
Datum : 14 februari 2006
Aan Provinciale Staten Uw Kenmerk : 2006BEM07
t.b.v statencommissie Ons kenmerk : 2006CGC000098i

Contactpersoon : I. Homan
E-mail: ida.homan@provincie-utrecht.nl
Doorkiesnr. : 030-258 22 86

Onderwerp: Deregulering en vermindering administratieve lasten

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de volgende stukken aan:
• Het rapport Deregulering en administratieve lasten bij de provincie Utrecht
• Projectopdracht Uitvoering dereguleringsprogramma

Aanleiding
In vervolg op het landelijk onderzoek “Nulmeting Provincies” dat in opdracht van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgevoerd, is voor de provincie
Utrecht nader onderzoek gedaan naar de administratieve lasten en de mogelijkheden tot
vermindering daarvan, onder andere door deregulering. Het onderzoek is in de tweede helft
van 2005 uitgevoerd door Sira Consulting, een bureau dat inmiddels brede ervaring heeft met
dergelijke onderzoeken. Sira heeft de eindrapportage “Deregulering en Administratieve lasten
bij de provincie Utrecht” opgeleverd (bijlage 1) en op basis daarvan hebben gedeputeerde
staten besloten tot een vervolgtraject (bijlage 2).

Het project Deregulering en vermindering administratieve lasten levert een gestructureerde
aanpak van deregulering. Alle verplichtingen die door de provincie worden opgelegd aan
burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen zijn onderzocht en voorzien van
mogelijkheden tot deregulering. Hiermee wordt brede invulling gegeven aan de
dereguleringsdoelstellingen uit het coalitieakkoord 2003-2007.

Achtergrond/eerdere besluiten
In het Coalitieakkoord 2003-2007 zijn op diverse beleidsterreinen afspraken gemaakt over
deregulering.
Bij de behandeling van de begroting 2006 hebben provinciale staten besloten € 100.000 te
bestemmen voor versnelde uitvoering van het dereguleringsprogramma.

Vervolgprocedure/voortgang
Provinciale staten worden verzocht kennis te nemen van de rapportage “Deregulering en
Administratieve lasten bij de provincie Utrecht” en de projectopdracht voor de opstelling en
uitvoering van een dereguleringsprogramma. In de projectopdracht is opgenomen dat een
vertegenwoordiging uit provinciale staten het concept-dereguleringsprogramma bespreekt
voorafgaand aan de besluitvorming. Hierbij zal met name aandacht worden besteed aan de
politieke en bestuurlijke dilemma’s. Provinciale staten worden verzocht hiermee in te
stemmen en hiervoor een vertegenwoordiging uit hun midden aan te wijzen. Een
gedetailleerde planning is opgenomen in de projectopdracht.
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