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Notitie samenwerkingsverbanden

Inleiding
In de vergadering van Provinciale staten van 9 januari jl. is gevraagd naar de wijze waarop de
democratische legitimatie van bovenprovinciale samenwerkingsverbanden zoals Regio Randstad en
NV Utrecht zijn geregeld. Provinciale staten hechten aan een transparante werkwijze van de provincie.
Gedeputeerde Lokker heeft een notitie toegezegd  waarin deze vraag wordt beantwoord. Aanvullend
hebben provinciale staten gevraagd naar de taakstelling en inhoud van deze samenwerkingsverbanden.
Deze zijn in twee eerdere notities behandeld, te weten in de commissie BEM van 1 maart 2004
(2004BEM21) en van 13 september 2004 (2004BEM83). Kortheidshalve verwijs ik u naar deze beide
stukken.

De Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Randstad
Het samenwerkingsverband bestaat sinds 1 september 2002. De samenwerking tussen de twaalf
partners wordt gecoördineerd door (Bureau) Regio Randstad.
Provinciale staten krijgen ieder jaar de jaarrekening van het afgelopen jaar voorgelegd en de begroting
van het daarop volgende jaar. Hiermee worden de staten in staat gesteld hun kaderstellende en
controlerende rol in te vullen. Daarnaast ontvangen de statenleden tussentijds relevante informatie en
notities over Regio Randstad, zoals onder meer de Evaluatie van Regio Randstad. Bij belangrijke of
ingrijpende besluiten in het dagelijks of algemeen bestuur van Regio Randstad zullen de
vertegenwoordigende bestuurders onder voorbehoud van bespreking met PS hun standpunt kenbaar
maken. Overigens worden besluiten bij meerderheid van stemmen genomen. Geen van de partijen
heeft dus een vetorecht.

De BCR
Een belangrijk en regulier overleg met het kabinet is de Bestuurlijke Commissie Randstad (BCR). Dit
is een integraal overlegplatform waarin het Rijk en de Randstad over plannen en investeringen in de
Randstad praten. Hieraan nemen naast het dagelijks bestuur van Regio Randstad de bewindslieden
deel van in ieder geval de ministeries van VROM (voorzitter) en V&W en veelal ook van EZ, LNV,
Financiën en BZK. Het bureau van de Regio Randstad is aangewezen als secretariaat van de BCR. Het
overleg in de BCR wordt voorbereid door het DB van Regio Randstad (zie hierboven). De staten
ontvangen relevante informatie en notities, vaak in samenhang met informatie over de
randstadsamenwerking.'

NV Utrecht
Eén van de programma’s van de (Rijks)Nota Ruimte is het zogenoemde Noordvleugelprogramma. De
invulling van dit Noordvleugelprogramma was aanvankelijk overwegend een aangelegenheid van de
regio Schiphol-Amsterdam-Almere. In de Noordvleugel (NV) Utrecht werken 7 overheden – de
provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum, het BRU en de gewesten
Eemland  en Gooi- en Vechtstreek – samen aan de positionering en profilering van het gebied van de
NV Utrecht binnen het Noordvleugelprogramma.
Hoofddoelstelling van de NV Utrecht voor de korte termijn is een voor deze regio zo gunstig mogelijk
Kabinetsbesluit op 26 juni 2006 over investeringen in infrastructuur (wegen en OV), binnenstedelijke
ontwikkelingen (ISV/BLS) en Groen/Blauw. Deze investeringen zijn noodzakelijk om na 2015 de
behoefte aan woningen en bedrijventerreinen te kunnen accommoderen.

Er is sprake van een samenwerkingsplatform zonder formele status. Er is dus ook geen sprake van
(overdracht van) besluitvormende bevoegdheden; deze blijven voorbehouden aan de zeven
deelnemende overheden in de NV Utrecht. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de positie
van de provincie in de NV Utrecht wordt verwezen naar de beide brieven van het college van GS aan



PS, o.a. naar aanleiding van een discussie in de vergadering van de Commissie BEM in december
2005
Kernactiviteiten van de NV Utrecht zijn het vaststellen van de omvang van de behoefte aan woningen
en bedrijventerreinen in de periode 2015-2030 en een verkenning van de mogelijkheden om met
behoud van de landschappelijke kwaliteiten van het gebied deze behoefte ook te kunnen
accommoderen. De voorlopige resultaten van deze verkenning zijn neergelegd in het eerste concept
van de Ontwikkelingsvisie 2015-2030. Uitgangspunt daarbij is dat de opgaven van het vigerende
streekplan in 2015 ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.
De haalbaarheid van oplossingen op het terrein van infrastructuur zal een belangrijke randvoorwaarde
zijn voor uiteindelijk te maken keuzen; de resultaten van de Verkenning Ring Utrecht (voorjaar 2006)
en het investeringsbesluit van het Kabinet (eind juni 2006) zijn daarin cruciaal. Vaststelling van de
definitieve Ontwikkelingsvisie zal plaatsvinden in het najaar van 2006.

De bestuurders in de NV Utrecht willen in 2006 maximaal investeren in transparantie over de
activiteiten van de NV Utrecht en in het informeren van de respectievelijke vertegenwoordigende
organen van de deelnemende provincie, gemeenten en gewesten. Daaraan wordt invulling gegeven
door deze vertegenwoordigende organen vanaf februari 2006 maandelijks middels een Nieuwsbrief
actief te informeren over actuele ontwikkelingen. Bovendien ontvangen zij een notitie waarin het
werkproces 2006 inzichtelijk wordt gemaakt; dat stelt volksvertegenwoordigers niet alleen in staat het
proces te volgen en kennis te nemen van cruciale momenten, maar ook om zonodig in actie te komen
vanuit hun kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheden. Als ontwikkelingen daar
aanleiding toe geven zullen de bestuurders in de NV Utrecht uiteraard ook tussentijds de
respectievelijke vertegenwoordigende organen actief raadplegen.

Het Bestuurlijk platform Groene Hart
Op 24 juni 2004 is de Intentieverklaring Doorpakken in het Groene Hart ondertekend door de
ministers van VROM, LNV en de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Hierin
formuleren zij hun gezamenlijke ambitie voor het Groene Hart. Hieraan voorafgaand hebben
provinciale staten ingestemd met het “Plan van Aanpak Groene Hart, drie provincies, één initiatief”.
Met het Plan van aanpak hebben de drie provincies gezamenlijk de opdracht op zich genomen om in
drie stappen te willen komen tot een Uitvoeringsplan dat eind 2005 operationeel moet zijn. Hiertoe
hebben zij een Stuurgroep Groene Hart ingesteld en aan een gezamenlijk Programmabureau Groene
Hart de opdracht gegeven om het Plan van Aanpak uit te voeren. Op 23 januari 2006 heeft de
commissie REG gesproken over het PS-voorstel Ontwikkelingsprogramma Groene Hart. De
besluitvorming over het Groene Hart is daarmee voldoende democratisch gelegitimeerd.

P4
De P4 is een overlegorgaan van de vier colleges van GS van de provincies Flevoland, Noord- en Zuid-
Holland en Utrecht. Het is daarmee niet nodig invulling te geven aan de kaderstellende en
controlerende rol van provinciale staten ten aanzien van de P4.

Vereniging Deltametropool
De Vereniging Deltametropool is geen besluitvormende organisatie. De Vereniging ontwikkelt ideeën,
beïnvloedt de publieke opinie en bevordert samenwerking tussen partijen alsmede generieke
maatregelen die de ontwikkeling van de Deltametropool ten goede komen. Het is daarmee niet nodig
invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende rol van provinciale staten ten aanzien van de
Vereniging Deltametropool.


