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Inleiding

In de vergadering van de commissie BEM van 21 november jl. is afgesproken dat een voorzet
zou worden opgesteld ten behoeve van bespreking van de bestuurlijke samenwerking in de
statenvergadering van 9 januari 2006. Met betrekking tot deze samenwerking gaat het in
essentie om de bestuurlijke drukte binnen de Randstad en binnen de provincie Utrecht zelf.
Een onderwerp dat niet los kan worden gezien van het strategisch profiel dat de provincie als
middenbestuur voor ogen heeft.

De voorzet in de vorm van een ontwerp-statenvoorstel (voorzien van een uittreksel van de
meest relevante rapporten) is onderwerp van gesprek geweest in het fractievoorzittersconvent
en in de vergadering van de commissie BEM van 19 december jl. In beide vergaderingen lag
de vraag voor of genoemd ontwerp-statenvoorstel uw staten een voldoende houvast biedt voor
het voeren van de plenaire discussie op 9 januari 2006.

Parallel aan dit ontwerp-statenvoorstel is actueel de discussie over de “positionering van de
provincie Utrecht in het bestuurlijke veld”. Een discussie die in een aantal sessies met de
commissie BEM is gevoerd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de formulering van een
aantal uitgangspunten op bovenregionaal, regionaal en gemeentelijk niveau. De
besluitvorming in uw Staten is aangehouden in verband met de nadere discussie over de
bestuurlijke samenwerking, verwoord in dit statenvoorstel.
Teneinde de samenhang tussen beide stukken te bewaren is in de commissie BEM van 19
december jl. besloten beide voorstellen uit te doen monden in één ontwerp-statenbesluit. Eén
en ander is afgestemd met de betrokken functioneel gedeputeerde.

Het voorstel dat nu voorligt is als volgt opgebouwd:
- het voorstel van de griffier inzake de bestuurlijke samenwerking is vrijgegeven voor

bespreking in uw Staten
- als bijlage is daaraan toegevoegd de notitie “positionering van de provincie Utrecht in

het bestuurlijke veld” van GS
- de uitgangspunten van deze GS-notitie zijn integraal opgenomen in het ontwerp-

besluit
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- daar waar deze uitgangspunten een doublure vormden met het door de griffier
geformuleerde ontwerp-besluit zijn deze onderdelen uit dit ontwerp-besluit geschrapt

- als bijlage is toegevoegd een uittreksel van de meest relevante rapporten betreffende
de aan de orde zijnde problematiek.

Met dit voorstel wordt getracht u van argumenten te voorzien voor het maken van keuzen die
thans actueel zijn. Het bijgevoegde ontwerp-statenbesluit is daar bewust op ingericht. Keuzen
die overigens – naast de schaal, de wijze van samenwerking met bestuurlijke partners - ook
relevant is voor het strategisch profiel van de provincie als middenbestuur, waarvoor u reeds
beschikt over de ambtelijke notitie “Kansen op weg naar 2030“. De door u te maken keuzen
kunnen tenslotte dienen als opmaat voor de inhoud van de Voorjaarsnota.

Voorgesteld wordt aan de hand van bijgevoegd concept-statenbesluit met toelichting het
plenaire statendebat te voeren.
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Besluit

Besluit van 9 januari 2006 inhoudende de vaststelling van een bestuurlijk kader inhoudende
uitgangspunten voor de positionering van de provincie Utrecht in het bestuurlijke veld en de
strategische profilering als middenbestuur.

Provinciale staten van Utrecht;

Gelezen de rapporten over perspectieven in de bestuurlijke samenwerking en de evaluatie van
de Regio Randstad

Besluiten :

Het onderstaande bestuurlijk kader vast te stellen, inhoudende:

Algemeen:

1. Als eerste verantwoordelijkheid voor het provinciebestuur, constitutioneel verankerd en
democratisch gekozen, geldt dat het gelegitimeerd en daardoor ook gehouden is om
namens de provinciale samenleving maatschappelijke vraagstukken op te lossen en om op
te treden als spreekbuis naar buiten (het Rijk, Europese Instellingen etc) voor de belangen
van ons gebied en slechts begrensd door het (Grond)wettelijk begrip van huishouding der
provincie. Deze principiële benadering is uitgangspunt voor onze deelname aan de
aangekondigde discussie over het middenbestuur.

2. De provincie kiest voor een zelfbewuste houding en benadering met gevoel voor urgentie
voor de aanpak van maatschappelijke en economische vraagstukken. De inhoud van deze
vraagstukken is daarbij leidend. De optie van een eventuele opschaling is eerst aan de
orde wanneer deze houding onvoldoende effect sorteert.

3. De provincie betrekt en versterkt in zijn benadering de relatie met de burger,
maatschappelijke organisaties en gemeenten.

4. Op verschillende beleidsterreinen (volkshuisvesting, mobiliteit en infrastructuur,
ruimtelijke ontwikkkeling, veiligheid, gezondheid, welzijn, onderwijs en milieu) opereren
instellingen met publieke taken die door hun schaal niet of nauwelijks meer door het
optreden van gemeentebesturen tegenwicht krijgen. Het is gewenst dat de provincie mede
de verantwoordelijkheid oppakt om op deze maatschappelijke velden richting te geven
aan de ontwikkeling van onze Utrechtse samenleving.

5. De samenwerking binnen de Regio Randstad is een onvoldoende effectieve samenwer-
kingsvorm gebleken om de bestuurlijke krachten te bundelen. De belangen van de
provincie Utrecht en haar burgers verwateren te zeer.

6. Binnen de NV Utrecht zal de provincie Utrecht nadrukkelijker de regie voor de
behartiging van de bovenregionale belangen moeten voeren.
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Bovenregionaal:

7. Samenwerkingsrelaties op een hogere schaal dan die van de provincie vinden plaats vanuit
de inhoud en zijn daarmee flexibel. De inhoud bepaalt dus de schaal en de wijze waarop
wordt samengewerkt. Een structuurdiscussie op zich zonder verbinding met inhoudelijke
opgaven biedt geen perspectief. Dit geldt dus ook voor de landsdeeldiscussie. Het separaat
vaststellen van de optimale schaal voor de provincieoverstijgende beleidsopgaven biedt
het beste aanknopingspunt voor de opschalingsdiscussie.

8. De positie die regionale overheden in Europa verwerven is sterk afhankelijk van de wijze
waarop het vervolg op de Europese Grondwet vorm krijgt en de opstelling van de
overheden zelf. Vanuit de gedachte die in de Grondwet is opgenomen lijkt het
waarschijnlijk te veronderstellen dat regio’s meer invloed krijgen. En voorzover een
grotere regio meer invloed heeft, kan in dat kader een eventuele opschaling van provincies
aan de orde komen. Ook hier geldt het gestelde onder 7.

9. De vorm waarin samenwerkingsrelaties op een hogere schaal dan die van de provincie
worden vastgelegd kan verschillen. Ook daar geldt namelijk dat de inhoud bepalend is.
Als er op een zelfde schaal meervoudige samenwerkingsrelaties zijn wordt de noodzaak
voor een verdergaande mate van institutionalisering in een bepaalde structuur met eigen
verantwoordingsrelaties groter. Betreft het echter een samenwerking op slechts enkele
terreinen dan kan een minder institutionele en meer proces-/projectmatige vorm worden
ingezet.

10. De provincie Utrecht houdt vast aan de drie lagen in het Huis van Thorbecke. Voor de
democratische legitimatie van bovenprovinciale projecten is institutionalisering niet
nodig, mits de Staten het primaat hebben en houden. Juist door een inzet te plegen op het
democratisch proces binnen de provincie en de Staten daarmee aan de voorkant een
sturingsmogelijkheid te bieden is een besluit democratisch gelegitimeerd. Vervolgens zal
het bestuur verantwoording afleggen en de Staten controleren zo achteraf het bestuur.

11. Het is de verantwoordelijkheid van het college van GS om de Staten in staat te stellen
vooraf kaders te stellen en achteraf te controleren. Dit betekent dat de Staten in een
vroegtijdig stadium betrokken moeten worden bij en geïnformeerd moeten worden over
nieuwe ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden en de resultaten van de
samenwerking aan de staten moeten worden voorgelegd.

Regionaal:

12. Om een presterende provincie te kunnen zijn hebben we presterende gemeenten nodig.
Het Utrechts model biedt daarvoor de aanknopingspunten. De provincie stimuleert
intergemeentelijke samenwerking om op die manier effectieve en efficiënte
opdrachtgever- opdrachtnemer relaties  te kunnen aangaan.

13. Effectief opereren van overheden met het beste resultaat voor de burger vraagt een
productief samenspel tussen provincie en kaderwetgebied. De provincie begeeft zich op
het grondgebied van het BRU qua planvorming waar het de in de wet onderscheiden
bovenregionale bevoegdheden op het gebied van onder meer ruimte, mobiliteit, groen en
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water betreft. De provincie neemt bij de precisering daarvan haar eigen
verantwoordelijkheid. Ook het streven naar één vervoersregio blijft gehandhaafd. De
provincie erkent de eigenstandige wettelijke positie van het BRU en kiest een
constructieve en pragmatische lijn in de samenwerking met het BRU.

Lokaal:

14. GS hebben een stimulerende rol in discussies rondom bestuurskracht, schaalvergroting en
samenwerking.

15. Het initiatief voor het uitvoeren van een kwaliteitsmeting ligt bij de gemeente. Vanuit de
eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van bestuur kunnen GS de inzet van het
instrument actief bevorderen.

16. PS moeten betrokken worden bij de opzet en het proces van het instrument van
kwaliteitsmeting. Dit om te voorkomen dat op een later moment in PS of in gemeenten de
inhoud en aanpak van het instrument ter discussie worden gesteld, terwijl de resultaten
centraal zouden moeten staan. Op deze manier kan ook verder verduidelijkt worden wat
presteren nu eigenlijk is.

17. Als een kwaliteitsmeting is uitgevoerd geven GS eigenstandig een advies over de
uitkomsten. Dit advies wordt met de uitkomsten van de kwaliteitsmeting aan provinciale
staten voorgelegd.

18. De kwaliteitsmeting kent in het geval van een negatieve uitkomst (lage bestuurskracht van
een gemeente) geen vaststaand eindperspectief van herindeling; ook hierbij geldt dat het
gemeentebestuur in eerste instantie zelf zijn conclusies moet trekken. Wanneer een
gemeente geen versterking van de bestuurskracht realiseert, kunnen GS het initiatief
daartoe nemen. Provinciale staten worden hierover geïnformeerd.

19. Versterking van de bestuurskracht kan variëren van een eigenstandige versterking van de
gemeentelijke bestuurskracht of van niet-vrijblijvende vormen van intergemeentelijke
samenwerking tot gemeentelijke herindeling.

20. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraden hun inwoners actief te informeren
en raadplegen over een voorgenomen herindeling. PS kunnen dit proces op verzoek van
de gemeente ondersteunen. De gemeenteraden wordt verzocht om voorafgaande aan het
besluit van een gemeente om tot herindeling te willen komen, een verslag op te stellen
van het proces van meting van het maatschappelijk draagvlak in de lokale samenleving en
de resultaten daarvan en dit verslag aan PS te zenden. Als een meerderheid van de
gemeenteraden vanuit haar eigen verantwoordelijkheid (na raadpleging van de burgers)
aangeeft tot een herindeling te willen komen, wordt voldaan aan het dominante criterium
van draagvlak zoals dat door de minister is geformuleerd. PS behouden ook in dit geval
hun eigen verantwoordelijkheid, maar de opvatting van de raden speelt een zeer
zwaarwegende rol in het besluit tot het in gang zetten van een herindeling.

voorzitter,

griffier,
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 Toelichting

Aanleiding

In de discussie van de Commissie BEM van 21 november 2005 is gevraagd om de punten
waarop uitspraken gedaan moeten worden en die te maken hebben met de bestuurlijke positie
van de provincie Utrecht helder en beknopt op een rij te zetten. Deze notitie dient als opmaat
voor de te voeren discussie en uiteindelijke besluitvorming in uw Staten op 9 januari 2006.

Bij die discussie in de commissie BEM ging het over de volgende onderwerpen:

- In verband met de aankondiging van minister Remkes dat hij in 2006 een discussie wil
entameren over het middenbestuur, heeft het IPO een gespreksnotitie opgesteld (Profiel
van de provincies: pasvorm of pluriform) om een standpunt uit te lokken van de
provincies in de discussie over de vormgeving van het middenbestuur. Deze notitie wordt
mede onderbouwd met het essay van professor Toonen (Theorie van de provincie). En er
wordt teruggegrepen op het eerdere rapport van de Commissie Geelhoed (Op schaal
gewogen).

- Er ligt een evaluatierapport van de Regio Randstad (Stagnatie of transitie) en op basis
daarvan moet besloten worden of wij met die samenwerking doorgaan of niet. En zo niet,
of er dan wat anders voor in de plaats moet komen.

- Er ligt een manifest van de “Holland Acht” (Slagvaardig bestuur voor Randstad Holland
noodzakelijk), waaraan ook de commissaris van de Koningin van Utrecht deelneemt, en
waarin een lans wordt gebroken voor opschaling.

Samenhang en uitgangspunten

Van uw Staten wordt verlangd een kader te stellen m.b.t. de onderstaande vragen:

- welk profiel dient de provincie Utrecht als middenbestuur te hebben?
- wat moet er gebeuren om dit profiel te bereiken?
- moeten wij doorgaan met de Regio Randstad?
- moeten wij doorgaan met de NV Utrecht?
- moeten wij blijven pogen toe te treden tot de “Noordvleugel”?
- is het zinvol het provinciaal niveau in de Randstad Holland op te schalen, zodat de

provincie Utrecht deel uit gaat maken van een groter geheel, een landsdelige provincie?

In de commissiebehandeling bleek, dat de beantwoording van deze vragen niet kan worden
los gezien van de aanpak van de maatschappelijke vraagstukken die vooral door het
middenbestuur opgepakt moeten worden, en dan in het bijzonder in onze provincie. Om dat
houvast te hebben, is een strategische discussie nodig: welke onderwerpen bepalen in de
toekomst onze agenda en wat willen wij daarin bereiken?
U bent inmiddels in het bezit van de ambtelijke strategienotitie: “Kansen op weg naar 2030”.
Van daaruit kan de vraag beantwoord worden: hoe moet het middenbestuur er uit zien en hoe
moet het zijn uitgerust om daarin adequaat te acteren?

Als bijlage is toegevoegd en geïntegreerd in het ontwerp-statenbesluit de uitgangspunten-
notitie (De positionering van de Provincie Utrecht in het bestuurlijke veld), zoals die na
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enkele discussies in de statencommissie tot stand is gekomen. In het kader van de hier
besproken zaken, ligt in die bijgevoegde notitie de nadruk op de gedachte dat de bestuurlijke
organisatie ingericht moet zijn op basis van de inhoud. De bestuurlijke schaal is kortom
ondergeschikt aan de inhoud. De democratische legitimatie dient daarnaast centraal te staan
voor de bestuurskracht van een overheidslaag of een daarvan afgeleide samenwerking.

Aanzet tot een consistente standpuntbepaling

Eerste probleemstelling: Het middenbestuur in Nederland:

Decennia lang wordt reeds een discussie gevoerd over de bestuurlijke organisatie. Een
discussie die tot op heden niets meer heeft opgeleverd dan een versnippering van het bestuur
op regionaal niveau. Daarbij zijn allerlei organisaties met publieke bevoegdheden op het
regionaal niveau werkzaam en kennen wij verplicht ingestelde samenwerkingsverbanden met
rechtstreeks door de wetgever toegekende taken en bevoegdheden (lees de recente Wgr-plus-
regio).
Een resultaat dat een samenhangend en effectief bestuur bij de aanpak van maatschappelijke
vraagstukken op het grondgebied van de provincie compliceert. Een resultaat dat door zijn
gebrek aan democratische legitimatie de burgers vervreemdt van hun rechtstreeks gekozen
provinciaal bestuur. De bestuurlijke drukte op het regionaal niveau en de wijze van inrichting
van de bestuurlijke hulpconstructies ontneemt de burgers immers rechtstreekse invloed op de
besluitvorming die hen wel rechtstreeks raakt. Voor de burger levert de bestuurlijke drukte
een vrijwel onbegrijpelijk geheel op.

Consequent en met kracht zal dan ook in de komende discussie over de aangekondigde notitie
van de minister van BZK over het middenbestuur, benadrukt moeten worden dat de provincie
als rechtstreeks gekozen middenbestuur de bevoegdheden dient te hebben voor het behartigen
van in beginsel alle regionale belangen. Een boodschap die met één mond ook uitgesproken
moet worden in IPO-verband en binnen de politieke kanalen.

De vraag die zich dan aandient is hoe te handelen in de tussentijd tot het uitkomen van de
notitie middenbestuur en de uiteindelijke implementatie daarvan. Zonder het resultaat te
kennen, leert de praktijk dat het benodigde wetgevingsproces jaren vergt. Ook een tijd waarin
het BRU als Wgr-plus-regio als bestuurlijke realiteit dient te worden erkend.
Ook een tijd waarin de huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken om een
oplossing blijven vragen. Dit in het belang van de burger waaraan het bestuur dienend is.

Een tweede gedachtelijn die zich dan aandient - en nadrukkelijk was te beluisteren in de
vergadering van de commissie BEM van 21 november jl – is: neem als provincie
nadrukkelijker het initiatief, toon zelfbewustzijn, pak de maatschappelijke vraagstukken aan
waar de burger om vraagt etc. De Utrechtse aanpak van presterende provincie met
doorpakken waar het moet en kan.
Betrek bij deze aanpak burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten.
Laat de inhoud prevaleren boven de schaal en geef inhoud aan een partnership met het BRU
als bestuurlijk feit. Een partnership dat uiteraard wederkerigheid vereist. Het gaat de burger
immers om de bouw van woningen, zorgvoorzieningen etc. en niet om wie dat uiteindelijk
mogelijk maakt.
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Gevoed met de discussie over de te kiezen strategie aan de hand van de ambtelijke notitie
“Kansen op weg naar 2030“ dient de aanpak zich te concentreren op de echte
maatschappelijke vraagstukken en het daarvoor benodigde profiel. Daarvoor dienen keuzen te
worden gemaakt en prioriteiten te worden gesteld, die bijvoorbeeld hun doorwerking kunnen
krijgen op de besluitvorming over de inhoud van de Voorjaarsnota. Een wijze van werken die
aansluit bij de huidige projectmatige- en gebiedsgerichte aanpak, zoals de projecten van de
Agenda 2010. Een wijze van werken die daarbij past binnen de meest recente inrichting van
de ambtelijke organisatie, waarover u bent geïnformeerd.

Resumerend: in plaats van het blijven voeren van discussies over de bestuurlijke organisatie is
het verstandig de energie te steken in een krachtiger en zichtbaarder optreden van de
provincie Utrecht als de presterende provincie die er toe doet. Een zelfbewuste en door de
burgers rechtstreeks gelegitimeerde provincie die in partnership op inhoud maatschappelijke
vraagstukken op het regionale niveau tot een oplossing brengt.

Tweede probleemstelling: de Randstad

De Randstad hebben wij zodanig georganiseerd dat 140 gemeenten, 4 grote steden, 4
Kaderwetgebieden en 4 provincies moeten trachten de vraagstukken op Randstadniveau te
behartigen. Een zo groot aantal spelers zonder doorzettingsmacht en echte sturing binnen een
zo beperkt speelveld werkt verlammend en vertraagt het realiseren van oplossingen voor
maatschappelijke vraagstukken. De voorbeelden zijn er te over! Zie het rapport van de
commissie Geelhoed en het rapport Berenschot.
De vraag is: kunnen wij zonder een samenwerking die de grenzen van de provincie overstijgt?
Het antwoord daarop is neen! Vraagstukken m.b.t. de inrichting van de open ruimte, de
waterhuishouding, de mobiliteit etc. vragen om een provinciegrensoverschrijdende aanpak.

In de vergadering van uw Staten en de statencommissie BEM is veelvuldig de vraag gesteld
hoe verhouden die bestuurlijke gremia zich tot elkaar, wat brengen wij als provincie in en wat
willen wij uit die samenwerking krijgen etc. Los van de inhoud is de democratische
legitimatie en transparantie van bestuur ook hier een punt van kritiek en zorg.

Inmiddels is gebleken uit de evaluatie van de Randstadsamenwerking, dat deze vorm
ineffectief is gebleken voor de aanpak van de maatschappelijke vraagstukken op het niveau
van de Randstad. Men poldert door, want men is in feite elkaars concurrent, men verdoezelt
tegenstellingen, oplossingen blijven achterwege en afspraken verdampen etc. Het Manifest
van de Holland Acht legt de ontstane situatie fijntjes bloot. En de burger, die wacht op zijn
voorzieningen!

Hoe verder? Er is een aantal oplossingsrichtingen denkbaar, die – zoals reeds gesteld – ook
weer samenhangen met de uiteindelijke inrichting van het middenbestuur en met de
daadkracht waarmee het eigen bestuurlijke élan verder vorm moet worden gegeven.

Een oplossing kan zijn om de samenwerking binnen de gevestigde instituties als de
Randstadsamenwerking te beëindigen, als ineffectieve vorm van samenwerking. Daarmee ligt
in lijn geen pogingen meer te doen tot het toetreden tot de Deltametropool en de participatie
in de NV Utrecht te herijken. Herijken in de zin dat de provincie zich daar als zelfbewust
middenbestuur – zoals reeds beschreven – nadrukkelijker manifesteert en ook echt de lead
neemt en de regie voert.
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In plaats van het zoeken van samenwerking binnen de gevestigde instituties zou gekozen
kunnen worden voor samenwerkingsallianties die hun ontstaansrecht danken aan het bieden
van een oplossing voor een gezamenlijk erkend maatschappelijk probleem. De inhoud van het
probleem bepaalt de schaal van aanpak en de deelnemers van de alliantie. Voorwaarde is dat
de Utrechtse inbreng zijn basis vindt in een door de Staten vastgesteld kader, waarbinnen GS
kan opereren, sturen en controleren. Democratische legitimatie is ook hier een randvoor-
waarde voor het innemen van standpunten.

Een tweede oplossing is de samenwerking tussen provincie en Rijk te versterken voor
inhoudelijke vraagstukken op regionale schaal. Een schaal die niet aan de steden is. Op deze
wijze wordt momenteel in het Groene Hart gewerkt aan het Ontwikkelingsprogramma Groene
Hart en op deze wijze zou bijvoorbeeld een Vervoerregio op de schaal van de Randstad
kunnen worden vorm gegeven. Toegegeven zij dat deze lijn voor sturing van de Randstad
minder krachtig lijkt, maar sterk punt is dat gewerkt wordt vanuit bestaande democratische
kaders.

Een derde lijn is na te gaan of de bereidheid bestaat of opschaling een meer effectief en
doelmatig middenbestuur kan opleveren. Onderzoek is dan nodig om vanuit de belangrijkste
maatschappelijke vraagstukken op het niveau van het middenbestuur te beoordelen wat het
meest gewenste perspectief is.
Daarvoor bestaan verschillende varianten die met elkaar vergeleken kunnen worden, met
name het fuseren met Noord-Holland en (een deel van) Flevoland, een fusie met een deel van
Noord-Holland (lees het Gooi) met Flevoland of het opschalen naar een “provincie” Randstad
Holland door fusie van de vier Randstadprovincies, of combinaties daarbinnen.

Resumé:

Resumerend: tegen de achtergrond van de reeds decennia gevoerde discussie over de
inrichting van de bestuurlijke organisatie in Nederland moet geconstateerd worden dat de
bestuurlijke drukte steeds groter is geworden, dat de democratische legitimatie omzeild wordt
en dat doorzettingsmacht ontbreekt. In plaats van het aanreiken van maatschappelijke
oplossingen voor vraagstukken waar de burger om vraagt, is sprake van concurrentie tussen
de spelers en het versluieren van tegenstellingen. Het resultaat is dat de roep om het brengen
van vitaliteit en het realiseren van de noodzakelijke voorzieningen niet meer wordt gehoord.
Onder het huidige bestuurlijke gesternte kan gekozen worden voor ofwel het doorpolderen in
allerlei samenwerkingsinstituties, ofwel kiezen voor het met eigen vitaliteit en daadkracht
aanpakken van de maatschappelijke vraagstukken. Daar waar deze de grenzen van de
provincie Utrecht overstijgen kunnen functionele relaties op basis van inhoud worden
aangegaan. De provincie Utrecht is immers binnen zijn grondgebied de enige democratische
gelegitimeerde bestuurslaag om voor al zijn inwonende burgers de maatschappelijke
problemen te benoemen en tot een oplossing te brengen. Het doorpolderen in allerlei goed
bedoelde gevestigde instituties is gebleken geen echte meerwaarde te hebben. In plaats
daarvan dreigt meer een verwatering van de Utrechtse belangen.

Kortom aan u de uitdaging voor een meer zelfbewust optreden als provincie Utrecht.
Een uitdaging die in de vorm van een beleidskader is vertaald in het bijgevoegde ontwerp-
besluit.
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Bijlage

DE POSITIONERING VAN DE PROVINCIE UTRECHT
IN HET BESTUURLIJKE VELD

De strategische uitgangspunten voor de portefeuille bestuurlijke zaken

INLEIDING

De provincie is het middenbestuur, speelt een actieve rol in het oppakken van bovenlokale
problematiek en zit in een unieke positie als opdrachtgever, intermediair en toezichthouder.
Dat dit een complexe rol is mag blijken uit de grote hoeveelheid rapporten die hieromtrent het
licht hebben gezien. De provincie moet effectief optreden in de relaties met andere overheden
en dat is het kernonderwerp van de portefeuille bestuurlijke zaken.

In dit stuk is er niet voor gekozen om een strategische analyse te maken van de relevante
trends. Daarvoor wordt verwezen naar de notitie “Kansen op weg naar 2030” die de Staten
binnenkort zal bereiken. In de onderhavige notitie is - op basis van drie bijeenkomsten van de
Commissie BEM (de laatste op 20 juni) - een aantal strategische uitgangspunten opgenomen
waarmee de Staten richting geven aan de hoofdlijnen van het provinciaal beleid in de
bestuurlijke portefeuille. Aangezien het hier een weergave van de uitkomsten van discussies
tussen statenleden betreft, bieden GS deze notitie in technische zin ter vaststelling aan de
staten aan.

EUROPA, RIJK EN LANDSDELEN

Steeds vaker is de schaal van de oplossing van problemen een hogere dan de
schaal waarop problemen zich voordoen. Daarnaast is het ook nog eens zo
dat grenzen van de bestaande bestuurlijke eenheden in hoge mate
willekeurig zijn en daarom slechts zelden aansluiten bij het niveau waarop
de problemen zich voordoen maar ook het niveau waarop ze opgelost zouden
moeten worden. Verder kent elk probleem meestal ook nog eens een eigen
schaal. Achterstandsproblemen in steden los je adequater op in regionaal

1

POSITIONERING PROVINCIE UTRECHT

PROVINCIE 

UTRECHT

Europa Rijk

Regio’s Gemeenten

Landsdelen



PS2006BEM01 - 12 -

verband. Mobiliteitsproblemen in Utrecht vragen om een interregionale en
zelfs nationale benadering.

Thorbecke heeft geen huis maar een ‘habitat’ ontwikkeld: een
besluitvormingsysteem waarbinnen doelmatigheid de taakverdeling tussen
overheden bepaalt en niet de staatsrechtelijke benadering die vraagstukken
tot het exclusieve domein van een bepaalde overheidslaag wilde toekennen.
Het veranderend karakter van de maatschappelijke vraagstukken heeft -
ondanks de constatering dat de bestuurlijke en maatschappelijke schaal
nooit geheel op elkaar aan zullen sluiten - een opstuwend effect op
samenwerkingsrelaties binnen de overheid (zie rapport Geelhoed).

20. Uitgangspunt 1: samenwerkingsrelaties op een hogere schaal dan die van de provincie
vinden plaats vanuit de inhoud en zijn daarmee flexibel. De inhoud bepaalt dus de schaal
en de wijze waarop wordt samengewerkt. Een structuurdiscussie op zich zonder
verbinding met inhoudelijke opgaven biedt geen perspectief. Dit geldt dus ook voor de
landsdeeldiscussie. Het separaat vaststellen van de optimale schaal voor de
provincieoverstijgende beleidsopgaven biedt het beste aanknopingspunt voor de
opschalingsdiscussie.

21. Uitgangspunt 2: de positie die regionale overheden in Europa verwerven is sterk
afhankelijk van de wijze waarop het vervolg op de Europese Grondwet vorm krijgt en de
opstelling van de overheden zelf. Vanuit de gedachte die in de Grondwet is opgenomen
lijkt het waarschijnlijk te veronderstellen dat regio’s meer invloed krijgen. En aangezien
een grotere regio meer invloed heeft, kan in dat kader een eventuele opschaling van
provincies aan de orde komen. Ook hier geldt uitgangspunt 1.

22. Uitgangspunt 3: de vorm waarin samenwerkingsrelaties op een hogere schaal dan die van
de provincie worden vastgelegd kan verschillen. Ook daar geldt namelijk dat de inhoud
bepalend is. Als er op een zelfde schaal meervoudige samenwerkingsrelaties zijn wordt de
noodzaak voor een verdergaande mate van institutionalisering in een bepaalde structuur
met eigen verantwoordingsrelaties groter. Betreft het echter een samenwerking op slechts
enkele terreinen dan kan een minder institutionele en meer proces-/projectmatige vorm
worden ingezet.

23. Uitgangspunt 4: vanwege het vasthouden aan de drie lagen van Thorbecke hebben en
houden de Staten het voortouw in de democratische legitimatie van willekeurig welke
samenwerking van de provincie Utrecht op hogere niveaus. Daaruit mag blijken dat
democratische legitimatie niet alleen via institutionele weg kan worden bereikt
(bijvoorbeeld door inrichten Wgr). Juist door een inzet te plegen op het democratisch
proces binnen de provincie en de Staten daarmee aan de voorkant een
sturingsmogelijkheid te bieden is een besluit democratisch gelegitimeerd. Vervolgens zal
het bestuur verantwoording afleggen en de Staten controleren zo achteraf het bestuur. De
NV-Utrecht is hiervan een goed voorbeeld.

- Uitgangspunt 5: het is de verantwoordelijkheid van het college van GS om de Staten in
staat te stellen vooraf kaders te stellen en achteraf te controleren. Dit betekent dat de
Staten in een vroegtijdig stadium betrokken moeten worden bij en geïnformeerd moeten
worden over nieuwe ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden en de resultaten van de
samenwerking aan de staten moeten worden voorgelegd.
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REGIO’S

Enkele jaren geleden werd nog vaak geconstateerd dat er in bestuurlijk Nederland sprake was
van een ‘regionaal gat’. Een zogenaamd machtsvacuüm tussen het lokaal en provinciaal
bestuur dat tot gevolg had dat regionale vraagstukken niet of onvoldoende werden opgepakt.
Inmiddels kan er, ondanks de tamelijk heldere drielagenstructuur van ons openbaar bestuur en
het geconstateerde “gat”, worden gesproken van steeds meer regionaal bestuur. Provincies
zijn vanwege hun positiemacht (zie ook de ‘habitat’ van Thorbecke) de aangewezen partij om
op regionaal niveau de fragmentatie op regionaal niveau op zijn minst hanteerbaar te maken.
Op het grondgebied van de provincie zijn een viertal regio’s actief waarvan één een
kaderwetgebied. In beginsel zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het krachtig oppakken
van regionale opgaven. Waar dit onvoldoende tot resultaten leidt, kan de provincie een rol
spelen. Conform het Utrechts model tracht de provincie via het stimuleren van verlengd
lokaal bestuur deze regio’s op de kaart te zetten en de bestuurskracht te verhogen. Dat
geschiedt door in het regionaal netwerk op actieve wijze een faciliterende en
probleemoplossende rol te vervullen, óók daar waar de eigen taken en bevoegdheden dat niet
direct van het provinciaal bestuur vragen. Zonder ontwikkeling van ‘government’ naar
‘governance’ (een geprofileerd provinciaal en regionaal bestuur dat de spil is in de
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van overheid, markt en maatschappij) zal er geen
vergroting van de regionale bestuurskracht optreden.
24. Uitgangspunt 6: Om een presterende provincie te kunnen zijn hebben we presterende

gemeenten nodig. Het Utrechts model biedt daarvoor de aanknopingspunten. De provincie
stimuleert intergemeentelijke samenwerking om op die manier effectieve en efficiënte
opdrachtgever- opdrachtnemer relaties  te kunnen aangaan.

25. Uitgangspunt 7: Effectief opereren van overheden met het beste resultaat voor de burger
vraagt een productief samenspel tussen provincie en kaderwetgebied. De provincie
begeeft zich op het grondgebied van het BRU qua planvorming waar het de in de wet
onderscheiden bovenregionale bevoegdheden op het gebied van onder meer ruimte,
mobiliteit, groen en water betreft. De provincie neemt bij de precisering daarvan haar
eigen verantwoordelijkheid. Ook het streven naar één vervoersregio blijft gehandhaafd.
Tegelijkertijd geeft de provincie  het BRU natuurlijk de ruimte haar eigen wettelijke taken
uit te voeren. De provincie kiest een constructieve en pragmatische lijn in de
samenwerking met het BRU.

GEMEENTEN

Om ervoor te zorgen dat de gemeenten in de provincie Utrecht presteren is regionale
samenwerking een belangrijk middel. Uit onderzoek blijkt dat veel, vooral kleinere
gemeenten de eigen lokale opgaven moeilijk het hoofd kunnen bieden. Gezien haar rol in de
Wet Arhi speelt de provincie een belangrijke rol bij het signaleren van onvoldoende
bestuurskracht en het initiëren van debat over verdergaande samenwerking dan wel
herindeling. Mede gezien de nadruk van het huidige kabinetsbeleid op de beweging van
onderop om tot herindeling te komen vraagt effectief optreden een precieze combinatie van
terughoudendheid en doortastendheid. Een procesmatige wijze van besturen verdient hier de
voorkeur om resultaat te bereiken. Een instrument wat de provincie in dit kader ter
beschikking staat is de kwaliteitsmeting. De provincie gebruikt dit als één van de
instrumenten om gemeenten tot presteren aan te zetten en belemmeringen voor presteren te
constateren.
26. Uitgangspunt 8: GS hebben een stimulerende rol in discussies rondom bestuurskracht,

schaalvergroting en samenwerking.
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27. Uitgangspunt 9: Het initiatief voor het uitvoeren van een kwaliteitsmeting ligt bij de
gemeente. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van bestuur kunnen GS
de inzet van het instrument actief bevorderen.

28. Uitgangspunt 10: De kwaliteitsmeting kent in het geval van een negatieve uitkomst (lage
bestuurskracht van een gemeente) geen vaststaand eindperspectief van herindeling; ook
hierbij geldt dat het gemeentebestuur in eerste instantie zelf zijn conclusies moet trekken.
Wanneer een gemeente geen versterking van de bestuurskracht realiseert, kunnen GS het
initiatief daartoe nemen. Provinciale staten worden hierover geïnformeerd.

29. Uitgangspunt 11: Als een kwaliteitsmeting is uitgevoerd geven GS eigenstandig een
advies over de uitkomsten. Dit advies wordt met de uitkomsten van de kwaliteitsmeting
aan provinciale staten voorgelegd.

30. Uitgangspunt 12: PS moeten betrokken worden bij de opzet en het proces van het
instrument van kwaliteitsmeting. Dit om te voorkomen dat op een later moment in PS of
in gemeenten de inhoud en aanpak van het instrument ter discussie worden gesteld, terwijl
de resultaten centraal zouden moeten staan. Op deze manier kan ook verder verduidelijkt
worden wat presteren nu eigenlijk is.

31. Uitgangspunt 13: Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraden hun inwoners
actief te informeren en raadplegen over een voorgenomen herindeling. Gemeenten moeten
een zelfde methodiek hanteren om hun inwoners te raadplegen. PS kunnen dit proces op
verzoek van de gemeente ondersteunen. Als een meerderheid van de gemeenteraden
vanuit haar eigen verantwoordelijkheid (na raadpleging van de burgers) aangeeft tot een
herindeling te willen komen, wordt voldaan aan het dominante criterium van draagvlak
zoals dat door de minister is geformuleerd. PS behouden ook in dit geval hun eigen
verantwoordelijkheid, maar de opvatting van de raden speelt een zeer zwaarwegende rol
in het besluit tot het in gang zetten van een herindeling.
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Bijlage

Bestuurlijke notities samengevat

Korte typering van de genoemde rapporten en notities:
Op schaal gewogen, regionaal bestuur in Nederland in de 21ste eeuw
(Commissie Geelhoed, 2002) – Provincies zijn essentieel; de
bestuurskracht van provincies kan en moet groter; de Randstedelijke
provincies moeten samengaan. Advies om een Staatscommissie in te
stellen.
Theorie van de provincie (Toonen, 2005) – Huis van Thorbecke wordt te
veel gezien als een statisch bouwsel, in plaats van dat er oog is voor de
werkelijke bedoeling van Thorbecke, namelijk om een flexibel systeem te
bieden. Provincies kunnen de leemte vullen die door het teloorgaan van de
verzuiling is gevormd. Het vormen van één Randstadprovincie versterkt de
bestuurskracht van het middenbestuur.
Stagnatie of transitie (Berenschot, 2005) – Internationaal kan de
Randstad meetellen, want op dat niveau stellen de vleugels van de
Randstad te weinig voor. Die vleugels hebben echter wel bestuurskracht,
terwijl op Randstedelijk niveau er van effectieve samenwerking weinig
terechtkomt. Regio Randstad als instituut is niet effectief.
Manifest “Holland Acht” (2005) – In het bijzonder in verband met de
internationale economische positie van de Randstad moet de bestuurlijke
drukte binnen de Randstad  gesaneerd worden en is opschaling van het
middenbestuur in de Randstad gewenst. Om daar de goede richting aan te
geven, wordt voorgesteld een commissie in te stellen (herhaling advies
Commissie Geelhoed).
IPO-notitie over het profiel van de provincies (IPO, 2005) – Provincies
moeten verantwoordelijk zijn voor het overheidsbestuur op regionaal
niveau. Provincies ontlenen hun positie aan de democratische legitimatie.
Provincies moeten niet vluchten in uitvoerende taken, maar ze moeten wel
ondernemend zijn. Het is wenselijk in de Randstad het bestuur op te
schalen.

“Op schaal gewogen”, rapport van de commissie Geelhoed
De commissie Geelhoed concludeert dat ook in Nederland een sterk regionaal bestuur nodig
is. Overal in Europa is en wordt het regionaal bestuur versterkt, maar Nederland is een
uitzondering op die trend. Wel worden ook in Nederland de maatschappelijke problemen
urgenter die om een democratisch geworteld, sterker en op schaal gebracht regionaal bestuur
vragen.
De commissie heeft een analyse van de huidige economische, ruimtelijke en maatschappelijke
dynamiek, samengebald in het begrip internationale netwerkeconomie, tot leidraad gemaakt en
zich de vraag gesteld welke eisen dit stelt aan de inrichting van het binnenlands bestuur. Bij
haar analyse viel de commissie op hoeveel van de huidige maatschappelijke onvrede over de
geringe doorzichtigheid, aanspreekbaarheid en daadkracht van het openbaar bestuur op de
huidige bestuurlijke organisatie is terug te voeren.
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De commissie heeft geconstateerd dat het drielagenmodel van Thorbecke, met de provincie als
intermediair ‘in het midden’, in aanleg zeer geschikt is als bestuurlijk antwoord op de dynamiek
van de 21ste eeuw. Noodzakelijk is wel dat de potentie van de provincie als gezaghebbend
regionaal bestuur beter moet worden benut, wil er sprake zijn van de verlangde grotere
effectiviteit, doorzichtigheid en aanspreekbaarheid. De Nederlandse provincie is het
aangewezen bestuur om een rol te spelen in het omgevingsbeleid. Daarvoor moet haar rol in de
regio worden versterkt met de opdrachtgeverfunctie. De vraag rijst of de huidige provincies
voor die rol wel van het juiste formaat zijn. De mogelijkheid en noodzaak van schaalvergroting
moeten onder ogen worden gezien. Provinciale schaalvergroting in de Randstad acht de
commissie op voorhand onontkoombaar.

De commissie constateert in haar rapport “dat Nederland buitengewoon onnauwkeurig
omgaat met het begrip regio. Is dat de provincie? Horen ook de stadsgewesten daar toe? De
vele functionele regio’s? De rijksdepartementen met hun diensten en inspecties in de regio?
Ook in Europa, waar de regio snel aan betekenis wint, begrijpt men niet goed hoe in
Nederland de regio moet worden geadresseerd, met alle nadelige gevolgen voor het optreden
van het Nederlandse bestuur in de Europese arena”. Omdat er grote belangen op het spel
staan, binnenlands en over de grens, vindt de commissie het zaak dat hierover snel
duidelijkheid wordt geschapen. Gezien de ontwikkeling in de samenleving, nationaal en
internationaal, kan het niet anders of het bestuurlijk primaat in de regio is aan de provincie.

Op het bestuurlijke niveau van de regio is sprake van een opvallende bestuurlijke drukte, die
het beeld van stagnatie en machteloosheid niet kan wegnemen, concludeert de commissie.
Plannen blijven liggen en wachten al jaren op uitvoering. Vooral in de Randstad zijn de
gevolgen daarvan dagelijks voelbaar (infrastructuur en light rail blijven uit, het landschap
‘verrommelt’ en de druk op de leefbaarheid neemt toe). Dit gebrek aan daadkracht schaadt
ook de legitimiteit van het bestuur. ”Men kan niet ongestraft nalaten uit te voeren wat beloofd
is. Op dit regionale niveau bestaat dringend behoefte aan een dynamisch, intermediair bestuur
dat wat kan afdwingen en de samenhangen weet te bewaken”, vat de commissie samen.

De noodzaak voor schaalvergroting in de Randstad is het grootst. De regio is een
opeenstapeling van stadsgewesten en grote steden, die elk hun eigen belangen volgen maar
wel steeds meer van elkaar afhankelijk worden. De Randstadprovincies staan te zeer in de
slagschaduw van de grote steden om in dit gefragmenteerde veld de noodzakelijke coördinatie
en slagkracht te weeg te brengen. En de belangen zijn groot: de Randstad is het enige
stedelijke gebied van Nederland van Europese allure. “Vitale infrastructurele projecten willen
echter niet van de grond komen, het blijven plannen op zoek naar uitvoering”, concludeert de
commissie Geelhoed.

De commissie Geelhoed pleit voor het instellen van een staatscommissie die de opdracht moet
krijgen om de aanbevelingen uit het rapport (waaronder de provinciale herindeling in de
Randstad) concreet uit te werken en te instrumenteren. Dit is echter niet gebeurd.

Theorie van de provincie
Prof. Toonen heeft de theorie van de provincie geschreven. Daarin betoogt hij dat “Het huis
van Thorbecke” geen juiste weergave is van het gedachtegoed van Thorbecke. Thorbecke
heeft geen huis ontworpen, maar een dynamisch (‘levend’) bestuurlijk systeem mogelijk
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gemaakt. Toonen spreekt over een bestuurlijke habitat. Daarin staat de taakverdeling tussen
verschillende overheidsorganisaties voortdurend open voor aanpassing en verbetering.

Het proces van verzuiling heeft het historische takenpakket, de rolopvatting en de bestuurlijke
cultuur van de provincie als algemene gebiedscorporatie sterk beïnvloed. Van oudsher lagen
mensgerichte taken (cultuur, thuiszorg, bejaardenzorg, gezondheidszorg, onderwijs, welzijn)
vooral bij de zuilen. Daarmee lag er geen taak bij de provincie, die zich voornamelijk richtte
op gebiedsgerichte taken (ruimtelijke ordening, infrastructuur e.d.). Met de ontzuiling zijn
belangrijke coördinatie- en integratiemechanismen aan het bestuurlijke repertoire onttrokken
voor wat betreft de mensgerichte taken. Als daarvoor niets in de plaats komt, rest slechts de
verkokering van centrale sturing of de tucht van de markt als alternatieve
coördinatiemechanismen. Toonen betoogt dat hier bij uitstek een taak ligt voor de provincies.

Toonen benoemt de kenniseconomie als ‘megatrend’. Het accent van het regionale bestuur in
de kenniseconomie verschuift van het met elkaar verbinden van stad en platteland, naar het
open houden en onderhouden van de infrastructurele, sociale en culturele verbindingen tussen
verschillende stedelijke kernen, het zorgen voor doorstroming en mobiliteit en het
beschermen van algemeen erkende, bijzondere kwaliteiten en collectieve waarden binnen de
regio. In de kennissamenleving komt het erop aan dat in de regio een effectieve en
productieve verbinding wordt gelegd tussen de fysieke en sociaal-culturele infrastructuur. De
herstructurering van de agrarische sector, is naast een economisch-ruimtelijke ook een sociale
en culturele opgave.

Toonen onderscheidt drie componenten van regiovorming:
1. Territoriale of gebiedsgerichte regionale componenten;
2. Culturele of mensgerichte regionale componenten;
3. Institutionele of bestuurlijk-organisatorische regionale componenten.
De stapeling van deze componenten in een specifieke regionale context stelt andere en
mogelijk zelfs tegengestelde eisen aan gebiedsafbakening, schaalomvang en organisatorische
vormgeving.

In de ‘Leefwereld van Thorbecke’ is provinciaal bestuur bedoeld als het primaire vehikel voor
de staatkundige vormgeving van het publieke domein in het regionale bestuur, wat daarvan
ook de precieze schaal of territoriale afbakening mag zijn. Met de instituties van het
maatschappelijk middenveld, particuliere marktpartijen en het bedrijfsleven vormen regionale
overheden de cruciale partners voor een internationaal serieus te nemen regionaal bestuur.
Overheden zijn er in het model van Thorbecke niet primair om taken uit te voeren maar om
gezamenlijke (regionale) beslissingen te nemen, knopen door te hakken en besluitvorming in
het publieke domein publiekelijk intern te controleren en extern te legitimeren.

Waar het gaat om de schaal van de provincies, hoeft dat niet te leiden tot één type en één
schaalomvang. Variëteit en pluriformiteit zijn uitgangspunt. Voor de Randstad stelt hij voor te
komen tot een opschaling op Randstadniveau. In het Noorden voorziet hij dan een federatieve
samenwerking van de drie provincies: een landsdelig opererend Regionaal Gewest met
gebiedsgerichte, fysieke en bestuurlijke infrastructurele taken, met daarbinnen drie regionale
Gemeenschapsbesturen die in de vorm van binnenprovinciale decentralisatie met een redelijke
mate van externe zichtbaarheid en bestuurlijke zelfstandigheid de mensgerichte taken op zich
nemen. Brabant kan blijven zoals het is, Zeeland en Limburg zullen meer de internationale
samenwerking moeten zoeken. Tenslotte betoogt Toonen dat grensoverschrijdende
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samenwerking met Duitsland de sleutel is voor de regiovorming in het Oostelijke landsdeel.
Toonen werpt nog de vraag op of er rond het Waddengebied en het IJsselmeer bestuurlijke
regio’s moeten worden gevormd. Dit heeft dan gevolgen voor de inrichting van de andere
samenwerkingsverbanden.

Evaluatie Regio Randstad en het Manifest van de Holland Acht
De kernvraag van de evaluatie was of de positie van de Randstad zichtbaar verbeterd is door
de samenwerking.

De conclusies van de evaluatie luiden:
1. De Randstad verliest gestaag positie op de ranglijsten van Europese metropolitane

gebieden en deze positie wordt er bij ongewijzigd beleid niet beter op.
� De Randstad zal het positieverlies niet goedmaken, zolang discussies tussen

bestuurders zich blijven richten op mineure thema’s en onderlinge verdeel en
heerstactieken.

� De vleugels zijn competent, maar geen top tien speler in Europa; de Randstad als
geheel heeft deze potentie wel.

2. De strategische opgave van Regio Randstad heeft onvoldoende scherpte en focus. Het
ontbreekt bovendien aan realiserend vermogen.

3. Het samenwerkingsverband brengt niet veel op, maar kost ook niet veel. Er is wel
discussie over de structuur van het arrangement, maar daarvoor lijkt vooral te gelden dat
structuren alleen dan knellen wanneer partijen met de structuurdiscussie iets anders
beogen.

4. Regio Randstad is op sterven na dood, vooral door problemen van procesmatige en
bestuursculturele aard. Er zijn wel problemen in de relatie tussen bestuur en ambtelijk
apparaat, maar de kern van het probleem ligt bij het bestuur zelf. Er is sprake van een
conflictmijdende, positiespel gerichte cultuur, waarbij de nadruk meer ligt op het aan tafel
komen bij het Rijk dan het op eigen kracht en gezag tot ontwikkelingen in de Randstad te
komen die de neergaande trend kunnen ombuigen.

5. De verklaringen hiervoor getuigen van een defensieve cultuur:
� Primaat van handelen ligt thuis
� Schuld ligt bij de ander
� We krijgen te weinig geld

In het Manifest ‘Slagvaardig bestuur voor Randstad Holland noodzakelijk’ pleiten de
commissarissen van de vier randstadprovincies en de burgemeesters van de vier grote steden
voor een modernisering van de Randstad. Ook dit manifest komt voort uit de zorgen omtrent
de economische positie van de Randstad. Deze teloorgang wijten zij aan het ontbreken van
een slagvaardige bestuursstructuur. Zij bepleiten daarom een beperking van het aantal
bestuursorganen dat zich met de Randstad bezig houdt. Daarnaast vragen zij het kabinet nog
dit jaar een onafhankelijke commissie in te stellen die heel concreet moet nagaan welke
mogelijkheden er zijn voor bestuurlijke modernisering in de Randstad. Het ontwerpbesluit
van het DB is een manier om deze slagvaardige bestuursstructuur te bereiken.

Discussienotitie IPO over het profiel van de provincies
Het IPO heeft een discussienotitie opgesteld die kan worden verstuurd naar alle provincies
(GS, PS) en aan de algemene vergadering van het IPO. In deze gremia moet de discussie
worden gevoerd over het profiel van het provinciaal bestuur. De theorie van de provincie door
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de heer Toonen vormt een onderlegger voor de discussienotitie. De discussienotitie gaat in op
vier deelonderwerpen, waaraan stellingen zijn gekoppeld:
1. Bestuurlijke opgave.

Stelling: De provincies dienen zich op te stellen als (minstens mede-) verantwoordelijk
voor de inrichting en het functioneren van het bestuursstelsel – in zijn verticale en
horizontale totaliteit - op regionaal niveau. Wil deze strategie succesvol zijn dan dienen de
provincies zeker niet op voorhand voor zichzelf rollen en taken te claimen, maar te bezien
welke partij op welke wijze het beste resultaat kan bieden.

2. Kwaliteiten van het provinciaal bestuur
Stelling: er is behoefte aan een democratisch gelegitimeerd, intermediair regionaal bestuur
in de termen zoals door de commissie Geelhoed is bepleit: beweeglijk, communicatief,
met relatief weinig uitvoerende functies, maar wel met een duidelijk profiel als
ontwikkelaar van plannen, opdrachtgever en toezichthouder. De huidige provincie moet
aan deze kwaliteitseisen voldoen.

3. Maatschappelijke opgaven
Stelling: provincies moeten de hoogste prioriteit toekennen aan de vervulling van de,
deels nieuwe, opgaven op de fysieke beleidsterreinen en voor de jeugdzorg. Een goede
taakvervulling geeft een goede legitimatie voor de provincie als regionaal bestuur. Er ligt
hier, in de kern, een gelijkwaardige opgave voor alle provinciale besturen.
Stelling: Op de sociaal-economische en sociaal-culturele beleidsterreinen zijn de
provincies vooral agendavormend. Zij hebben een goed beeld van de regionale
ontwikkelingen en stimuleren initiatieven van andere partijen. De provincie komt zelf in
actie als initiatieven van andere partijen achterwege blijven of onvoldoende zijn en er toch
een maatschappelijke noodzaak is.

4. Schaalniveau van het provinciaal bestuur
Stelling: differentiëring in provinciale schaal is mogelijk en nodig. In de Randstad moet
schaalvergroting worden nagestreefd. In andere provincie is de noodzaak aanwezig voor
gedifferentieerde intensivering van de interprovinciale samenwerking.


