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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Door ons worden vier strategische sporen onderkend die nauw met elkaar samenhangen: de 
kerntakendiscussie (geel spoor), de financiële ontwikkelingen (groen spoor), de strategische 
positiebepaling 2040 (oranje spoor) en de interne organisatie (blauw spoor). In het 
bijgevoegde plan van aanpak staat de aanpak van de kerntakendiscussie centraal. Waar nodig 
is de relatie gelegd met de andere sporen. Dit plan van aanpak is besproken in de ad hoc 
commissie kerntaken. 
 
Voorgeschiedenis 
Bij de vaststelling door Provinciale Staten op 23 juni 2008 van het Bestuursakkoord tussen 
Rijk en provincies (op basis van het advies van de commissie Lodders) is de motie “Visie 
provincie Utrecht” aangenomen. Hierin heeft u aangegeven te willen starten met een 
kerntakendiscussie. De hiervoor ingestelde ad hoc commissie Kerntaken is eind 2008 gestart 
met haar werk.  
In de commissievergadering van 26 maart 2009 is de balans opgemaakt van de vorderingen in 
de kerntaken discussie. Het oorspronkelijke plan is verlaten om voor de zomer van 2009 een 
rapport af te ronden. Geconstateerd is dat het proces meer tijd nodig heeft en dat er een andere 
rolverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten moet zijn. Dit heeft geleid tot 
uw besluit van 6 juli 2009 waarin de opdracht ons is verstrekt om het vervolgproces van de 
kerntakendiscussie ter hand te nemen. Binnen deze opdracht dienen wij tot een concrete visie 
op de rol en positie van de Provincie Utrecht te komen en zal er in samenwerking met u (ad 
hoc commissie) een analyse dienen plaats te vinden van de huidige en toekomstige taken voor 
de Provincie.  
 
Essentie / samenvatting 
Het doel van dit plan van aanpak is het opleveren van verschillende varianten op relevante 
beleidsthema’s voor een politiek debat over de kerntakendiscussie. De varianten passen 
binnen een uitgewerkte visie over de rol en positie van de provincie Utrecht en de lange 
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termijn opgaven voor 2040. In de loop van het proces worden allereerst scenario’s per 
beleidsthema’s uitgewerkt. Deze scenario’s worden gebaseerd op een inventarisatie van de 
huidige taken van de Provincie. Op basis van randvoorwaarden en criteria kunnen vanuit deze 
inventarisatie de verschillende varianten worden samengesteld, waarin op hoofdlijnen primair 
de beleidsambities en secondair de financiële en personele gevolgen worden geduid.  
 
Financiële consequenties 
Voor het opstellen van de kerntaken wordt geen rekening gehouden met de steeds krappere 
financiële situatie. In de uiteindelijke afweging kunt u de keuze maken om de financiële 
randvoorwaarden er wel bij te betrekken.  
 
Voorgesteld wordt het plan van aanpak kerntaken vast te stellen. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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 Ontwerp-besluit 

Besluit van 14-12-2009 tot vaststellen plan van aanpak kerntaken.  
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van  1 december 2009, afdeling SDC, nummer 
2009INT253165; 
 
Gelezen het plan van aanpak kerntaken;  
 
Gelet op de voorbespreking in de ad hoc commissie Kerntaken;  
 
Besluiten:  
 
Het plan van aanpak kerntaken vast te stellen. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


