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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

In de achterliggende periode heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij zijn 
collega-bewindslieden een verkenning uitgevoerd welke taken en bevoegdheden van het Rijk overgedragen 
kunnen worden naar het nieuwe landsdeel. De minister van BZK wil deze voorstellen meenemen in zijn 
wetsontwerp tot samenvoeging van de drie provincies. In deze statenbrief volgt een  toelichting op het proces, de 
inhoudelijke reactie op het eerste aanbod van het kabinet en  een uiteenzetting van de vervolgstappen.  
 
Aanleiding:  
In onze zienswijze hebben wij aangegeven dat opschaling geen meerwaarde heeft als er geen afspraken 
gemaakt worden over een pakket met extra taken, bevoegdheden en middelen waarmee het  nieuwe landsdeel 
zich onderscheidend kan positioneren.  (Zie bijlage1:  Randvoorwaarde 4: provincie met sterk profiel, alle 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden)   
De minister van BZK onderkent ook dat door een grotere schaal de Noordvleugelprovincie in een andere 
verhouding komt te staan ten opzichte van het Rijk en inliggende gemeenten. Naast de overdracht van taken en 
bevoegdheden, is aan de orde dat het Rijk zich meer bescheiden opstelt en meer overlaat aan het provinciaal 
bestuur.
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Voorgeschiedenis/proces: 
Op 13 december 2013 heeft de minister van BZK in een vertrouwelijke brief (kenmerk 2013 -00007615993) het 
resultaat van de verkenning van het kabinet met betrekking tot het overdragen van taken en bevoegdheden aan 
GS bekendgemaakt. Deze brief is door vertegenwoordigers van het kabinet en de provincies besproken op 18 
december 2013. Vervolgafspraken, waaronder het aan Provinciale Staten bekend maken van deze vertrouwelijke 
brief, zijn vastgelegd in een brief van de minister van BZK d.d. 20 december 2013 (kenmerk 2013: 0000782156)  
 
De brief van 13 december 2013 is als bijlage 2 bij deze statenbrief gevoegd.  
De brief van 20 december 2013 is als bijlage 3 bij deze statenbrief gevoegd.  
 
Desgevraagd heeft commissaris van de Koning de heer Remkes, in zijn functie als “Rijksheer” ten behoeve van 
deze verkenning op 4 november 2013 aan de minister-president een brief met rapportage aangeboden (kenmerk 
94274/258148). Deze brief met rapportage kreeg de status geheim.  
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Commissaris van de Koning van Beek heeft, aanvullend op brief van de heer Remkes op 11 december 2013, een 
brief (kenmerk 80F0D269) aan de minister-president verzonden. In het overleg van 18 december 2013 is besloten 
dat de geheimhouding op alle documenten vanaf 8 januari 2013 opgeheven kan worden.    
 
De brief met rapportage van cvdK Remkes d.d. 4 november is als bijlage 4 bij deze statenbrief gevoegd.  
De brief van cvdK van Beek d.d. 11 december is als bijlage 5 bij deze statenbrief gevoegd.  
 
Essentie /  inhoudelijke reactie op aanbod kabinet: 

 
Op 18 december 2013 hebben de provincies in het overleg aangegeven dat het aanbod van het kabinet inzake de 
overdracht van taken van bevoegdheden, waarmee het nieuwe landsdeel zich onderscheidend kan positioneren 
ten opzichte van het Rijk en van de overige provincies, vooralsnog teleurstellend is. Er is nog geen sprake van 
het overdragen van nieuwe bevoegdheden. Dit standpunt is gebaseerd op de beoordeling van de voorstellen van 
het kabinet door inhoudelijk experts van de provincie Utrecht.  
In het overleg van 18 december 2013 is vervolgens afgesproken dat de provincies de ruimte krijgen om voor 1 
februari 2014 schriftelijk te reageren op het aanbod van het kabinet. Medio februari vindt een nieuw overleg plaats 
tussen delegaties van het kabinet en de provincies om vervolgstappen te bespreken.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
 
Transparant proces met betrekking tot de reactie van de provincie(s) op het aanbod van het kabinet met 
betrekking tot taken en bevoegdheden voor mogelijk het nieuwe landsdeel en het vervolg.   
 
Financiële consequenties 

 
Geen.  
 
Vervolgprocedure / voortgang: 

 
Tegelijk met de brief van 20 december 2013 hebben wij van de minister van BZK het Startdocument Stuurgroep 
Noordvleugelprovincie ontvangen. In de startnotitie staat dat het doel van de stuurgroep is om inzicht te verkrijgen 
in het pakket van (nieuwe) taken en bevoegdheden en de mogelijkheid verkennen van decentralisatie van taken 
van het Rijk naar de te vormen provincie. Dit dient te resulteren in overeenstemming op bestuurlijke en politiek 
niveau over de “gereedschapskist” van de nieuw te vormen Noordvleugelprovincie. De minister van BZK heeft bij 
de inventarisatie naar taken en bevoegdheden en budget het voortouw. Het inzichtelijk maken van de inhoudelijke 
opgave van het nieuwe landsdeel (als het wetsvoorstel wordt aangenomen), betreft primair een 
verantwoordelijkheid van het provinciaal bestuur.  
 
Het startdocument Stuurgroep Noordvleugelprovincie is als bijlage 6 bij deze Statenbrief gevoegd.   
 
Met betrekking tot de overdracht van taken en bevoegdheden ligt er met de brief van 13 december 2013 een 
eerste verkenning. In het overleg van 18 december 2013  is afgesproken om voor 1 februari 2014 zoveel mogelijk 
met een gezamenlijke reactie te komen op dit eerste bod van het kabinet.  
 
In de commissie BEM vernemen wij graag uw reactie op de verkenning van de minister van BZK. Op dit moment 
is behandeling in Provinciale Staten nog niet aan de orde omdat er sprake is van een onderhandelingsproces met 
als volgend ijkpunt een gesprek in februari met de vertegenwoordigers van de provincies en het kabinet. 
Uiteraard komen wij met een volgend cq. eindbod van het kabinet bij u terug.  
 
Momenteel bereiden wij de gezamenlijke GS reactie op de verkenning van de minister van BZK voor. Zodra deze 
reactie gereed is, zullen wij u die doen toekomen.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

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


