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nieuwe stijl

Excellentie,

ln het overleg van 28 augustus 2013 heeft u aan commissaris van de Koning de heer Remkes uit hoofde van

zijn functie als Rijksheer, ver¿ocht om na te denken over taken en bevoegdheden van de provincie nieuwe stijl.

Het resultaat is vastgelegd in een brief, kenmerk 942741258148, d.d. 4 november 20'l 3 met daaraan bijgevoegd

een rapportage. De provincie Utrecht is betrokken geweest bij een brainstormsessie waarin de basis is gelegd

voor deze rapportage. Wij hebben kennis mogen nemen van de brief die binnen provincie Noord-Holland als
'geheim' is gekwalificeerd en hebben de brief als zodanig in behandeling genomen.

Zoals besproken in het overleg van 5 december 2013 sturen wij u een eerste reactie van de provincie Utrecht

over de discussie over taken en bevoegdheden. Wij gaan daarbij in op het proces tot nu toe, de vervolgstappen

voor het proces en de inhoud. Wij hebben dit op 10 december 2013 besproken in onze collegevergadering. Een

definitief collegestandpunt over deze inhoudelijke bijdrage nemen wij in nadat wij hierover goed hebben kunnen

spreken in de stuurgroep en ook Provinciale Staten hebben kunnen betrekken. Deze brief wordt tevens
verzonden aan de Minister vanBZK en een afschrift van deze brief zal worden verzonden aan de commissaris
van de Koning van de provincie Noord-Holland en de commissaris van de Koning van de provincie Flevoland.

Proces
Afgelopen zomer heeft de minister van BZK aangegeven het initiatief te zullen nemen voor de discussie over de

bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de provincie nieuwe stijl. ln een startnotitie hebben de drie
provincies daarbij aangegeven hoe wat hen betreft het proces gezamenlijk doorlopen moet worden. Het proces

zou starten met een departementale inventarisatie door het ministerie van BZK, gevolgd door een gesprek

hierover in de stuurgroep, met verdiepingssessies op ambtelijk niveau, resulterend in een voorstel dat
opgenomen kan worden in het wetsontwerp. Dit proces zou begin september starten. Ook in de reactie van de

minister vanBZK op de motie Vliegenthart en in diverse kamerbehandelingen geeft u het belang van deze

inventarisatie aan en wordt het gezamenlijke proces met de provincies benoemd.

Tot nu toe is de minister vanBZK op geen enkele maniertegemoet gekomen aan de gemaakte

procesafspraken. Het is ons onduidelijk wat de geplande bijeenkomsten in december voor functie hebben als

we niet in de gelegenheid zijn om Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten te betrekken bij de discussie.
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Daar komt bij dat de commissaris van de Koning geen mandaat heeft om inhoudelijke afspraken te maken over
de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de provincie nieuwe stijl. Om die reden hebben wij in de
startnotitie en eerdere overleggen de noodzaak van de aanwezigheid van de verantwoordelijk gedeputeerden
aangegeven. Wij waren zeer onaangenaam verrast dat de minister van BZK in de Tweede Kamer uitspraken
doet over het onderhandelingsproces dat hij met de provincies is gestart. De provincie Utrecht is van mening
dat het proces helemaal niet is gestart en dat de commissarissen van de Koning u slechts ondersteunden bij de
voorbereiding van het eerste overleg in de stuurgroep. U brengt ons hiermee in een positie waarin wij geen
gelegenheid hebben om Provinciale Staten op de juiste wijze te betrekken.

Wij stellen voor dat u conform de afspraken in de startnotitie zorgt voor een gedegen verkenning van het
vraagstuk in de stuurgroep en ruimte creëert voor afstemming met Provinciale Staten. De voorbereiding van de
stuurgroepvergaderingen dient ambtelijk plaats te vinden op het niveau van (algemeen)directeuren van de
provincies en DG's van de ministeries. Dit wat ons betreft conform de werkwijze van de voorbereiding van het
BO MIRT. Wij gaan er vanuit dat de departementale inventarisatie beschouwd kan worden als uw eerste bod en
tijdens de stuurgroep van 18 december 2013 definitief beschikbaar is en gebruikt kan worden als start van het
gezamenlijke proces. Deze inventarisatie willen wij dan ook kunnen gebruiken richting Provinciale Staten.

lnhoud
ln de zienswijze van de provincie Utrecht hebben Provinciale Staten aangegeven dat een belangrijke
voorwaarde voor een krachtige en toekomstig middenbestuur is dat alle bevoegdheden en
verantwoordelijkheden op ruimtelijk en economische terrein worden onder gebracht bij het nieuwe

middenbestuur. Provinciale Staten vinden dat u daar in het concept-herindelingsontwerp onvoldoende aan
tegemoet bent gekomen.

Wij vinden dat het nieuwe landsdeel invulling moet kunnen geven aan de majeure uitdagingen die nu en de
komende jaren aan de orde zijn. Samenhangende acties op het gebied van economie, verstedelijking, mobiliteit

en cultuur, in relatie tot landschap, natuur, water en energie zijn noodzakelijk om de internationale concurrentie
positíe te verstevigen, met behoud van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. Daarvoor moet het
nieuwe landsdeel adequaat zijn toegerust om de rol van gebiedsautoriteit te kunnen vervullen. De

herverkaveling van taken en bevoegdheden dient vastgelegd te worden in wet- en regelgeving en dient
integraal onderdeel te zijn van het wetsontwerp voor de vorming van het nieuwe landsdeel. Daarbij gaat het

allereerst om decentralisatie van Rijkstaken naar het nieuwe landsdeel.

Vanuit voorstaand perspectief hebben wij met belangstelling kennis genomen van de voorstellen van de heer
Remkes, waarbij wij allereerst de contouren waarbinnen de discussie over taken en bevoegdheden dient plaats

te vinden onderschrijven. Een open huishouding voor het nieuwe landsdeel mag niet ter discussie staan en in
het verlengde van de commissie Lodders ligt het zwaartepunt in het domein van de fysieke leefomgeving en
heeft betrekking op de ruimtelijke-economische taakvelden. Omdat bestuurlijke structuren dienend zijn aan
maatschappelijk opgaven in een gebied, moet er ruimte zijn voor differentiatie. Omdat het nieuwe landsdeel

over (voldoende) eigen middelen moet beschikken steunen wij het voorstel om het gesprek ook te laten
plaatsvinden over (eigen) belastinggebied en decentralisatie van Rijksmiddelen.

Wij realiseren ons terdege dat deze voorstellen om "loslaten" van de kant van het Rijk vraagt. Dit zal niet lukken
indien de bestaande situatie het vertrekpunt is voor onderhandeling. Vanuit dit perspectief zijn wij van mening

dat de heer Remkes een stevige vraag op tafel heeft gelegd, die op de hoofdlijn en als inzet voor een adequaat
toegerust landsdeel, op onze steun kan rekenen. Voor niet alle onderdelen kunnen wij direct de consequenties
over zien (bijvoorbeeld door het Rijk gemaakte Europese afspraken), maar dat willen wij graag in
stuurgroepverband met u verkennen.

Aanvullend op de rapportage van de heer Remkes vragen wij u aandacht voor het volgende:
. Rond de electriciteitswet en ruimtelijke ordening vinden wij het van belang dat de provincie nieuwe stijl

zelf de bevoegdheid heeft om locaties aan te wijzen zonder de druk vanuit het Rijk. Dit past bij het
verminderen van de verantwoordingslast en het loslaten vanuit het Rijk.
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Rond de regionale infrastructuur geldt dat wij vanuit een netwerk benadering willen komen tot een

overdracht van (vaar)wegen. Vanuit Utrechts perspectief willen wij dus niet op voorhand met een
opsomming van over te dragen (vaar)wegen komen.

Vanuit diezelfde netwerkgedachte en de provincie als regisseur op het gebied van bereikbaarheid,
vinden wij dat de provincie nieuwe stijl ook bevoegdheden krijgt voor het kunnen vernietigen van
gemeentelijke verkeersbesluiten en/of -maatregelen en het kunnen nemen van verkeersbesluiten en/of
-maatregelen in relatie tot gemeentelijke infrastructuur en dat spoedwet aanpak en tracébesluiten
mogelijk worden gemaakt voor provincies.

Verder willen we graag onderzoeken of activiteiten van de regionale Kamer van Koophandel onder
gebracht kunnen worden bij de provincie nieuwe stijl. Zo komt het regionaal economisch beleid van de
provincie dichter op de bedrijven wat moet leiden tot meer interactie met het bedrijfsleven.

Daarnaast hechten wij grote waarde aan het belang van de huidige provinciale rol rond de bibliotheek,

namelijk het bevorderen dat een openbare bibliotheek samenwerkt met andere (openbare)

bibliotheken en dat provinciale netwerken worden gevormd. Wij vinden een verdere decentralisatie of
een recentralisatie niet passend bij dit onderwerp. Ook een opgeschaalde provincie moet
verantwoordelijkheid kunnen nemen in dergelijke regionale taken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten

Namens deze,

van Beek
de commissaris van de Koning

commissaris van de Koning van Noord-Holland dhr. J. Remkes

commissaris van de Koning van Flevoland dhr. L. Verbeek
Dhr. G.J. Buitendijk
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