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,QOHLGLQJ
De invoering van het dualisme heeft een strikt onderscheid aangebracht tussen de rollen van GS en uw
Staten, met name daar waar het betreft de scheiding tussen de wetgevende (PS) en uitvoerende (GS)
bevoegdheden. De wetgevende rol, in ondermeer de vorm van kaderstelling en budgettering, onder-
streept de sturende rol van uw Staten op hoofdlijnen, waarbinnen GS in de dagelijks praktijk de
uitvoering gestalte geeft.

Het Statenwerkplan 2004-2007 dat u bij deze ter vaststelling wordt aangeboden is de concrete uit-
werking van het door de uw Staten beoogde sturen op hoofdlijnen op de verschillende beleidster-
reinen. In het Statenwerkplan worden ter uitvoering van de statenbreed aanvaarde motie op 19 mei
2003 – de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen van uw Staten nader
uitgewerkt en worden daaromtrent concrete voornemens en afspraken gemaakt.

Het Statenwerkplan is geen doublure van het coalitie-akkoord, al was het maar omdat het coalitie-
akkoord van de drie coalitiepartijen geen formele binding biedt voor de overige in uw Staten
vertegenwoordigde politieke partijen. Het statenwerkplan is daarnaast ook geen inhoudelijke
programma. Het is een beschrijving van het proces, hoe en met welke instrumentaria de politieke
doelen kunnen worden bereikt.

Het statenwerkplan is voorbereid door een schrijfgroep bestaande uit leden van uw Staten. Het plan is
bijgesteld aan de hand van de op de Statenconferentie van 2 oktober 2003 bereikte resultaten.
Voorafgaand aan behandeling in uw Staten is het werkplan eveneens besproken in de vijf functionele
statencommissies. Naar aanleiding daarvan heeft nog een aantal bijstellingen plaatsgevonden, die u
aantreft in het zogenaamde “blauwtje”.

Inmiddels worden afspraken gemaakt tussen de voorzitters van de vijf Statencommissies, de betrokken
leden van GS, de betrokken directeuren en de statengriffie om de uitvoering van het Statenwerkplan
concreet gestalte te geven. Hierbij gaat het om de termijnagenda, de in te zetten instrumentaria en de
beoogde resultaten.
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Besluit van 19 januari 2004, houdende vaststelling van het Statenwerplan 2004-2007

Provinciale staten van Utrecht;

Gelezen de resultaten van de schrijfgroep Statenwerkplan, de uitkomsten van de werkconferentie van
2 oktober 2003 en de resultaten van bespreking van het concept-statenwerkplan in de vijf functionele
statencommissies;

Overwegende dat het duale stelsel de wenselijkheid met zich brengt een strikte scheiding in de rollen
van GS en PS te markeren, daar waar het met name betreft de wetgevende (verordenende, kaderstel-
lende en budgetterende) PS- rol en de uitvoerende GS-rol;

Gelet op de unamien aanvaarde Statenmotie van 19 mei 2003, inhoudende de wens te komen tot een
Statenwerkplan, waarin voor de komende Statenperiode de kaderstellende, controlerende en
volksvertegenwoordigende rollen van PS nader worden uitgewerkt en waarin daaromtrent concrete
voornemens worden vastgelegd en afspraken worden gemaakt;

Besluiten:

Het Statenwerkplan 2004-2007, zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit, vast te stellen.

voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
Helderheid te verschaffen in de eigen rollen van GS en PS en een strikte scheiding te markeren tussen
de (PS) en uitvoernede (GS) bevoegdheden.

$UJXPHQWHQ
De argumenten zijn ontleend aan de invoering van het duale stelsel.

.DQWWHNHQLQJHQ
Geen

)LQDQFLsQ
Is geborgd in het budget van de Statengriffie

5HDOLVDWLH
Implementatie vindt direct na vaststelling plaats in overleg tussen de voorzitters van de
Statencommissies, GS, de betrokken directeuren en de statengriffie.

&RPPXQLFDWLH
Aan de vaststelling van het Statenwerkplan zal een perspublicatie worden gewijd.

%LMODJHQ
Het Statenwerkplan 2004-2007

Gedeputeerde staten,

Voorzitter, Mr. B. staal

Secretrais, Drs. H.H. Sietsma


