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Inleiding
De Vereniging Deltametropool stelt zich ten doel om het metropolitane karakter van de Randstad,
mede in de Europese context, verder tot ontwikkeling te brengen. Van de Vereniging zijn
verschillende overheden en maatschappelijke organisaties lid. In een eerder stadium heeft de provincie
Utrecht reeds verzocht lid te kunnen worden van de Vereniging. Dat is toen afgewezen. Nu benadert
de vereniging verschillende provincies met het verzoek een lidmaatschap te overwegen. Gezien het
feit dat de provincie Utrecht deel uit maakt van de Deltametropool, de doelstellingen van de
Vereniging Deltametropool goed aansluiten bij de doelstellingen van de provincie en de Vereniging
zich richt op ideeënontwikkeling en belangenvertegenwoordiging van de Deltametropool, wil de
provincie Utrecht per 1 januari 2004 lid worden van de Vereniging Deltametropool. Bij een besluit lid
te worden van de Vereniging Deltametropool wordt gestreefd naar financiering uit het budget voor
Randstadsamenwerking. De kosten bedragen € 23.000 per jaar. Naar verwachting zal dit echter leiden
tot een overschrijding van het budget, mede vanwege de inzet op NV Utrecht. Dit zal dan worden
meegenomen in de betreffende bestuursrapportage. Voorts dient met ingang van 2005 het budget voor
Randstadsamenwerking met een bedrag van € 23.000 structureel verhoogd te worden.
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Besluit

Besluit van 8 december tot het indienen van wensen en bedenkingen inzake het voorgenomen
lidmaatschap van de Vereniging Deltametropool.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 21 oktober 2003, dienst/sector BMS, nummer
2003WEB751i;

Overwegende;
dat Gedeputeerde Staten lid wensen te worden van de Vereniging Deltametropool;
dat een betrokkenheid van de provincie Utrecht in deze vereniging niet strijdig is met de activiteiten
die binnen de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Randstad worden ondernomen

Gelet op het bepaalde in artikel 158 lid 2 van de Provinciewet

Besluiten:

In te stemmen met het lidmaatschap van de Vereniging Deltametropool.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Een rol van betekenis spelen in Randstadverband. De Vereniging Deltametropool ontwikkelt ideeën, beïnvloedt
de publieke opinie en bevordert samenwerking tussen partijen alsmede generieke maatregelen die de
ontwikkeling van de Deltametropool ten goede komen. Door lid te worden wordt de Utrechtse inbreng in de
Randstad versterkt.

Argumenten
Utrecht vormt onderdeel van de Deltametropool. De doelstellingen van de Vereniging Deltametropool sluiten
goed aan bij wat de provincie Utrecht in Randstadverband beoogt. De vereniging is vrij krachtig in de lobby en
de ideeëngeneratie, vooral ook in de richting van het Rijk. VROM, maar ook andere ministeries nemen de ideeën
ter harte. Veel activiteiten krijgen daarna een vervolg in de meer formele circuits, zoals bijvoorbeeld de BCR.
Van de vereniging zijn zowel decentrale overheden als maatschappelijke organisaties lid. Door mee te denken
over de ontwikkeling van de Deltametropool, kunnen specifiek Utrechtse vraagstukken, ideeën en ervaringen in
een vroeg stadium ingebracht worden. De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn eveneens benaderd om lid te
worden van de Vereniging.
De ambtelijke voorbereidingsgroep voor het bestuurlijk overleg van de P4 op 8 april jl. heeft unaniem
geadviseerd lid te worden van de Vereniging Deltametropool. Ook de twee betrokken portefeuillehouders van de
provincie Utrecht (Randstadsamenwerking en Ruimtelijke Ordening) zijn voorstander van het lidmaatschap.

Kanttekeningen
Het concept van de Deltametropool is dat van een compact stedelijk netwerk, met goede onderlinge
verbindingen en een groen hart. De Vereniging Deltametropool rekent Amersfoort nadrukkelijk niet tot de
Deltametropool. Binnen het Samenwerkingsverband Randstad ligt Amersfoort wel binnen het aandachtsgebied,
namelijk de Randstad.
Aandachtspunt is verder dat de rol van de provincie Utrecht een andere rol is dan die van de provincie binnen de
Regio Randstad. Waar de eerste vooral een platform is voor ideevorming en lobby richting onder meer
bestuursorganen, is de tweede zelf een bestuursorgaan. Beide rollen kunnen elkaar versterken en hoeven elkaar
niet te bijten.

Financiën
Het lidmaatschap aan de Vereniging Deltametropool kost € 0,02 per inwoner, wat in 2004 zal  neerkomen op een
totaalbedrag van ongeveer € 23.000. Bij een besluit lid te worden van de Vereniging Deltametropool wordt
gestreefd naar financiering uit het budget voor Randstadsamenwerking. De kosten bedragen € 23.000 per jaar.
Naar verwachting zal dit echter leiden tot een overschrijding van het budget, mede vanwege de inzet op NV
Utrecht. Dit zal dan worden meegenomen in de betreffende bestuursrapportage. Voorts dient het budget voor
Randstadsamenwerking per 1 janauri 2005 structureel verhoogd te worden met een bedrag van €23.000
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Bijlagen
Brief vereniging Deltametropool
Begroting 2003 Vereniging Deltametropool
Jaarverslag 2002 Vereniging Deltametropool

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


