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Excellentie

ln december heeft u het resultaat van de verkenning van het kabinet met betrekking tot het overdragen van

taken en bevoegdheden aan ons bekend gemaakt. Deze brief is door vertegenwoordigers van het kabinet en de
provincies besproken op 18 december 2013. ln dit overleg is afgesproken dat wij voor 1 februari 2014 reageren

op uw aanbod.

ln deze brief treft u onze reactie aan. Wij hebben uw verkenning getoetst aan eerder geformuleerde

randvoon¡vaarden (februari2013), onze zienswijze (oktober 2013), de rapportage van commissaris van de

Koning van de provincie Noord Holland, in diens functie als rijksheer (november 2013), alsmede de aanvulling

hierop van commissaris van de Koning van de provincie Utrecht (december 2013).

Utrecht is een topregio. De kernkwaliteiten als de hoog opgeleide bevolking, de aanwezigheid van veel

kennisinstellingen, de nabijheid van groen, veelzijdige landschappen en goede bereikbaarheid dragen daaraan

bij. Niet voor niets is de regio Utrecht voor de tweede keer uitgeroepen tot de meest competitieve regio van

Europa. Onze regio levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en heeft een sterke

internationale positie. Behoud en verder uitbouwen van deze kernkwaliteiten vereist een krachtig middenbestuur
met een scherp profiel ten opzichte van andere bestuurslagen, zonder vertroebeling door bestuurlijke hulp-

structuren(vervoerregio). U zult begrijpen dat wij het behartigen van de belangen van Utrecht als topregio als

hoogste prioriteit hebben.

Zienswiize en randvooruvaarden:
Om te beoordelen of de herindeling meen¡yaarde oplevert ten opzichte van de bestaande situatie en daarmee te

borgen dat Utrecht topregio blijft, hebben wij vijf randvoon¡vaarden geformuleerd:

Er moet een inhoudelijke integrale visie op de modernisering van het gehele binnenlands bestuur zijn
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Het aantal bestuurlijke tussenlagen en hulpstructuren wordt sterk teruggebracht en er worden zeker
geen nieuwe ingevoerd.
Er zijn alternatieve varianten en voorstellen onderzocht voor opschaling van provincies.

Het nieuwe landsdeel krijgt extra taken, bevoegdheden (waar onder doorzettingsmacht) en middelen

die nodig zijn om op landsdelige schaal te kunnen sturen op de kerntaken. Een eigen belastinggebied
(zoals de opcenten) is hiervoor een voonivaarde.
Er moet breed draagvlak in het gebied zijn.

Het versterken van het profiel van de provincie door het overdragen van taken en bevoegdheden is slechts één
van onze randvoon¡yaarden. Wij benadrukken dat wij nauwlettend zullen volgen hoe u invulling gaat geven aan
alle randvoon¡vaarden. Daarmee kunnen wij vaststellen of de voorgestelde fusie binnen een groter geheel van
modemisering van het openbaar bestuur past en of uw voorstel ook in financiële zin voldragen is.

Wij vinden dat herpositionering van taken en bevoegdheden in het wetsvoorstel inzake provinciale herindeling
dient te worden geregeld. Daarnaast dienen voorstellen die vragen om (aanpassing van) onderliggende
regelgeving, in het geval van een te wijzigen AMvB dan wel een ministeriële regeling, gelijktijdig met het
voornoemde wetsvoorstel in procedure te worden gebracht. Bovendien moeten voorstellen die vragen om
bestuurlijke overeenkomst worden benoemd en uitgewerkt in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel
tot opschaling.

Om op een groter schaalniveau belangen te wegen, beleid te maken en dit in activiteiten om te zetten dienen
voldoende (eigen) middelen voorhanden te zijn. Een open huishouding overeenkomstig de Provinciewet voor
het nieuwe landsdeel is een vereiste, net als een (eigen) belastinggebied en decentralisatie van rijksmiddelen

Wij zijn verheugd dat ook u het belang van een open huishouding benadrukt.

Conclusie
ln bijlage 1 bij deze brief geven de colleges van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Utrecht en Noord Holland
een gezamenlijke reactie op de specifieke voorstellen die u schetst in uw brief van 13 december 2013.

Wij waarderen het door u ingezette proces. Toch vinden wij het resultaat van uw verkenning vooralsnog
teleurstellend en onvoldoende. Van de 25 voorstellen die u doet zijn 19 voorstellen min of meer bestaande
afspraken, 2 voorstellen zien op intensivering van samenwerking, 1 voorstel betreft een tijdelijk experiment en 3
voorstellen hebben potentie tot een overdracht van taken en bevoegdheden. Ook Provinciale Staten van
Utrecht hebben hun teleurstelling hierover uitgesproken.

ln de eerdere brieven en in de bijlage bij deze brief dragen wij met de andere provincies substantiële ideeën
aan die bijdragen aan een krachtig profiel van de provincie nieuwe stijl. We doen met klem een beroep op u om

op basis van deze informatie de provincie nieuwe stijl alsnog van een onderscheidend en substantieel pakket
aan taken, bevoegdheden en middelen te voorzien. Wij zijn van mening dat wij u een krachtig tegenbod doen.

Tot slot benadrukken wij opnieuw dat alleen een gedragen integrale visie op de organisatie van het binnenlands
bestuur de juiste structuur brengt in het gesprek over de provincie nieuwe stijl. Het gaat om een substantiële
verandering van de inrichting van het staatsbestel. ln die zin is het ook opmerkelijk te noemen dat een
dergelijke verandering plaats lijkt te gaan vinden zonder dat er in het proces een stevig staatsrechtelijk advies
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over pos¡tie, taken en bevoegdheden van dit nieuwe landsdeel in relatie tot overige bestuurslagen is voozien.
Een advies waarbij bijvoorbeeld wetenschappers, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en Raad
voor het Openbaar Bestuur zijn betrokken. Dit is nodig om de herinrichting te beoordelen in samenhang met
ideeën over bijvoorbeeld fìnanciële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincie en mogelijke ideeën over
wijzigingen in het belastingstelsel. Voor een dergelijk integraal advies zullen wij in de stuurgroep aandacht
vragen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Namens hen,

Voozitter,

c.c.:
-Minister-president.
-Provinciale Staten van Utrecht.
-College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
-College van Gedeputeerde Staten van Flevoland.
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Bijlage l: Reactie op uw aanbod
Er is vanuit de drie provincies waardering voor de procesmatige inzet

van het kabinet om te komen tot goede inhoudelijke afspraken met de

drie provincies. Het aanbod waarmee het Rijk de provincie nieuwe stijl
tegemoet treedt, schiet evenwel inhoudelijk tekort. Het kabinet draagt
nauwelijks taken en bevoegdheden over naar de nieuwe provincie.

Dit wordt beargumenteerd op basis van een sterk centralistische
bestuursvisie. ln uw brief van afgelopen december wordt diverse malen

- overigens vaak zonder nadere argumentatie - de stelling betrokken
dat taken 'Rijksbelang' betreffen en dus kennelijk ook het beste door
het Rijk vervuld kunnen worden. ls het bijvoorbeeld werkelijk zo dat alle

A-wegen en vaarwegen (uitsluitend) van Rijksbelang zijn? En als dat al

zo is, betekent dat dan ook dat het Rijk deze moet beheren en

onderhouden?

ln de rapportage van commissaris Remkes in de rol van Rijksheerwordt
juist betoogd dat één bevoegd gezag voor de regionale bereikbaarheid
binnen de Noordvleugel zorgt voor betere samenhang tussen het

rij kswegen net en het onderl i ggende (reg ionale) verkeers net.

Mobiliteitsvraagstukken worden dan immers in samenhang bekeken en

knelpunten kunnen daadkrachtiger worden bestreden. Vanuit dit
perspectief kunnen verbeteringen van de bereikbaarheid in samenhang

met andere belangen integraal worden afgewogen.

De centralistische oriëntatie inzake het fusiedossier is opmerkelijk.
Doorgaans betoont het kabinet zich een overtuigd voorstander van

decentralisatie, uitgaande van de constatering dat de verschuivende

bestuurlijke verhoudingen tussen Europa, lidstaten, regio's en

gemeenten ook zullen moeten leiden tot aanpassingen in de

taakverdeling van het lokale bestuur, de provincies en het Rijk. Het

adagium 'decentraal wat kán, centraal wat moet' is daarbij leidend.

Dit ¡nzicht vormt ook de achtergrond van de omvangrijke
decentralisatiebeweg¡ng die zich op sociaal terrein voltrekt richting
gemeenten (Awbz, Participatiewet en Jeugdzorg). Een versterkte
positionering van de gemeente als 'eerste overheid' vormt daarvan het

leidend uitgangsprinci pe.

Parallel daaraan (en aanvullend daarop) winnen ook provincies de

laatste tijd aan profiel (denk aan de bevindingen van de commissie-
Lodders). De in april 201 I ondertekende 'Bestuursafspraken 201 I -

201 5' en het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-ll uit oktober 201 2
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laten zien dat ook het Rijk de provinciale rol als ruimtelijk regisseur wil

erkennen en faciliteren.

Maar wanneer het aankomt op het daadwerkelijk equiperen van de

gefuseerde provincie nieuwe stijl, is sprake van defensief gedrag van

Rijkszijde en schroom om'los te laten'. Het Rijksaanbod uit de brief van

l3 december 2013 schiet dan ook inhoudelijk tekort en is deels in

vrijblijvende procedurele termen veruvoord.

Uw voorstellen
Hieronder gaan wij meer specifiek in op de voorstellen die u schetst in

uw brief van l3 december 20.l3.

I . Kwaliteit openbaar bestuur
Uw voorstellen met betrekking tot de provinciale kerntaak aangaande

de kwaliteit van het openbaar bestuur - experiment gemeentelijke

herindeling en experiment bevoegdheid opleggen
bestuurskrachtonderzoek - zijn nuttig en nodig.

Daarnaast zien onze colleges er de redelijkheid van in dat u niet
voornemens bent voor te stellen de bepaling in de Grondwet te

schrappen dat een gemeente bij wet wordt ingesteld.

Wat evenwel mist in uw aanbod zijn de bevoegdheden gericht op
(verplichte) gemeentelijke samenwerking. Na opschaling zal de afstand
tussen de nieuwe provincie en gemeenten toenemen, waarmee
gemeenten meer afhankelijk zullen zijn van elkaar om regionale

opgaven opte pakken. De provincie nieuwe stijl kan immers niet meer

overal (bestuurlijke) aandacht/steun geven in de mate waarin de drie
afzonderlijke provincies dat thans wel kunnen.

lndien de provincie meer sturing kan uitoefenen op de samenwerking
tussen gemeenten, kan zij zich beter concentreren op haar rol-op-

afstand en deze ook beter vervullen. Zonder die bevoegdheden ontstaat
het risico dat (zwakke) gemeenten uit beeld raken en de inwoners
daarvan minder goede dienstverlening krijgen.

Vorenstaande vergt aanpassing van het beleidskader gemeentelijke

herindeling. ln aanvulling op uw aanbod zien wij bovendien graag dat:

De nieuw te vormen provincie eenvoudiger verplichte samenwerking
aan gemeenten kan opleggen (wijziging WGR);

Het college van GS van de provincie'nieuwe stijl' in het kadervan de

WGR de bevoegdheid met betrekking tot het goedkeuringsvereiste

krijgt (wijziging WCR);

De nieuwe provincie de bevoegdheid heeft een 'bundelingsvereiste'
op te leggen in het kader van de WCR (wijziging WCR).
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2. Regionale economie

Uw aanbod ten aanzien van regionale economie - pilot topsectoren in
de regio en Kamer van Koophandel in relatie tot economisch beleid - is

zeer beperkt en zou ook nu al kunnen worden uitgevoerd. Ten aanzien

van de Kamer van Koophandel stellen wij voor te onderzoeken om
(stimulerings)activite¡ten van de nieuwe KvK onder te brengen bij de

provincie nieuwe stijl.

Uw aanbod om toe te werken naar een Economic Board voor de

Noordvleugel wijzen wij af. Daarvoor is het economisch profiel van de

drie kerngebieden (Amsterdam, Utrecht en Almere) te verschillend. Ook
zien wij voorlopig geen toegevoegde waarde in het instellen van een

ontwikkelingsmaatschappU (ROM) op Noordvleugelschaal.

Uw aanbod om financieelte participeren in het stimuleren van regionaal
economische ontwikkeling waarderen wij zeer. Wij willen echter met u

in gesprek om, net als de provincie Utrecht nu al doet, deze middelen te
koppelen aan de ontwikkel¡ngen rond de Economic Boards in plaats van

het te investeren in een ontwikkelingsmaatschappij.

Eerder was een voorstel opgenomen inzake de Nederlandse

lnvesteringsinstelling. U heeft evenwel steekhoudende argumentatie
gepresenteerd om niet tot decentralisatie over te gaan. Op dat punt
gaan we dan ook uit van een goede samenwerking tussen de

Rijksoverheid en de provincie 'nieuwe stijl'. Overigens hebben de

colleges van CS van Noord-Holland en Utrecht n dit kader reeds
projecten aangedragen bij het ministerie van Economische Zaken.

Andere voorstellen die eerder zijn gedaan om taken en bevoegdheden
over te dragen zijn niet overgenomen. Hieronder wordt nogmaals

toegelicht waarom deze voorstellen zijn gedaan.

Het vorige kabinet heeft in 201 I in haar visie op de Noordvleugel, de

regio omschreven als belangrijke economische motor van Nederland. ln

de Economische Actieagenda Noordvleugel is beschreven wat de kracht

van de regio is en welke uitdagingen de regio kent. Onderdelen van die

kracht van de regio zijn de veelzijdige economie en

vesti g i n gs mogel ijkheden, de omvan g rij ke en hoogwaard i ge

arbeidspopulatie en het feit dat het een knooppunt van creativiteit en

kennis is. De actieagenda legt de nadruk op drie thema's: stimuleren
van kennisontwikkeling en innovatie, verbeteren van de aansluit¡ng
tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het aantrekken van bedrijven en

talent en investeringen.

Op twee van de drie thema's bestaat een gat in de mogelijkheden van

de provincie(s): het regio specifiek inzetten van middelen op
kennisontwikkeling en innovatie en het verbeteren van de aansluiting
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tussen onderwUs en arbeidsmarkt. Om de ruimtelijk-economische
kerntaak van de provincie te versterken, is het dichten van dat gat

essentieel.

Daaruit volgt dat het voor provincie nieuwe stijl essentieel is

Meer sturing te hebben op regionale economische ontwikkeling,
zoals financiering van (innovaties bU) het MKB (bijv.

garantstellingen), EFRO en het topsectorenbeleid, in tegenstelling
tot de huidige praktijk dat aansluiting gezocht moet worden bij

nationaal beleid. Daarbij past de overdracht van huidige
rijksmiddelen vanuit topsectorenbeleid en het stimuleringsbeleid
MKB;

Mogelijkheden moet hebben om de inzet van Opleidings- &

Ontwikkelingsfondsen voor (om)scholing in de voor de

Noordvleugel relevante sectoren mee te bepalen. De inzet is

versnipperd en landelijk bepaald, waardoor initiatieven beperkte
impact hebben;

Bevoegdheden (in de vorm van een pilot) van het ministerie van

OCW en bij behorende financiering krijgt voor vaststellen van

curricula voor beroepsonderwijs, zodat regionaal maatwerk

mogelijk wordt. Door landelijke (budgettaire) maatregelen kiezen

instellingen in het beroepsonderuvijs (MBO/HBO) er voor te snijden
in het curriculum. Specifieke (technische) opleidingen ontbreken in
het curriculum of worden weg gesneden. Hoewel de provincie veel

in gesprek is met beroepsonderwijsinstellingen heeft zij geen

instrumentarium om dit knelpunt aan te pakken.

3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
Het aanbod van de kant van het kabinet met betrekking tot de regionale

bereikbaarheid en het regionale openbaar vervoer bevat feitelijk weinig

nieuws ten opzichte van de huidige of al vastgelegde nieuwe situatie.

Allereerst gaan uwvoorstellen met betrekking tot het MIRT ons niet ver
genoeg. Dit onderdeel heeft - zeker gezien uw aanbod - potentie tot
daadwerkelijke overdracht. Er dienen ons inziens dan ook
rijksbevoegdheden en -middelen over te gaan (bindend adviesrecht en

keuzebevoegdheid voor de inzet van middelen zonder inmenging van

de Tweede Kamer, maar gelegitimeerd door Provinciale Staten van de

provincie nieuwe stijl). En ook maken wij graag gebruikvan het aanbod

om eerste aanspreekpunt te zijn in het M|RT-overleg met het Rijk.

Wij kunnen ons wel vinden in uw voorstel aangaande de uitwisseling

van contracteringskennis. Maar daar waar het gaat om

verkeersmanagement bepleiten wij meer dan enkel een verkenning

inzake uitbreiding/intensivering van de samenwerking (zie ook

hieronder). Dat geldt ook ten aanzien van uw aanbod voor een
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onderzoek naar mogelijkheden voor een gezamenlijke inkoop en

m arktbenaderi n g tu sse n Rijkswaterstaat en de Noordvleu gel provi n ci e

Daarnaast bevat het aanbod geen argumenten waarom de eerder
gedane voorstellen worden afgewezen.

Wij houden op dit terrein dan ook vast aan de voorstellen, voortvloeiend

uit de redenering zoals die eerder door commissaris Remkes is

opgevoerd. Het gaat er daarbij om dat de ven¡vevenheid en complexiteit
van mobiliteitsfuncties veel effectiever bestuurd en afgestemd kunnen

worden vanuit de regionale schaal van de opgeschaalde provincie.

De voorstellen waren

Noordvleu gel provi ncie hoofdverantwoordel ijk voor reg ionaal

wegennetwerk inclusief de N-en A-rijkswegen;
Onderhoud en beheer van Rijksvaarwegen (aantoonbare efficiency
voordelen, eventueel onder voorwaarden van het Rijk) gaat naar de

provincie'nieuwe stijl';
De provincie 'nieuwe stijl' krijgt een bepalende rol bij de

voorbereiding van de concessie met betrekking tot het spoorvervoer

alsmede bU het concessiebeheer.

Noordvleugelprovincie bevoegd gezag bij (grote) infrastructurele
projecten die binnen eigen grondgebied liggen (RRAAM, SMASH,

¡7/A8);
Beheer en onderhoud van Rijkswegen binnen de nieuwe provincie
(mits aantoonbaar efficiency voordelen en eventueel onder
voorwaarden Rijk);

Noordvleugel provi ncie teven s hoofdverantwoordel ij k voor plan n i n g,

programmering en aanleg van deze wegen;

De nieuwe provincie wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van
(regionaal) verkeersmanagement op het grondgebied van de te

vormen provincie;

De uitvoering van Rijksprogramma's en impulsbudgetten op het

gebied van verkeer en vervoer komt te liggen bij de provincie

'nieuwe stijl'.

Daarnaast dient u de provincie nieuwe stijl de extra bevoegdheid te
geven voor het kunnen vernietigen en/of nemen van gemeentelijke

verkeersbesluiten en/of -maatregelen in relatie tot gemeentelijke

infrastructuur. Tenslotte dient u het dan nog mogelijk te maken dat

spoedwet aanpak en tracébesluiten ook aan het provinciaal

instrumentarium worden toegevoegd.

De voorgenomen afschaffing van de WCR+ in de regio Utrecht is een

belangrijke stap in het verminderen van bestuurlijke drukte en het
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verstevigen van de positie van de provincie nieuwe stUl rond het

regionaal openbaar vervoer. We kunnen dit van harte ondersteunen

Het moge duidelijk zijn dat in deze voorstellen geen ruimte is voor een

vervoerregio als opvolger van de af te schaffen Stadsregio Amsterdam.

Het college van GS van Noord-Holland heeft vorig jaar bij brief aan

staatssecretaris Mansveld (kenmerk 94274/168507) uiteengezet hoe -
na afschaffing van de wgr+ - de toekomstige vormgeving van de

organisatie van het openbaar vervoer naar haar inzicht gestalte zou

dienen te krijgen.

Daarbij is een alternatief geschetst voor de vervoerregio, waarbij is

aangegeven dat de provincie Noord-Holland en de gemeente

Amsterdam zich op voorhand bereid zouden moeten verklaren om de

BDU-middelen die zij ontvangen in te zetten voor het beoogde doel in
het werkingsgebied. De provincie Noord-Holland zou zich bovendien

moeten inspannen om de andere gemeenten in het relevante gebied op

een volwaardige wijze te betrekken bij het te voeren beleid en het

bestu u r.

Wat betreft de huidige financiële middelen uit de BDU verkeer en

vervoer ten behoeve van de Stadsregio Amsterdam stellen wij ons voor
dat bij afschaffing van de WGR+ een splitsing in de toedeling van

middelen plaatsvindt. Het deel dat thans is gemoeid met de financiering
van het openbaar vervoer dat door het GVB wordt uitgevoerd wordt
toebedeeld aan de gemeente Amsterdam. Alle overige middelen vallen

toe aan de provincie. Zoals hiervoor geschetst is de provincie Noord-

Holland bereid de financiële middelen voor het openbaar vervoer in te
zetten voor het beoogde doel in het werkingsgebied.

Cegeven dit standpunt en het feit dat wU thans met u in gesprek zijn
over de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de te
vormen provincie nieuwe stijl wordt door het college van GS van Noord-

Holland op dit moment niet in toekomstverkenningen van de Stadsregio
geparticipeerd.

4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting
Ten aanzien van deze kerntaak stelt u een generieke verandering voor
met betrekking tot de huisvestingsverordening. Deze verandering is
voor de hand liggend. Ook uw aanbod - specifiek voor de provincie
'nieuwe stul'- met betrekking tot de gezamenlijke aanpak rondom het

Hoofdwatersysteem kan op onze instemming rekenen.

Ten aanzien van Schiphol bepleit u een handhaving van de status quo.

En dat tenrvijl u in uw herindelingsontwerp de toekomstige ontwikkeling
van Schiphol in relatie tot de uitbreidingsmogelijkheden van de
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luchthaven Lelystad als een bijzondere economische opgave voor het

gebied beschouwt.

Wij zijn er dan ook voorstander van om het recente advies van de Raad

voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) op te volgen. ln het rapport
'sturen op samenhang'van september 2013 pleit de Rli ervoor dat het

Rijk inzake de ontwikkeling van Schiphol meer 'loslaat' en zich vooral

richt op het stimuleren van de samenwerking tussen part[en uit de

metropoolregio zelf. Terecht concludeert de Rli dat het gebied rondom

Schiphol 'governance' nodig heeft die zich snel kan vormen naar de

vraagstukken die zich aandienen en waarbij het Rijk zich concentreert

op de rol van systeemverantwoordelijke.

De provincie'nieuwe stUl'krijgt daarbij de regie op het bereiken van

regionale doelen - uiteraard binnen door het Rijk gestelde kaders - en

is daarmee in positie gekomen om namens (en in afstemming met) de

regio de afstemming met het Rijk vorm te geven. Tegen die achtergrond

verdient het aanbeveling om de Omgevingsraad "Schiphol" (de opvolger
van de Alderstafel) rechtstreeks te laten rapporteren aan de provincie

'nieuwe stijl'.

5. Milieu, energie en klimaat
ln de brief van december wijst u op de generieke

decentralisatiebeweging die zich onder de vlag van de 'RUD'-vorming

voltrekt. Wij begrijpen dat, gelet ook op de opvattingen hierover in de

Tweede Kamer, een verdere decentralisatie van inspectietaken, zoals

voorgesteld in de brief van commissaris Remkes, nu niet aan de orde is

Het in de rapportage gehouden pleidooi met betrekking tot
flexibilisering (binnen Europese richtlijnen) van omgevingswaarden

teneinde maatwerk te kunnen leveren, vindt bij het kabinet vooralsnog
geen gehoor. Terwijl dit nu juist een enorme bijdrage kan leveren aan

de integraliteit van beleids- en besluitvorming op Noordvleugelschaal.

Wij zijn dan ook van mening dat op het terrein van geluid(hinder) met

de provincie nieuwe stijl eenzelfde werkwijze kan worden overeen

gekomen als nu in Duitsland gebruik is. ln Duitsland wordt de Europese

regelgeving met betrekking tot geluid namelijk niet geregeld in

nationale wetgeving, maar wordt deze juist per Bundesland uitgewerkt,

waardoor maatwerk kan worden geleverd voor de situatie ter plekke.

Het gaat dan met name om de bevoegdheid om de regelgeving op het
gebied van industriegeluid en op het gebied van geluidsoverlast op

wegen, etcetera toe te bedelen aan de provincie 'nieuwe stijl'. Ten

aanzien van de luchtkwaliteit zou vergelijkbare werkwijze moeten
gelden.
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Ten slotte merken wij hier op het teleurstellend te vinden dat u de

provincie nieuwe stijl geen bindend advies wenst te geven rond de

Mijnbouwwet.

6. Vitaal platteland
Ten aanzien van het natuurdossier is het allereerst van belang dat de

(onder andere in het Bestuursakkoord Natuur, het Natuurpact,
opsplitsing DLG) reeds ingezette decentralisatiebeweging tot het
afgesproken einde worden gebracht vanzelfsprekend binnen het kader

van de reeds bestaande afspraken tussen de lidstaat Nederland en de

EU. Hier presenteeft de brief van december 20.l 3 enkele op zichzelf
goede maatregelen, die evenwel voor een deel alle provincies betreffen

en voor een ander deel 'oud nieuws' zijn.

Daarnaast gaat u in uw aanbod onvoldoende in op eerder gedane

voorstellen inzake de beheerplannen voor de Natura 2OOO-gebieden,

alsmede de aanwijzingsbesluiten voor deze gebieden. Het voornemen is

al om de verantwoordelUkheid voor het opstellen van beheerplannen
voor Natura 2OOO-gebieden, met uitzondering van de Rijkswateren en

Defensiegebieden in de nog in voorbereiding zijnde Wet

natuurbescherming volledig over te dragen aan alle provincies. Dat is

een goede zaak.

Het voorstel van commissaris Remkes dat de provincie nieuwe stijl ook

bevoegd gezag wordt voor het nemen van aanwijzingsbesluiten voor

Natura 2OOO-gebieden en naast de instandhoudingsdoelstellingen de

precieze omvang en begrenzing van het aangewezen gebied definieert,

vindt helaas geen gehoor. Let wel, dit voorstel heeft niet de bedoeling
om te tornen aan de formele verhouding tussen de EU, Rijk en

provincies. ln de uitwerking zou de provincie nieuwe stijl echter meer

mogelijkheden tot maatwerk geboden moeten worden. Momenteel
worden de instandhoudingsdoelen nog tot ¡n detail door het Rijk

voorgeschreven

Ten aanzien van Staatsbosbeheer is specifiek voor de provincie nieuwe

stijl meer mogelijk dan het Rijk nu in het vooruitzicht stelt. Alleen
'samenwerking' is daarvoor niet voldoende. Wanneer het gaat om

regionaal natuurbeheer, is geen sprake van een Rijksbelang maar van

een regionaal belang waarvoor de provincie nieuwe stijl aan de lat staat

Daarbij doen de eigendomsverhoudingen er lets minder toe. De sturing
van overheidswege op natuurbeheer zou moeten worden losgekoppeld
van het eigendom van natuurgronden.

De provincie nieuwe stijl ambieert niet de rol van grootgrondbezitter.

Uitgaande van het Lodders-profiel ligt het in de lijn dat de provincie

nieuwe stijl meer integrale gebiedsgerichte zeggenschap krijgt op

regionale natuurontwikkeling, ook al zijn bepaalde arealen daarbinnen



9ll0

dan nog in eigendom van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Ten behoeve

van die zeggenschap is het essentieel dat ook decentralisatie van

Rijksmiddelen plaatsvindt.

De provincie 'nieuwe stijl' zal vanuit een integrale, gebiedsgerichte

verantwoordelijkheid, samen met Staatsbosbeheer en de andere

natuurorganisaties een gezamenlijk beheerplan maken.

Staatsbosbeheer moet door het Rijk in staatworden gesteld om dit plan

onverkort uit te kunnen voeren.

Wij missen in uw brief tot slottwee belangrijke onderdelen waar het Rijk

momenteel aan werkt als het gaat om de nieuwe Natuurwet en de

nieuwe Rijksvisie op het natuurbeleid. Op beide onderdelen staat

spanning. ln de Natuurwet neigt het Rijk (volgens conceptteksten die

recent in de Ministerraad zijn behandeld en aan de provincies zijn
voorgelegd) naar aanvullend soortenbeleid, bovenop de Europese

afspraken. Dat strookt ons inziens niet met de stelling in uw brief dat er

geen aanvullende nationale eisen aan provincies gesteld zullen worden.

Ten aanzien van de Natuurvisie dreigt een neiging tot recentralisatie.

7. Cultuurhistorie en culturele infrastructuur
ln de rapportage van de commissaris wordt voorgesteld de volgende

taken/bevoegdheden op het terrein van cultuurhistorie en culturele
i nfrastructu u r te decentral iseren n aar de Noordvleugel provi n cie :

De uitvoering van de subsidieregelingen voor courante evenals

incourante monumenten wordt integraal belegd bij te vormen
provrncre.

De provincie 'nieuwe stijl' neemt de beslissingsbevoegdheid van het

rijk over ten aanzien van het aanwijzen van rijksmonumenten.
De provincie 'nieuwe stijl' neemt de verantwoordelijkheid voor de

subsidiëring van delen van de culturele basisinfrastructuur over van

het rijk.

ln uw aanbod worden de voorstellen voor de genoemde aanvullende
taken niet overgenomen. Wat de overdracht van de subsidiering van de

culturele basisinfrastructuur (BlS) en de beslissingsbevoegdheid ten

aanzien van Rijksmonumenten betreft, zien we de redelijkheid in van

uw aanbod.

Ten aanzien van het rijksmonumentenbeleid, is het echter een gemiste

kans om in de subsidieverlening niet meer eenduidigheid en

samenhang aan te brengen. ln de praktijk is momenteel veelvuldig

sprake van stapeling van subsidies en daarmee dus van dubbele

beoordeling en procedures. Daarnaast kan de provincie 'nieuwe stijl'
haar integrale rol als gebiedsregisseur beter waarmaken wanneer zij de

gehele regie op de financiering van rijksmonumenten binnen het
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landsdeel kan voeren. Wij houden op dit terrein dan ook vast aan het
voorstel, zoals dat eerder door commissaris Remkes is opgevoerd.


