hebbend op heel 

Nederland. Daarover moet gewogen en in alle rust worden nagedacht. Dit is echter slechts een 

zinvolle exercitie als ook Den Haag bereid is een groot deel van zijn taken in te leveren.    

Mevrouw Versteeg geeft aan dat het CDA steeds spreekt over ‘verdunning’. Volgens D66 

gaat het over decentralisaties van het Rijk richting middenbestuur en gemeenten. Voorgestaan 

wordt de taken neer te leggen op het bestuursniveau waar ze horen. Dat betekent dat het 

desbetreffende bestuursniveau daarvoor ook de bestuurskracht moet hebben. 

Het valt spreekster op dat een ieder het erover eens is dat er een integrale bestuurlijke visie 

moet komen, maar zij proeft uit het betoog van het CDA dat op voorhand word uitgegaan van 

een negatieve uitslag. D66 is ervan overtuigd, dat sprake zal zijn van een positieve uitkomst.   

De heer Buiting illustreert dat Nederland en de VS op dit moment de enige landen zijn, die er 

niet principieel voor kiezen om de gezondheidszorg decentraal te organiseren in regioverband. 

Dat leidt tot grote ondoelmatigheid. Nederland is zo langzamerhand de kostbaarste zorg van 

de hele wereld aan het creëren. Hij zou in deze bv. een interessante gedachte vinden als het 

Ministerie voor Volksgezondheid wordt opgeheven. Daarvoor moet op een bepaald moment 

dan ook principieel worden uitgesproken, dat bv. regionale integratie van gezondheidszorg 

een beter schaalniveau is. 
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Waar het spreker om gaat is dat hij vreest dat, als een dergelijke vorm van schaalvergroting 

wordt toegepast zonder fundamenteel na te denken wat op Rijksniveau wordt geregeld, 

uiteindelijk alleen maar kostbaarder wordt uitgekomen.  

Spreker vervolgt zijn betoog. Het tweede stapeleffect, dat in de wetenschap bekend is 

geworden, is dat pas later gegevens worden gezocht bij een interessante gedachte.  

Het CDA is van mening dat thans sprake is van een dergelijk effect, omdat eenzijdig wordt 

gekeken naar de onderbouwing terwijl er veel argumenten zijn te noemen waarom het 

misschien anders zou kunnen uitpakken. Hoe het zou kunnen uitpakken, is uiteraard niet 

bekend. 

Indien zou worden ingezet op de economie dan is een zorgvuldig doordenken over de 

economische profielen van deze drie provincies en eventueel omliggende provincies 

noodzakelijk om te kijken of werkelijk een synergie effect wordt verkregen. 

Het is ook mogelijk dat sprake is van een zekere culturele dominantie van een regio als 

Amsterdam over Noord-Holland en van Holland ten opzichte van de rest van het land. 

Spreker verwijst in deze naar een brochure over Nederland, die op Schiphol verkrijgbaar is. 

Daarin worden 100 kenmerken van Nederland genoemd, waarvan 98 over Holland gaan w.o. 

bloembollen, Leidse kaas, molens, klompen. Het gaat helemaal niet over Nederland. Er is 

derhalve een zekere culturele dominantie. 

Utrecht heeft een hele bijzondere en ander cultureel- en economisch profiel dan bv. Noord-

Holland. Er is natuurlijk een aantal punten van synergie, maar er zijn even zoveel punten waar 

sprake is van een totaal ander profiel. Het CDA maakt zich grote zorgen over het feit, dat een 

dergelijke opschaling juist in het hart van de Nederlandse economie zeer kwetsbaar is omdat 

een ander economisch profiel leidend gaat worden.  

Samenvattend: een integrale visie moet voorafgaan aan ‘proefballonen’ op het gebied van 

herindelingen. De integrale visie heeft tijd nodig. Dat is geen makkelijk proces. Het moet 

zorgvuldig gebeuren. Er moeten vele argumenten in gewogen worden en er moeten 

uiteindelijk richtingen worden bepaald voor Nederland in de toekomst en voor de 

economische situatie van Nederland in de toekomst. Als die visie ontbreekt, is het CDA van 

mening dat een zeer gevaarlijk spel wordt gespeeld. Zoals eerder gezegd, is het CDA 

voorstander van samenwerking maar niet op deze manier. Het CDA acht draagvlak van het 

grootste belang. Op welke wijze dit het beste kan worden gepeild, weet het CDA niet. 

Geïnformeerd wordt naar de opvatting van GS in deze.  

 

De heer Tuijnman spreekt in de eerste plaats namens de VVD zijn waardering uit voor de 

website en de informatievoorziening zowel vanuit de griffie als de gedeputeerde. 

Duidelijk is, dat de brief van de Minister veel reacties teweeg brengt. De VVD kan zich in 

grote lijnen aansluiten bij een aantal kritische opvattingen, die naar voren is gebracht. De 

VVD is niet blij met de argumentatie van de Minister en zeker niet met de procedure. De 

kritische argumenten komen nagenoeg allemaal terug in het voorliggende Statenvoorstel en 

bijgevoegde stukken.  

Spreker constateert dat een breed gedragen opvatting van de Staten is, dat er veel vragen zijn. 

Indien er fracties zijn die alleen vanwege de toon van de voorliggende notitie niet akkoord 

kunnen gaan met de inhoud, acht de VVD het gewenst voor 5 februari a.s. te bespreken hoe 

een en ander eensluidend onder de aandacht van de Minister kan worden gebracht. 
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Geïnformeerd wordt wat op 5 februari a.s. zal worden besproken, omdat op 4 februari a.s. de 

verschillende politieke opvattingen naar voren zullen worden gebracht in de Staten.  

De vraag is of de Staten invloed kunnen uitoefenen en op welke wijze het gesprek met de 

Minister daarover op 5 februari a.s. het beste kan worden ingestoken. Daarover wordt nader 

gesproken in het overleg na afloop van deze vergadering.   

Op de politieke opvatting van de VVD wordt nader teruggekomen in de PS-vergadering.  

Desgevraagd door de heren De Kruijf en Dercksen antwoordt spreker dat de VVD 

Statenfractie van Utrecht, in afwijking van de landelijke fractie, tegen dit plan is.  

 

Mevrouw Mineur deelt in aanvulling op haar betoog mede, dat de SP ‘down scaling’ ook als 

een optie ziet en ervoor pleit deze ook als zodanig mee te nemen. Deze optie houdt in dat 

eerder wordt gekeken naar de regio’s, waarin de gemeenten thans toch al werken, dan naar 

opschaling.   

 

Gedeputeerde Pennarts memoreert dat de Staten naar aanleiding van de brief van de Minister 

d.d. 14 december jl. aan GS hebben gevraagd om de discussie binnen PS te faciliteren. Dat is 

de basis van de notitie, die de Staten hebben ontvangen. Daarnaast hadden de Staten haar in 

een eerdere vergadering de opdracht gegeven om een soort factfinding mission te ondernemen 

in de regio om te inventariseren hoe steakholders over de opschaling denken. Ook daarover 

hebben de Staten een notitie ontvangen.  

De notitie is tot stand gekomen op basis van een interne discussie binnen GS en raadpleging 

van externe deskundigen.   

Spreekster benadrukt, dat de notitie niet aan de Staten is aangeleverd om te versturen naar de 

Minister. De notitie dient als leidraad voor het gesprek, dat de Staten op 5 februari a.s. voert 

met de Minister en biedt hopelijk een basis voor een zo groot mogelijke meerderheid van PS. 

De Staten kunnen er uiteraard voor kiezen om na het gesprek iets in de vorm van een notitie 

aan de Minister te overhandigen. In het overleg dat na deze vergadering plaatsvindt zal 

worden gesproken over de wijze waarop de Staten het gesprek met de Minister op 5 februari 

a.s. willen insteken.   

Ter vergadering is een aantal standpunten uitgewisseld, maar zijn ook vragen gesteld. Op die 

vragen gaat spreekster thans in.   

Met betrekking tot de vraag of de Staten hier wel over gaan, benadrukt spreekster dat er geen 

hiërarchie in besturen is. Dat staat ook in de strategische notitie. De provincie heeft derhalve 

het recht en de autonomie om iets te vinden van de herindelingvoorstellen van de Minister.  

Spreekster zal nog nader ingaan op de mogelijkheden, die de Staten daartoe hebben.   

Er is geen Grondwetwijziging nodig voor deze Arhi. In feite is de Arhi-procedure met de brief 

van de Minister d.d. 14 december jl. gestart. In de notitie is in een schema een doorkijk 

gegeven over de stappen die de Minister daarin neemt. Deze zijn zeer kort en laten geen 

ruimte voor de afweging van alternatieven, hetgeen een van de bezwaren is die in de notitie 

naar voren is gebracht.  

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van mevrouw Mineur bevestigt spreekster 

dat de Minister, ongeacht de mening van de provincie, kan besluiten tot een Arhi-procedure. 
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Het zijn de Tweede- en de Eerste Kamer die daarover het finale besluit nemen. De provincie 

is echter gelegitimeerd om iets te vinden van de voorstellen en daartoe de middelen te 

benutten die tot haar beschikking staan.  

Mevrouw Mineur wijst erop dat zelfs in het geval dat de Staten unaniem tegen zijn, de 

Minister en de Eerste- en Tweede Kamer over het hoofd van de provincie heen kunnen 

besluiten om het plan door te zetten,. 

Gedeputeerde Pennarts antwoordt dat dit in formele zin het geval is. Er zijn echter allerlei 

beïnvloedingsmogelijkheden richting Den Haag, die zeker niet moeten worden onderschat. De 

procedure, zoals die geschetst is in de brief en uitgewerkt is in het Statenvoorstel, laat zien dat 

uiteindelijk de Tweede- en Eerste Kamer daarover gaan. Er wordt overigens ook nog een 

advies gevraagd aan de Raad van State. 

Met betrekking tot de vraag over de gebieden zoals het Groene Hart merkt spreekster op, dat 

dit ook een van de overwegingen is die voor het College geldt in de zin van welke varianten 

mogelijk zijn, hoe in feite de positie is van deze provincie in het totaal van Nederland en de 

inrichting die daaruit voortvloeit in beschouwing genomen. Dat is een van de verwijten ten 

aanzien van het thans voorgelegde plan.  

De beleidsverschillen in kosten en belastingenniveau tussen de verschillende provincies is op 

dit moment nog niet bekend. Er wordt wel gewerkt aan een inhoudelijke onderbouwing van 

de argumenten die de Minister aanvoert, maar ook van de argumenten die de provincie zelf 

kan aanvoeren bij de inspraakprocedure in het kader van de ter inzage legging.  

Ook over de kosten van de procedure kan spreekster nog geen uitsluitsel geven. Zodra daarop 

meer zicht is of die vraag ook door andere provincies wordt onderzocht, zullen GS daarop 

terugkomen.  

Gememoreerd is, dat de motie Kox op 4 december jl. unaniem in de Eerste Kamer is 

aangenomen. Daarin wordt gevraagd om een integrale visie. GS hebben daarvan 

kennisgenomen. Het is volgens GS een cruciale stap in de procedure, die bij de Eerste Kamer 

ligt, dat daar om een integrale visie wordt verzocht. GS hopen dat de Minister daarmee bij de 

ter inzage legging, waarin het voorstel pas feitelijk wordt omschreven en onderbouwd, 

rekening zal houden. Op dit moment is dat signaal vanaf die kant afgegeven.  

De vraag hoe de mega provincie zich verhoudt tot de overige provincies is een van de 

kwetsbare punten van het plan. De Minister heeft erkend dat als het stopt bij dit voorstel en de 

voortzetting tot 2025 geen vorm krijgt, gesproken zou kunnen worden van een mislukt 

experiment. Het is van belang dat dit landsdeel zijn vervolg krijgt in een totale architectuur 

voor Nederland. Daarvan is op dit moment geen sprake. Daarover spreekt ook de aangenomen 

motie Kox.   

De stappen die de Staten nu nog kunnen nemen zijn o.a. de lobby naar Den Haag, de 

contacten met de eigen partijen, het peilen van de inwoners, het nadruk leggen op eventuele 

varianten die kunnen worden meegewogen. In deze fase van consultatie is dit het gesprek, dat 

de Staten op 5 februari a.s. voeren met de Minister.  

De Minister zal voorts de regio nog consulteren. Er staan twee bijeenkomsten voor Utrecht 

gepland; een met inwoners en een met overige steakholders zoals besturen, waterschappen, 

ondernemingen. De Minister heeft in totaal 10 bijeenkomsten gepland. De overige 

bijeenkomsten zullen derhalve in Flevoland en Noord-Holland plaatsvinden. Ook daar is 
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derhalve nog een mogelijkheid om met hem in gesprek te gaan; vervolgens de ter inzage 

legging en de middelen die daar ter beschikking staan.  

Op grond van het aantal inwoners spreekt mevrouw Mineur haar verbazing uit over de 

verdeling van de bijeenkomsten. 

Gedeputeerde Pennarts geeft aan melding te maken van hetgeen de provincie daarover tot nu 

toe heeft vernomen; wellicht is dit niet het eindplaatje. In ieder geval is bekend, dat de 

Minister zich in de regio zal laten informeren door de relevante partijen.  

Overigens staat in de notitie over de gesprekken met de steakholders dat de VNG een eigen 

consultatieronde wil organiseren in de vorm van een bijeenkomst met gemeentebesturen, 

raadsleden en statenleden. Duidelijk is, dat ook andere partijen de middelen benutten om met 

hun achterban in gesprek te komen.  

Spreekster memoreert dat D66 de toon van de voorliggende notitie negatief vindt. D66 heeft 

liever een ‘ja, mits’ in plaats van een ‘nee, tenzij’, een constructievere toon. Spreekster 

benadrukt nogmaals, dat dit stuk niet is bedoeld om in de vorm van een brief aan de Minister 

te sturen maar dient als leidraad voor het gesprek van de Staten met de Minister.   

Mevrouw Versteeg bevestigt het vorenstaande, maar wijst erop dat het wel een openbaar stuk 

betreft en daarmee in feite al een visitekaartje is afgegeven en de toon is gezet. Daar heeft 

D66 moeite mee. Indien de provincie zoveel mogelijk invloed wil uitoefenen, is een 

constructieve houding van belang. Dat geldt voor alles in het leven dus ook in de politiek.  

Gedeputeerde Pennarts kan zich voorstellen dat nogmaals wordt bekeken of de toon met een 

andere woordkeuze beter tot zijn recht kan komen. Spreekster begrijpt dat D66 de 

randvoorwaarden, die aan het eind van de notitie staan, wel onderschrijft. 

Mevrouw Versteeg memoreert, dat de randvoorwaarden voor 80% (de eerste vier) worden 

onderschreven. Bij de laatste randvoorwaarde wil D66 een kanttekening plaatsen, waarop 

nader zal worden teruggekomen in de PS-vergadering. D66 heeft het zich in deze vergadering 

tot de hoofdlijnen beperkt.   

Gedeputeerde Pennarts zegt toe de algemene opmerking van D66 over de wijze waarop de 

toon van de voorliggende notitie wordt beoordeeld mee te nemen.  

In de notitie Strategische reflectie van deskundigen wordt vanuit een aantal deskundige 

organen geciteerd zoals der Raad van het Openbaar Bestuur, de Raad van de Financiële 

Verhoudingen, de Raad van State en de diverse commissies die in het verleden 

Randstadopschaling in verschillende vormen hebben bestudeerd en daarover hebben 

geadviseerd. Er is echter ook met deskundigen gesproken, die een bestuurlijke visie hebben 

op hoe zaken georganiseerd zouden moeten worden. Zij hebben GS verzocht hun namen in dit 

stadium niet prominent te noemen. Spreekster respecteert dat verzoek, maar geeft aan bereid 

te zijn hierover nadere mededelingen te doen in het overleg na afloop van deze vergadering.   

Mevrouw Versteeg respecteert dit besluit. Het verbaast spreekster echter wel dat de mensen, 

die hun naam hieraan verbinden, dat niet in het openbaar doen. Van alle rapporten, die de 

afgelopen decennia zijn geschreven over herindelingen, zijn de auteurs bekend; ook van 

diegenen met een politieke kleur.  

De heer De Kruijf sluit zich aan bij het betoog van D66. De PvdA heeft hier moeite mee 

temeer omdat in de notitie selectief wordt geshopt. Er worden bv. wel rapporten van de Raad 

van het Openbaar Bestuur genoemd uit 2006, maar niet het rapport uit 2011 dat hij in zijn 

betoog heeft aangehaald. Dat wordt merkwaardig geacht en dan knelt het des te meer dat niet 
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bekend is namens wie er opmerkingen worden gemaakt. Het is geen stuk dat alleen hier in 

beslotenheid wordt besproken. Het stuk wordt overal besproken.  

Gedeputeerde Pennarts benadrukt nogmaals dat zij de namen wel wil noemen, maar dat 

betrokkenen hebben verzocht hiermee op dit moment niet prominent naar buiten te treden. Zij 

meent aan dat verzoek recht te doen door in kleiner verband mee te delen met wie GS hebben 

gesproken. Zij acht de keuze aan betrokkenen om te besluiten wanneer zij zich wel actief 

willen mengen in deze discussie.    

De heer De Kruijf merkt op dat hij, als hij daar niets mee kan, de namen ook niet behoeft te 

weten op dit moment.    

Gedeputeerde Pennarts vervolgt dat GroenLinks heeft gesproken over de manier waarop de 

Minister tegemoet zal worden getreden. De notitie noemt de twijfels en GroenLinks staat op 

het standpunt, dat de provincie zich moet richten op de randvoorwaarden. Spreekster gaat 

ervan uit dat in de notitie, zoals deze wordt aangeleverd voor PS, de argumentatie nader zal 

worden aangescherpt. Zij begrijpt dat de randvoorwaarden voldoende duidelijk zijn gesteld 

om de discussie op 5 februari a.s. met de Minster aan te gaan. 

In het kader van de Arhi-procedure komt de provincie niet onder financieel toezicht van het 

Rijk. De provincie zal wel zelf verantwoord omgaan met het aangaan van 

samenwerkingsverbanden om te voorkomen dat deze gaan knellen op het moment dat in een 

andere bestuursomvang terecht gekomen.   

Spreekster memoreert dat de PvdA aangeeft dat het de Staten moet verheugen dat de Minister 

geen voldragen visie heeft neergelegd. Zij wijst hierbij wel op het feit dat de Minister in het 

gesprek met GS op 5 december jl. heeft meegedeeld, dat er geen ruimte is voor de inbreng van 

alternatieven. Dat is een wezenlijk verschil met het voorbeeld dat de PvdA aanhaalt van de 

herindelinggemeente Stichtse Vecht. Daar is in de discussie een nieuwe variant ingebracht, 

die het vervolgens ook geworden is. 

Met betrekking tot de beantwoording van de schriftelijk door de PvdA ingediende vragen 

memoreert spreekster, dat het om een aantal vragen ging die via GS aan de Minister werd 

gesteld. Spreekster betreurt dat de Minister niet alle vragen heeft kunnen/willen 

beantwoorden. Zij zegt toe dat de vragenlijst nogmaals zal worden nagelopen om te bezien of 

inmiddels nog een aantal vragen te beantwoorden is op basis van de contacten met BZK en 

collega provincies. Op een aantal vragen zal zij het antwoord schuldig moeten blijven, omdat 

ook GS niet op alle vragen duidelijkheid hebben gekregen van de Minister. Wellicht dat de 

PvdA zelf op 5 februari a.s. nog in de gelegenheid is een aantal van deze prangende vragen 

aan de Minister te stelen.  

In de komende periode zal de provincie zich bezighouden met de inhoudelijke toetsing van de 

argumenten van de Minister voor de bestuurlijke opschaling en de inhoudelijke onderbouwing 

van mogelijke alternatieven. Als de Arhi-procedure in deze vorm zal worden doorgezet, zal 

parallel daaraan moeten worden gewerkt aan de wijze waarop vorm kan worden gegeven aan 

de eventuele fusie waarvan pas eind 2014 duidelijk zal worden het doorgaat. 

Ten aanzien van een eventueel referendum geeft spreekster aan dat aan GS zou kunnen 

worden verzocht een notitie voor te bereiden, waarin een beeld wordt geschetst van de 

verschillende opties die de Staten hebben en de overwegingen die daaraan ten grondslag 

liggen. Er kan o.a. worden gekozen voor een referendum, een internet poll of een 

opiniepeiling onder de bevolking.  
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De heer Dercksen deelt mede, dat de PVV een referendum wil. Een peiling is al door RTV 

Utrecht gedaan.  

Gedeputeerde Pennarts geeft aan dat alle instrumenten, die de Staten in deze ter beschikking 

staan, voor- en nadelen hebben. GS kunnen deze desgewenst voor de Staten in kaart brengen.  

GS hebben naast VNO/NCW ook gesproken met de Kamer van Koophandel, een organisatie 

dat een representatief beeld kan geven van wat Utrechtse bedrijven vinden. In het verslag van 

de gesprekken wordt aangegeven dat de Kamer van Koophandel voornemens is de bedrijven 

in haar bestand te raadplegen en de vraag voor te leggen of zij contact hebben met de 

provincie, hoe hun ervaringen daarmee zijn en wat hun mening is ten aanzien van de 

voorgenomen opschaling. Spreker onderschrijft, dat MKB ook een goede organisatie zou zijn 

geweest om te consulteren. Gezien de beperkte tijd en de vakantieperiode is het bij de negen 

genoemde organisaties gebleven om de Staten in ieder geval een enigszins representatief 

beeld te geven van wat steakholders in de regio van deze voornemens vinden.  

Spreekster is van mening dat overwogen zou kunnen worden het betoog van het CDA over 

het stapeleffect mee te nemen in de gesprekken die in de komende periode worden gevoerd.  

Het is spreekster bekend hoe de SP over opschaling denkt. GS hebben met de voorliggende 

notitie geprobeerd de Staten te bedienen met een visie, waarachter zich de grootst mogelijke 

meerderheid zou kunnen scharen. De SP zou haar pleidooi voor down scaling kunnen 

voorleggen aan de collega fracties om te peilen of in deze op een brede steun kan worden 

gerekend.   

Desgevraagd door mevrouw Versteeg antwoordt mevrouw Mineur dat de SP geen voorstander 

is van regiogemeenten. De SP ziet een gemeenteraad als een volksvertegenwoordiging, die 

dichtbij de burger staat en is derhalve absoluut geen voorstander van gemeenten zoals 

Súdwest Fryslán. De SP pleit voor kleine gemeenten, die gaan samenwerken. Op veel 

gebieden gebeurt dat al, zoals bv. de thuiszorg, Veiligheidsregio. 

In die opvatting is eerder sprake van kleinere provincies dan grotere. Op grond van het 

vorenstaande ziet de SP naast de mogelijkheid van opschaling graag ook de mogelijkheid van 

down scaling onderzocht.  

Mevrouw Versteeg begrijpt dat de SP hiermee pleit voor nog meer bestuurlijke drukte, 

hetgeen mevrouw Mineur bestrijdt.  

 

De voorzitter stelt vast dat sprake is geweest van een uitgebreid eerste termijn, waarin de 

standpunten zijn uitgewisseld. 

Op 4 februari a.s. moeten de Staten zich uitspreken over het voorliggende Statenvoorstel. 

In het overleg na deze vergadering wordt nader gesproken over de wijze waarop vormgegeven 

zal worden aan het gesprek met de Minister op 5 februari a.s. De vraag is hoe dit het beste kan 

worden ingestoken.  

 

De heer Robbertsen geeft in algemene zin aan, dat de Minister op 5 februari a.s. komt horen 

wat GS en PS van het voorstel vinden. 

Hij acht van belang dat de Staten goed nadenken over de boodschap, die zij de Minister willen 

meegeven en dat die boodschap duidelijk wordt geformuleerd. Het beste zou zijn dat een 

notitie wordt geformuleerd, dat op de instemming van de grootst mogelijke meerderheid van 

de Staten kan rekenen.  
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Voorts acht spreker van belang, dat over de wijze van woordvoering wordt nagedacht.  

Indien er consensus bestaat over een bepaalde lijn, kan hij zich voorstellen dat dit door één 

woordvoerder wordt vertolkt en diegenen, die het daarmee niet eens zijn daarnaast hun punt 

maken richting de Minister.  

Het lijkt spreker niet verstandig als op 5 februari a.s. alle afzonderlijke politieke standpunten 

worden vertolkt.  

Desgevraagd door de heer Nugteren antwoordt de voorzitter dat bij het departement ook nog 

geen ideeën leven over de vorm van het gesprek omdat hiermee geen ervaring is. De 

gesprekken met Noord-Holland en Flevoland vinden plaats in de Statenvergadering van resp. 

4 februari en 28 februari a.s.   

Gedeputeerde Pennarts voegt hieraan toe er wel van overtuigd te zijn, dat de Minister een 

discussie met de Staten zal willen aangaan.   

Op voorstel van de voorzitter wordt besloten deze discussie verder voort te zetten in het 

overleg na afloop van deze vergadering.   

 

De heer Schaddelee memoreert zijn vraag in eerste termijn over de opvolging van de cvdeK.   

Gedeputeerde Pennarts memoreert, dat in het kader van de opvolging van de cvdK een 

vertrouwenscommissie is ingesteld. Daar wordt het gesprek gevoerd met de Minister.  

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer De Kruijf merkt spreekster op 

dat de Minister in zijn brief d.d. 14 december jl. wel kan zetten dat hij een waarnemer 

benoemt, maar dat dit formeel gezien niet conform de procedure is. Dit onderwerp hoort niet 

thuis in een brief, waarin een Arhi-procedure wordt aangekondigd maar dient door de 

Minister te worden besproken met de vertrouwenscommissie. Spreekster staat op het 

standpunt dat de provincie de discussie moet voeren waar deze formeel thuishoort.   

De heer De Kruijf heeft begrepen dat het gesprek met de vertrouwenscommissie ook zal 

plaatsvinden. Dat laat onverlet, dat de opvatting van de Minister helder is.  

De heer Nugteren wijst erop dat de Minister in de brief zegt dat hij de vacature niet openstelt 

m.a.w. dat hij een waarnemer benoemt, maar dat hij ook voornemens is op korte termijn in 

overleg te treden met de Staten over de procedure van een waarnemend cvdK. 

Spreker kan zich voorstellen dat aan de Minister wordt gevraagd of hij daarvoor een apart 

gesprek gepland heeft om te voorkomen dat dit in het gesprek op 5 februari a.s. wordt 

meegenomen.  

De heer Graafhuis deelt desgevraagd door de voorzitter mede, dat uit telefonisch contact is 

gebleken dat ook BZK op het standpunt staat dat deze onderwerpen gescheiden moeten 

worden behandeld. Mee informatie is niet verkregen en zal derhalve volgen. Het initiatief ligt 

op dit moment bij BZK.   

 

De voorzitter rondt de discussie af met de conclusie, dat een goede basis is gelegd voor de 

discussie op 4 februari a.s. in de Staten en dat na afloop van deze vergadering nader zal 

worden gesproken over de wijze waarop vorm zal worden gegeven aan het gesprek met de 

Minister op 5 februari a.s.  

9. Statenbrieven en ingekomen stukken ter informatie 
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9.1. Rapportage treasury 3
e
 kwartaal 2012 

 

9.2 Voortgangsrapportage Europastrategie 

 

9.3 Notitie onderzoeksplan 2013 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 

gevoerd eestuur 

 

9.4 Werkplan 2013 P4 Europa 

 

10. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter vervolgens de vergadering onder 

dankzegging voor ieders komst en inbreng. 

 

 

 

 


