
 
Bijlage 1:  Randvoorwaarde 4: provincie met sterk profiel, alle bevoegdheden en             
verantwoordelijkheden  

 
Op 5 februari jl. hebben wij u toegelicht dat de opgaven waar de maatschappij voor staat, vragen om een 
integraal opererende provincie met een sterk profiel, alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden op de 
kerntaken en een eigen belastinggebied.  
Conform het advies van de commissie Lodders zijn de daarin genoemde kerntaken en het beschikken 
over de volledige bevoegdheid daarvoor, voor ons een leidend principe, evenals het uitgangspunt dat ten 
hoogste twee bestuurslagen zeggenschap hebben over een onderwerp. Wij hebben dit al volledig 
doorgevoerd, met een bijbehorende op de kerntaken afgestemde organisatie en besparingen binnen de 
begroting.  
 
Toetsing herindelingsvoorstel aan randvoorwaarde 4:  
Wij zien diverse kansen om taken en diensten van het Rijk te integreren in het provinciale takenpakket. 
Als voorbeelden noemen we de aanleg, inpassing en beheer van nieuwe en bestaande 
rijksinfrastructuur. Het topsectorenbeleid, arbeidsmarktbeleid en het vervolmaken cq. afhechten van de 
decentralisatie op het gebied van natuur, recreatie en landschap. Als regio kunnen wij een goede 
gesprekspartner van Europa zijn en zonder tussenkomst van het Rijk bijdragen aan de ontwikkeling van 
Europese regio’s. Niet het feit dat je groot bent maakt je medegesprekspartner voor Europa, maar het 
feit dat je eigen taken en bevoegdheden hebt.  
 
Verder wijzen wij er op, dat uit de in uw opdracht opgestelde Businesscase blijkt dat het behalen van het 
besparingspotentieel waarschijnlijker is naarmate de Noordvleugelprovincie meer bestuurlijke 
bevoegdheden krijgt. Dit suggereert andermaal dat het verstandig is eerst de discussie over taken en 
bevoegdheden van een Noordvleugelprovincie te voeren voordat deze feitelijk wordt gerealiseerd.  
 
In de Memorie van Toelichting formuleert u slechts een voornemen om met de provincies te bezien met 
welke taken, die nu nog bij het Rijk liggen, het landsdeel kan worden versterkt. Daarmee zet u een 
structuurverandering in gang, zonder dat er duidelijkheid bestaat over het takenpakket. En juist een 
heldere taakopvatting van het middenbestuur met daarbij passende verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en middelen draagt volgens onze stakeholders bij aan een beter middenbestuur. Over de 
toekomst van een eigen belastinggebied bestaat ook onzekerheid. Kiezen voor samenvoeging van de 
drie provincies, zonder dat er duidelijkheid is over de taken, bevoegdheden en middelen is de verkeerde 
volgorde. Hiermee schept u een reëel risico dat deze in de toekomst niet overeenstemmen met de 
schaal van de provincie. Voor ons is dit een zwaar punt. Wij zijn niet alleen van oordeel dat de 
takendiscussie afgerond moet zijn, maar dat de decentralisatie van bevoegdheden een onlosmakelijk 
onderdeel moet zijn van het wetsvoorstel.  
 

Samenvattend: Enkel een verkenning aankondigen van het overdragen van Rijkstaken naar de 

nieuwe landsdeel komt onvoldoende tegemoet aan onze voorwaarde om de belangrijkste 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden op ruimtelijk en economisch terrein onder te brengen 

bij een krachtig en toekomstgericht middenbestuur. Zonder harde afspraken over een krachtig 

pakket met extra taken, bevoegdheden en middelen heeft een opschaling geen meerwaarde voor 

een beter functionerend middenbestuur. De positie in Europa wordt daarmee ook niet verstevigd. 

Wij willen dat u het wetsvoorstel zodanig aanpast dat de decentralisatie van taken en 

bevoegdheden daar een onlosmakelijk onderdeel van zal zijn. 

(einde tekst zienswijze) 

 


