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Inleiding 
Mede gestimuleerd door het rijksprogramma Andere Overheid en de IPO nulmeting naar deregulering 
en vermindering administratieve lastendruk bij provincies, geeft de provincie Utrecht prioriteit aan 
deze zaken. Bij de behandeling van de begroting 2006 is dan ook op 7 november door provinciale 
staten een breed gesteunde motie vermindering regelgeving aangenomen. Deze motie stelde 100.000 
euro beschikbaar om te zorgen voor vermindering regelgeving en administratieve lastendruk voor 
burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven en ook om de implementatie hiervan door het 
eigen ambtelijk apparaat te bespoedigen. Vervolgens heeft GS een project deregulering opgezet. Met 
behulp van een externe partner is een nulmeting gemaakt van de eigen regelgeving en de lastendruk 
die daaruit voorkomt. Tijdens de behandeling van het rapport nulmeting Deregulering en vermindering 
administratieve lasten in de commissie BEM heeft de commissie BEM een tijdelijke subcommissie uit 
de commissie ingesteld om de vervolgstap (zoals GS ook in haar projectvoorstel had gevraagd) van 
het GSproject  in adviserende zin te ondersteunen. 
 
Deze subcommissie heeft vervolgens geconstateerd dat het aandragen van oplossingen voor de 
vermindering van regelgeving en administratieve lastendruk vele facetten kent en daarmee vraagt om 
een brede aanpak. Een bredere aanpak dan GS ook in eerste instantie gekozen heeft met het project 
deregulering dat primair per losse regel kijkt naar de eigen provinciale regelgeving. Zo heeft de 
subcommissie het wenselijk geacht ook te kijken naar de administratieve lastendruk die indirect via de 
gemeenten bij burgers, bedrijven en organisaties terecht komt. Ook acht de commissie het 
noodzakelijk om bij sommige regelgeving meer existentiële vragen te stellen in politieke zin, waar het 
GSproject vooral kijkt naar stroomlijning en efficiency. Ook acht de commissie een bezinning op de 
komst van de WABO (Omgevingsvergunning) en de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening onontbeerlijk. 
En wat betreft de implementatie in de organisatie vindt de commissie gelet op het Organisatie in 
Ontwikkeling traject het ook zaak om breed te kijken naar de wijze waarop het omgaan met 
regelgeving in de organisatie verankerd is. Hierbij hoort ook de implementatie van aanbevelingen 
terzake deregulering van de ad hoc commissie Onderzoek Bouwstagnatie. 
Al deze redenen bij elkaar maken het noodzakelijk om voor wat langere duur een ad hoc commissie in 
het leven te roepen met een officiële status conform artikel 82 provinciewet.  
Als bijlage vindt u hier de projectopdracht die de tijdelijke subcommissie BEM opgesteld heeft voor 
een in te stellen ad hoc Statencommissie Vermindering Regelgeving en Bureaucratie. 
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Besluit 

Besluit van 3 juli 2006 
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van commissie Bestuur en Middelen; 
 
Gelet op het door de leden Swane, Swets, van Bokkem, Nugteren, Gaaikema, Streefland en van 
Leeuwen - namens de werkgroep deregulering BEM - ingediende initiatiefvoorstel, inhoudende de 
instelling van een ad hoc commissie uit provinciale staten voor het houden van een onderzoek naar de 
mogelijkheden van vermindering van regelgeving en bureaucratie in de provincie Utrecht;  
 
Gelezen de in de inleiding van dit statenvoorstel verwoorde toelichting met als bijlage de 
projectopdracht  en gelet op de statenmotie over vermindering regelgeving van Swane cs van 
november 2005; 
 
Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 45 van het Reglement van Orde provincie Utrecht 
2003; 
 
Besluiten:  
 
� ARTIKEL 1 
Uit hun Staten een ad hoc commissie te benoemen met als opdracht een onderzoek te doen naar de  
mogelijkheden van vermindering van regelgeving en bureaucratie in de provincie Utrecht , zoals 
beschreven in het bij dit besluit behorende initiatiefvoorstel; 
 
� ARTIKEL 2 
De commissie krijgt de naam Commissie Vermindering van Regelgeving en Bureaucratie; 
 
� ARTIKEL3 
De onderstaande leden, alsmede de voorzitter van de ad hoc commissie uit hun Staten te benoemen: 
1. Dhr. S.D. Swane (tevens voorzitter) 
2.  Mw. ir. A.A. Swets 
3.  Dhr. A.J. van Bokkem  
4 Dhr. drs. B. Nugteren 
5.  Dhr. drs. J.H. Gaaikema  
6.  Dhr. Mr. J.J.J. Streefland 
7.  Dhr. M.F. van Leeuwen 
 
� ARTIKEL 4 
De ad hoc commissie informeert de statencommissie BEM over de voortgang van haar 
werkzaamheden; 
 
� ARTIKEL 5  
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De ad hoc commissie kan bij haar werkzaamheden een beroep doen op het budget dat middels de 
motie vermindering regelgeving van PS 6 november 2005 is beschikbaar gesteld; 
 
� ARTIKEL 6 
De vergaderingen van de ad hoc commissie zijn openbaar; 
 
� ARTIKEL 7 
De ad hoc commissie houdt op te bestaan na het uitbrengen van een eindrapportage en behandeling 
daarvan in hun Staten. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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BIJLAGE 
Opdracht opgesteld door subcie. Deregulering van BEM voor een in te stellen  adhoc commissie (art.82 
Provinciewet) Vermindering Regelgeving en Bureaucratie 
 
Onderwerp Toelichting 
Aanleiding Achtergrond: 

Brede aandacht in het kader van een andere overheid voor vermindering 
regelgeving en administratieve lasten druk voor burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties en organisatorische verankering daarvan in de 
provinciale organisatie. 
Aanleiding: 
Statenbrede motie van 7 november 2005 om binnen 1 jaar om vermindering 
regelgeving effectief aan te pakken 

Doelstelling Substantiële vermindering regelgeving en administratieve lastendruk in 
aanvulling op GS-project Deregulering 

Resultaat Een totaalpakket inclusief implementatie dat in de tijd ook langere tijd 
houdbaar is. Bestaande uit: 
1.Weging van alle GSvoorstellen uit programma Deregulering waarbij in 
aanvulling op GSvoorstel ook gekeken is naar politieke dilemma’s zoals 
daadwerkelijk afschaffen regelgeving 
2.Standpunt over het gewenste niveau van handhaving; vervolgens toegepast 
op de regelgeving 
3.Vooruitblik op de komst van de Wabo en de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening qua organisatie en integrale aanpak 
4.Screenen van Organisatie in Ontwikkelingvoorstellen vanuit het oogpunt 
van deregulering en administratieve lastendruk 
5. Uitwerken specifieke aanbevelingen op dit punt cie. Bouwstagnatie (die 
hebben een bredere strekking voor de organisatie) 
6.In kaart brengen van de indirecte administratieve lastendruk (ook bij 
aanvragen subsidies)van de provincie met name in het verkeer met gemeenten 
en maatschappelijke organisaties 

Context - Beschrijving verschillende rollen rond het project 
Gelet op de omvang van de werkzaamheden is het verstandig als de cie. een 
status krijgt overeenkomstig de Provinciewet; bij voorkeur volgens art. 82 
(zelfde status als cie. onderzoek bouwstagnatie). Vervolgens kan de cie. zelf 
een aantal deelopdrachten geven aan GS en zelf de andere deelopdrachten met 
externe deskundigheid uitvoeren. 
- De cie. wil zich nadrukkelijk laten voeden door vergelijkbare projecten van 
andere provincies 

Organisatie De 6 resultaten (zie rubriek Resultaten) kunnen bereikt worden door eigen 
actie van de ad hoc commissie of door het verlenen van opdracht aan externen 
of door overdracht uitvoering aan GS 

 
Begroting Er is nog een deel beschikbaar na GSproject van de motiegelden a raison 

100.000 euro: ongeveer 60.000 euro 
Vervolgtraject Cie. BEM 19 juni/PS 3 juli bij de bespreking van het GSvoorstel laten 

besluiten over instelling cie. ex art.82; deze ad hoc commissie maakt 
vervolgens haar eigen projectplan 
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