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In de eerste stuurgroepbijeenkomst van 9 juli 2013 is afgesproken naar aanleiding van dat overleg 

een startdocument op te stellen waarin het besprokene wordt samengebracht en waarin de 

processtappen nader uiteen worden gezet. Het concept startdocument is besproken in de tweede 

stuurgroepbijeenkomst op 5 september jl.. Afgesproken is dat het startdocument, na verwerking van  

opmerkingen van de drie provincies, door de minister van BZK beschikbaar wordt gesteld aan de 

colleges van gedeputeerde staten zodat zij het door kunnen geleiden aan provinciale staten.  

 

In het onderstaande zijn allereerst de uitgangspunten van de stuurgroep Noordvleugelprovincie 

uiteengezet. Daarna zijn de te volgen processtappen rond de takendiscussie uitgewerkt. 
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Uitgangspunten stuurgroep 

 

Stuurgroep 

• Doel van de stuurgroep is het aansturen van het gezamenlijke proces van het ministerie van BZK en 

de drie provincies om te komen tot een overzicht van taken, bevoegdheden en budget van de nieuw 

te vormen provincie 

• In tweede instantie kan de stuurgroep het perspectief van de provinciale opgave schetsen, in relatie 

tot de taken, bevoegdheden en het budget van de nieuw te vormen provincie. 

• De stuurgroep kan daarnaast dienen als algemeen platform om andere vraagstukken die met de 

provinciale samenvoeging te maken hebben, te bespreken. 

• De stuurgroep zorgt voor de algehele aansturing van het proces om te komen tot een overzicht van 

taken, bevoegdheden en budget van de nieuw te vormen provincie, alsmede tot een perspectief van 

de provinciale opgave in relatie tot die taken, bevoegdheden en het budget.  

• De minister van BZK zit de stuurgroep voor; de dg Bestuur en Koninkrijksrelaties verzorgt samen met 

de drie provinciesecretarissen het ‘co-secretariaat’ van de stuurgroep. 

• De stuurgroep treedt niet in de politieke keuzes die te maken hebben met het besturen van de nieuw 

te vormen provincie; daarvoor is het bestuur van de te vormen nieuwe provincie aan zet.  

• Deelname aan de stuurgroep gebeurt zonder commitment vooraf aan de uitkomsten van de ARHI-

procedure. 

• Ter ondersteuning van de activiteiten van de stuurgroep kan externe (wetenschappelijke) kennis en 

expertise worden ingezet. In dat geval maakt de stuurgroep eerst inzichtelijk welke vragen zij met de 

expertise van externen beantwoord zou willen zien. 

• Documenten die onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep zijn opgesteld worden niet naar 

buiten gebracht alvorens alle vier de deelnemende partijen in de stuurgroep daarmee hebben 

ingestemd. 

• Partijen nemen deel aan de stuurgroep in een, ten opzichte van elkaar, gelijkwaardige positie. 

• Leden van de stuurgroep kunnen om agendatechnische redenen worden vervangen door leden van 

Gedeputeerde Staten. 
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Inhoudelijke agenda 

• De stuurgroep zal inzicht geven in de taken, bevoegdheden en het budget van de nieuw te vormen 

provincie. Onderdelen hiervan dienen verwerkt te worden in het wetsvoorstel tot samenvoeging van 

de drie provincies zoals dat aan de Raad van State zal worden aangeboden. 

Daarnaast zal de stuurgroep inzicht geven in de provinciale opgave in relatie tot de nieuwe taken, 

bevoegdheden en het budget. Deze thema’s hangen nauw met elkaar samen. Voor het bepalen van 

de provinciale opgave is inzicht nodig in de taken, bevoegdheden, budget en verantwoordingslasten.  

• Om nader inzicht te verkrijgen in de (nieuwe) taken, bevoegdheden, toezicht, 

verantwoordingsmechanismen en het budget voor de nieuw te vormen provincie wordt nu meteen 

aangevangen met een inventarisatie. De resultaten daarvan dienen verwerkt te worden in het 

wetsvoorstel tot samenvoeging van de drie provincies zoals dat aan de Raad van State wordt 

aangeboden.  

• Het ministerie van BZK heeft bij de inventarisatie het voortouw. Dat moet er toe leiden dat de 

minister, eventueel na kabinetsberaad, met een voorstel komt aan de stuurgroep. De provincies 

participeren om (op basis van hun ervaringen/inzichten) de discussie binnen en met het Rijk op een 

adequate wijze te kunnen voeren.  

• Voor zover het de kerntaken van de te vormen provincie betreft, staat de provinciale autonomie niet 

ter discussie.  

• De drie provincies hebben het voortouw bij het inzichtelijk maken van de provinciale opgave in 

relatie tot de nieuwe taken, bevoegdheden en het budget. Het ministerie van BZK participeert.  

• De uitwerking van de provinciale opgave kan en zal niet interfereren met lopende 

overleggen/onderhandelingen tussen provincies en Rijk. 

 

Tijdpad 

• Bij de aanbieding van het wetsvoorstel aan de Raad van State dient duidelijk te zijn welke (nieuwe) 

taken, bevoegdheden etc. de nieuwe provincie  krijgt.  

• De inventarisatie van welke (nieuwe) taken, bevoegdheden etc. de nieuwe provincie  krijgt, vangt nu 

aan. Een uitwerking van de te volgen processtappen is in dit document opgenomen.  

• De drie provincies maken nadere afspraken  over het moment dat wordt aangevangen met het 

uitwerken van de provinciale opgave in relatie tot de taken, bevoegdheden en het budget van de te 

vormen provincie.  

• De stuurgroep komt elke maand/twee maanden bijeen. 
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Processtappen uitwerking discussie over taken, bevoegdheden en budget 

 

Doel van de discussie over taken, bevoegdheden en budget 

Rijk en provincies proberen inzicht te verkrijgen in het pakket van (nieuwe) taken, bevoegdheden, 

toezicht, verantwoordingsmechanismen en het budget voor de nieuw te vormen provincie dat nodig 

is om de provinciale opgaven in het gebied optimaal te kunnen uitvoeren. Daarbij wordt uitdrukkelijk 

de mogelijkheid verkend van decentralisatie van taken van het Rijk naar de te vormen provincie.  

 

Dit dient uiteindelijk te resulteren in overeenstemming op bestuurlijk en politiek niveau over de 

“gereedschapskist” van de nieuw te vormen Noordvleugelprovincie. 

 

Centrale vragen 

De volgende vragen staan centraal in deze discussie:    

• Wat zijn de majeure provinciale opgaven in de nieuwe Noordvleugelprovincie (deels op basis van 

bestaand materiaal; gebiedsvisie, economische (actie)agenda Noordvleugel, (internationale) 

ontwikkelingen etc.)? 

• Welke ambities hebben de huidige drie provincies voor het gebied van de nieuw te vormen provincie 

en welke taken, bevoegdheden en middelen zetten zij daar op in? 

• Wat is de provinciale opgave in relatie tot de (nieuwe) taken, bevoegdheden en het budget van de 

nieuw te vormen provincie?  

• Welke instrumenten zouden er bij moeten/zouden gesubstitueerd kunnen worden om de provinciale 

opgaven en ambities waar te maken?  

• Wat betekent dat voor de ‘gereedschapskist’ van de nieuwe Noordvleugelprovincie (rollen, taken, 

bevoegdheden, middelen, verantwoordelijkheden (verantwoordings- en bestedingsverplichtingen))? 

 

Aanpak 

Het ministerie van BZK regisseert de volgende processtappen: 

 

Stap 1: interdepartementale afstemming (augustus-oktober) 

Gesprekken directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties met (in ieder geval) de betrokken 

directeuren-generaal van de ministeries van IenM, BZK en EZ. Voorafgaand daaraan vinden op 

medewerkersniveau oriënterende, inventariserende gesprekken plaats; zowel met de 

departementen als de provincies.  
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Stap 2: 2
e
 Stuurgroepbijeenkomst (5 september) 

Bespreking voortgang, aan de hand van dit startdocument en de uitkomsten van de (eerste) 

interdepartementale afstemming. 

 

Stap 3: Overleg dgBK en drie provinciesecretarissen (september) 

Bespreking van de uitkomsten en vervolgstappen na interdepartementale afstemming en tweede 

stuurgroepbijeenkomst   

 

Stap 4: 3
e
 Stuurgroepbijeenkomst (oktober) 

Bespreking voorstel/voorlopige conclusies na eerste afstemming op bewindsliedenniveau.  

 

Stap 5: Slotbespreking (november) 

Slotbespreking in de stuurgroep van het onderdeel ‘taken, bevoegdheden en budget’. Tevens zullen 

er dan afspraken worden gemaakt over het opstarten van het gesprek over de provinciale opgave in 

relatie tot de (nieuwe) taken, bevoegdheden en budget van de te vormen provincie. 

 

Parallel aan de bovenstaande processtappen kan ander verdiepend overleg plaatsvinden, zoals 

nadere bespreking op werkvloerniveau, overleg tussen de dg’s van BZK en de andere 

departementen, de provinciesecretarissen of een parallelle sessie met stakeholders uit het 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De heer Remkes heeft vanuit zijn positie als 

rijksorgaan besloten  om een workshop  over de taken van de Noordvleugelprovincie te organiseren. 

De uitkomsten van deze workshop zullen worden betrokken bij de discussie over taken, 

bevoegdheden en budget van de te vormen provincie.  

 

  

 


