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Inleiding
Bij het opstellen van de strategische plannen is gezorgd voor een goede inhoudelijke afstemming.
Die afstemming moet gewaarborgd blijven, nu een aantal plannen de eindstreep nadert.

Dit voorstel beschrijft hoe de ambtelijke organisatie die coördinatie wil verzorgen. Centraal staat in dit proces de
Regiegroep waarin de projectleiders van de strategische plannen zitten. Het doel is ervoor te zorgen dat, na
vaststelling van alle plannen, de provincie beschikt over een goed afgestemd, consistent beleid. Om dat doel te
symboliseren geven we de actie de naam “slotakkoord”.
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 Besluit

Besluit van  04 oktober 2004 tot afstemming van strategische plannen;

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 7 september, WEM/MDI, nummer 2004WEM03828i;

Besluit de voorgestelde afstemming voor kennisgeving aan te nemen.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting

Wat is het probleem?
Het beleid van de provincie komt in allerlei stukken tot uiting. Heel bepalend zijn de strategische plannen
voor de verschillende beleidsterreinen. Daarin wordt op hoofdlijnen, voor meerdere jaren, beschreven welke
doelen de provincie wil bereiken en op welke wijze en met welke middelen aan het realiseren van die doelen
gewerkt zal worden. Bij de voorbereiding van deze strategische plannen is goed afgestemd, zowel ambtelijk
als op het niveau van GS. De door het College van GS vastgestelde ( ontwerp) plannen zijn onderling
consistent.
Inmiddels zijn enkele plannen door PS vastgesteld; economisch beleidsplan en SMPU. De andere plannen
zullen dit najaar aan de Staten worden voorgelegd; Streekplan, PMP, WHP, sociale agenda en
Reconstructie. Het is nu denkbaar dat bij het reageren op de inspraak, wijzigingen in een plan worden
voorgesteld die gevolgen hebben voor één of meer andere plannen. Er moet dan worden afgestemd.
Datzelfde probleem kan zich later nog voordoen in de fase van de behandeling in de Staten. Intussen kan er
ook nog nieuwe relevante informatie komen van bijv. het Rijk die verwerkt moet worden. Tenslotte kunnen
interne acties als “Stimuleringsfonds”of “Kwatta II” tot aanpassingen in plannen leiden die afstemming
nodig maken.

Afstemming/ aanpak
Om veilig te stellen dat de Provincie Utrecht de samenleving een consistent beleid presenteert, moet de
afstemming georganiseerd worden. In de fase van de voorbereiding van de plannen was daarvoor de
regiegroep ingesteld. Daarin werkten toen opdrachtgevers samen. Verder was er rond elke plan-in-wording
een werkgroep waarin de relevante sectoren en diensten vertegenwoordigd waren, die voor afstemming
zorgde. Die werkgroepen fungeren nog steeds en zullen hun taken blijven vervullen tot en met de fase van
vaststelling door PS. De regiegroep was enige tijd stilgelegd maar is nu weer actief met als opdracht te
bewaken dat in de afrondingsfase de coördinatie goed blijft verlopen en om eventueel te regelen dat
problemen worden opgelost. Die afstemming heeft ook betrekking op de reeds vastgestelde plannen (
economische beleidsplan en SMPU).
De regiegroep is van plan in principe wekelijks de stand van de diverse planprocessen te bespreken en de
afstemming te controleren via de nota`s van wijzigingen. Daarbij zal ook gelet worden op de bij de plannen
behorende kaarten. Eventuele geschilpunten zullen via de DR aan GS worden voorgelegd. Bij de
behandeling van de plannen in PS kunnen via amendementen en moties nog wijzigingen worden
aangebracht die andere plannen raken. De regiegroep zal daarom regelen dat bij de statenbehandeling
medewerkers aanwezig zijn om GS op het punt “afstemming” te ondersteunen.

De vernieuwde regiegroep werkt in opdracht van de algemeen directeur. De groep gaat na of nota`s van
wijzigingen elementen bevatten die niet sporen met punten uit andere/ eerdere plannen. Hij ziet er op toe dat
afstemming volgt en doet daarvoor, zonodig een beroep op de DR. Waar het beleidsmatige keuzes betreft,
zal de groep deze aan GS voorleggen.

Aandachtspunten
• Het Reconstructieplan moet worden vastgesteld in overleg met Gelderland. Dat kan bijzondere

afstemmingsproblemen opleveren, zeker gezien de korte reactietermijnen.
• De plannen hebben verschillende werkingstermijnen en een verschillende wettelijke status. Uitspraken

kunnen daarom een uiteenlopende betekenis hebben. Daar moet bij de afstemming goed op gelet
worden.

• De afstemming van de strategische plannen met andere lopende gebiedsgericht of thematische projecten
is een verantwoordelijkheid van de trekkers van die projecten. Het uitgangspunt is dat de strategische
plannen leidend zijn.
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• Nieuwe informatie, bijvoorbeeld de nota mobiliteit van het Rijk, kan leiden tot aanpassingen op een
heel laat moment. Het kan verstandig zijn om in zo’n situatie een uitwerkings- of wijzigingsbepaling in
het plan op te nemen als de vertaling in het provinciale beleid niet snel en op een goede wijze is te
regelen. De coördinatie krijgt dan ook meer tijd.

• Suggestie: in elk plan een tekst ( soort voorwoord) opnemen waarin de lezer gewezen wordt op het feit
dat de provincie haar beleid in een aantal strategische plannen/ beleidsstukken heeft neergelegd en dat
er naar gestreefd is om de verschillende plannen goed op elkaar af te stemmen. Mocht de lezer menen
dat dit bij een onderwerp niet is gelukt en dat de provincie dus met verschillende monden spreekt, dan
nodigen we de lezer uit dit aan de provincie te melden.

Afronding opdracht
De regiegroep zal functioneren tot het laatste plan in PS is behandeld. Naar verwachting kan de opdracht
dan in januari 2005 worden afgesloten. De regiegroep neemt zich voor om twee voorstellen achter te laten:
-Een voorstel over zin en wijze van uitvoering van een evaluatie van de afstemming bij de provincie.

 -Een voorstel over de organisatie van afstemming van het beleid dat ná januari 2005 gevormd en uitgevoerd
 zal worden

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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bijlage I

Samenstelling Regiegroep “Slotakkoord”

SMPU                                                Esther Boiten
Economisch Beleidsplan                   Ron Snel
Reconstructieplan                              Henk Manschot
WHP                                                  José Huesmann
PMP                                                   Maaike de Wit
Streekplan                                          Ruurd Jonge Poerink
Sociale Agenda                                  Hans Schoen

Voorzitter                                           Harry de Loor
Secretaris                                           Wilma van de Wetering
 (Astrid van Voorn)


