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2006BEM07 bijlage dereguleringsprogramma

Project Uitvoering dereguleringsprogramma
Projectopdracht

1. Aanleiding

In het kader van het rijksprogramma Andere Overheid heeft het IPO een viertal projecten
benoemd. Eén daarvan is Deregulering en vermindering administratieve lasten. Daarnaast is
in opdracht van het ministerie van BZK een nulmeting uitgevoerd naar de administratieve
lasten die de gezamenlijke provincies veroorzaken voor bedrijven, (georganiseerde) burgers
en maatschappelijke instellingen.

Om tot een gestructureerde aanpak van deregulering te kunnen komen, is in juni 2005
besloten specifiek voor de provincie Utrecht een onderzoek te doen naar onze administratieve
lasten, bestaande uit een nulmeting (nulsituatie: 2004) en het onderzoeken van concrete
mogelijkheden tot deregulering en vermindering van administratieve lasten voor de provincie
Utrecht. De provincie heeft het adviesbureau Sira Consulting opdracht gegeven het onderzoek
uit te voeren. Dit heeft plaatsgevonden in de maanden september tot en met december 2005 en
het resultaat biedt goede aanknopingspunten voor een dereguleringsprogramma voor de
provincie Utrecht (bijlage). De staten hebben inmiddels het belang van de uitvoering van het
dereguleringsprogramma benadrukt door hiervoor middels een amendement op de begroting
van 2006 € 100.000 beschikbaar te stellen, met de opdracht een vast te stellen
dereguleringsprogramma in 2006 uit te voeren.

Deze projectopdracht is gericht op het opstellen van het dereguleringsprogramma en de
vertaling daarvan in een Actieplan Deregulering (projectplan).

2. Doelstelling

Het project Deregulering en vermindering administratieve lasten beoogt een provincie Utrecht
die gemakkelijk toegankelijk is voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die
iets van die provincie nodig hebben. Met het project worden regels heroverwogen op nut en
noodzaak en de uitvoering van regels wordt beoordeeld op effectiviteit en efficiency.
Procedurevoorschriften worden tegen het licht gehouden vanuit het perspectief van die
burger, dat bedrijf en die maatschappelijke organisatie die er in de praktijk mee te maken
krijgt. Overbodige regels worden afgeschaft en ingewikkelde procedures worden
vereenvoudigd.

De landelijke doelstelling voor deregulering (Rijksprogramma Andere Overheid) is een
reductie van administratieve lasten voor burgers met 25%. De provincie sluit aan bij deze
landelijke doelstelling en streeft naar een totale reductie van 25%, voor burgers, bedrijven en
maatschappelijke instellingen (voor bedrijven en maatschappelijke instellingen betekent dit
een reductie van de financiële last, voor burgers wordt de belasting uitgedrukt in tijd). In de
uitwerking van de dereguleringsvoorstellen wordt getoetst of deze reductie haalbaar is. In
2007 zal door middel van een nieuwe meting worden geëvalueerd of de provincie de beoogde
doelstelling heeft gehaald.
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3. Projectresultaat

Het eindresultaat van het project Deregulering en vermindering administratieve lasten is de
uitvoering van een bestuurlijk vastgesteld dereguleringsprogramma. Dit wordt deels zichtbaar
in gewijzigde provinciale regelgeving en deels in vereenvoudigde procedures. Ook worden de
resultaten zichtbaar in de presentatie van de provinciale producten op internet en
mogelijkheden voor elektronische aanvragen en informatieverstrekking.

4. Beleidskaders

Belangrijkste uitgangspunt in het project Deregulering en vermindering administratieve lasten
is van buiten naar binnen te denken. Centraal staat niet hoe het voor de provinciale organisatie
het prettigst of gemakkelijkst is, maar hoe wij tegemoet kunnen komen aan de wens van
burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties om het zakendoen met de overheid voor
hen gemakkelijk en toegankelijk te maken.

Deregulering is in het kader van onderhavig project in de eerste plaats gericht op het
verbeteren van de kwaliteit van de regelgeving en daarmee het verbeteren van de
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van regels. Uitgangspunt daarbij is dat in beginsel de
provinciale beleidsdoelstellingen overeind blijven. Deregulering wordt bovendien ingeperkt
door Europese of rijksregelgeving.

Het onderzoek door Sira Consulting heeft zich gericht op de administratieve lasten die de
provincie oplegt aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast ligt ook
een provinciale lastendruk op medeoverheden, met name gemeenten en waterschappen.
Vermindering van deze lastendruk maakt geen deel uit van dit project. Hoewel ook op dit vlak
winst te behalen is en ook burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen hier indirect
van kunnen profiteren, is dit nu buiten beschouwing gebleven. Dit project richt zich op
vermindering van de directe lasten voor genoemde doelgroepen vanuit de provincie.

Als tijdens de uitvoering van het dereguleringsprogramma blijkt dat veel winst gehaald kan
worden uit de vermindering van de lastendruk voor medeoverheden kan dat parallel aan of na
dit project worden uitgevoerd.

5. Context

Het project Deregulering en vermindering administratieve lasten heeft politieke relevantie,
provinciale staten zullen daarom nadrukkelijk bij het project worden betrokken. De
dereguleringsvoorstellen worden met een aantal statenleden besproken, alvorens ze worden
vastgesteld door gedeputeerde staten. Daarnaast heeft het project belangstelling van het
bedrijfsleven. De concrete dereguleringsvoorstellen zullen worden voorgelegd aan een
klankbordgroep met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en werkgevers (Kamer van
Koophandel, VNO-NCW), voor een toets op nut en haalbaarheid.
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Het project wordt uitgevoerd door een ambtelijk projectleider in opdracht van de algemeen
directeur. Gedeputeerde staten geven de opdracht tot het project, de bestuurlijke
verantwoordelijkheid ligt bij de gedeputeerde voor algemeen bestuurlijke zaken, J.P. Lokker.

Na vaststelling van de projectopdracht start de voorbereidingsfase waarin het projectplan
wordt opgesteld. In de voorbereidingsfase is enige betrokkenheid vanuit de diensten nodig
voor het becommentariëren van de dereguleringsvoorstellen. Daarnaast is betrokkenheid en
medewerking nodig van een juridisch adviseur en een ICT-adviseur. Tenslotte wordt Sira
Consulting, het adviesbureau dat de nulmeting heeft uitgevoerd en de
dereguleringsvoorstellen heeft ontwikkeld, ingeschakeld als extern adviseur. Het bureau heeft
veel ervaring met soortgelijke trajecten bij provincies en gemeenten, is bekend met een breed
scala aan dereguleringsmogelijkheden en kan de dereguleringsvoorstellen doorrekenen in de
reductie van de administratieve lasten. Zowel de interne als externe expertise zal worden
ingeschakeld op initiatief van de projectleider.

De voorbereidingsfase wordt afgesloten met de vaststelling van het projectplan door GS en
bespreking daarvan in PS. Dan volgt de realisatiefase, waarin de dereguleringsmaatregelen
worden uitgevoerd. De realisatiefase betekent veel uitvoerend werk, zoals procedures tot
wijziging van regelgeving en het verder ontwikkelen en bijhouden van de website. Hiervoor is
interne capaciteit en deskundigheid nodig. Brede betrokkenheid en medewerking van
beleidsmedewerkers en uitvoerders van regelingen is cruciaal, vanwege de inhoudelijke
waarborging van beleidsdoelstellingen.

6. Organisatie

Bestuurlijk verantwoordelijke is projectgedeputeerde J.P. Lokker. Het project staat onder
leiding van de opdrachtgever, Herman Sietsma. Er wordt een klein projectteam gevormd met
een projectleider, een projectsecretaris, een juridisch adviseur uit de concernstaf en een ICT-
adviseur. Vanuit Sira Consulting wordt een adviseur ingeschakeld die de projectleider en het
projectteam adviseert.

Voorstel voor de inrichting van de projectgroep:
Projectleider: Ida Homan
Projectsecretaris: Wilma van de Wetering
Juridisch adviseur concernstaf: nader in te vullen na overleg
ICT-adviseur: Josien van Dommelen
Extern adviseur: Sira Consulting

7. Begroting

Bij de behandeling van de begroting 2006 hebben provinciale staten besloten € 100.000
beschikbaar te stellen voor Deregulering uit de stelpost “Nog toe te wijzen middelen”.
Onderstaande begroting betreft de voorbereidingsfase tot aan het vaststellen van het
projectplan. In het projectplan wordt de begroting voor de realisatiefase opgenomen. Die
begroting is afhankelijk van de keuzes die in de voorbereidingsfase worden genomen.

De begroting voor de voorbereidingsfase bestaat uit de inzet van uren en materiële kosten.
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Urenbegroting projectgroep:
Projectleider: 150 uur à € 100
Projectsecretaris (BMS): 150 uur à circa € 60
ICT-adviseur (PIT): 80 uur à circa € 80
Juridisch adviseur (CS): 80 uur à circa € 80
Totale kosten uren projectteam: € 37.500

Materiële kosten:
Externe advisering: 20 dgn € 20.000
Organisatiekosten: €  5.000

Totale kosten voorbereidingsfase: € 62.500

Dekkingsvoorstel:
Van de kosten voor de te besteden uren door het projectteam wordt € 22.500 ingevuld vanuit
de bestaande capaciteit binnen de organisatie, dit is gedekt in de begroting. Voor de inzet van
de projectleider wordt een beroep gedaan op het budget dat is gereserveerd voor deregulering.
Ook voor de materiële kosten wordt een beroep op dit budget gedaan.

Beslag op de reservering voor deregulering:
Uren projectleider: € 15.000
Materiële kosten: € 25.000
Totaal beslag op het budget in de voorbereidingsfase bedraagt € 40.000. Het resterende
bedrag ad € 60.000 wordt gereserveerd voor de realisatiefase. Voor de besteding wordt een
begroting opgenomen in het projectplan.

Naast kosten kan deregulering ook baten opleveren in de vorm van vermindering van onze
eigen lasten. Het kan echter ook zo zijn dat lastenvermindering voor burgers, bedrijven en
maatschappelijke instellingen wordt bereikt door het overnemen van lasten door de provincie.
In de uitwerking van de dereguleringsvoorstellen zal zichtbaar worden gemaakt waar sprake
is van mogelijke baten voor de provincie.

8. Afwegingen

In dit project is gekozen voor de beperking van de reductie van administratieve lasten voor
burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen die rechtstreeks door de provincie worden
opgelegd. De reden hiervoor is dat de provincie hier zelfstandig invloed op heeft en niet
afhankelijk is van de medewerking van andere organisaties. Bovendien is recent gevraagd aan
de gemeentesecretarissen van de Utrechtse provincies waar zij “last” hebben van de provincie.
Hieruit zijn geen concrete knelpunten naar voren gekomen.

Eén van de aanbevelingen van Sira Consulting is het betrekken van het bedrijfsleven bij het
ontwikkelen van nieuwe regelgeving. Dit kan doorgevoerd worden naar het betrekken van het
bedrijfsleven bij het vereenvoudigen van bestaande regelgeving. Het is van groot belang dat
maatregelen geaccepteerd worden door de doelgroepen. Deregulering kan leiden tot een
gevoel van meer lastendruk. Het bedrijfsleven kan op basis van ervaring aangeven of
dereguleringsmaatregelen feitelijk of gevoelsmatig niet zullen leiden tot verhoging van de
lastendruk. Daarom wordt voorgesteld in het project Deregulering en vermindering
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administratieve lasten vertegenwoordigers van bedrijven en werkgevers als klankbord te laten
fungeren ten aanzien van de dereguleringsvoorstellen.

9. Vervolgtraject

Te nemen stappen:
• Instellen projectorganisatie
• Toetsen van de haalbaarheid van dereguleringsvoorstellen:

- Het projectteam legt de voorstellen voor aan behandelend medewerkers met het
verzoek te reageren;

- De voorstellen worden ter advisering voorgelegd aan een klankbordgroep van
vertegenwoordigers van bedrijven en werkgevers (op basis van de
dereguleringsvoorstellen aangevuld met de reactie van medewerkers);

- Het projectteam beoordeelt de voorstellen op haalbaarheid en prioriteit, Sira wordt
hierbij ingeschakeld als adviseur;

- De projectleider zorgt voor een rapportage waarin haalbaarheid, prioriteit en
dilemma’s per dereguleringsvoorstel worden opgenomen;

- De concept-rapportage wordt besproken met een vertegenwoordiging uit provinciale
staten, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de dilemma’s;

- De projectleider stelt een concept-dereguleringsprogramma op dat vervolgens ter
besluitvorming aan GS wordt voorgelegd;

- Het dereguleringsprogramma wordt ter kennis gebracht van PS, met het verzoek het te
agenderen voor de commissie BEM.

• Uitwerken van de voorstellen in een Actieplan Deregulering (projectplan) waarbij wordt
aangegeven:
- Wie verantwoordelijk is voor de implementatie per voorstel;
- Welke stappen genomen worden voor de implementatie;
- Wanneer implementatie gereed is;
- Wat de verwachte effecten zijn;
- Wanneer en hoe de effecten getoetst worden.

Dit is het projectplan dat vervolgens onder leiding van de projectleider, met ondersteuning
van de projectsecretaris, wordt uitgevoerd.

Planning:
26 jan start projectteam, voorstellen voorleggen aan behandelend medewerkers
6 feb richtdatum voor klankbordgroep bedrijfsleven
feb/mrt beoordeling voorstellen door projectteam, advisering Sira
april opstellen rapportage (haalbaarheid, prioriteit en dilemma’s)
21 april rapportage gereed (uiterste datum)
1 mei richtdatum voor bespreking met PS-vertegenwoordiging
5 mei concept-dereguleringsprogramma gereed
17 mei DR
30 mei GS
19 juni commissie BEM
3 juli PS

Parallel aan het besluitvormingsproces wordt het dereguleringsprogramma uitgewerkt in het
ambtelijk projectplan Actieplan Deregulering.


