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Titel : Bestuurskrachtmeting Randstadprovincies 
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De discussie in de commissie spitste zich toe op een aantal punten. Als eerste was er de overweging 
om alsnog een klankbordgroep vanuit de Staten te formeren om dit proces te begeleiden en hiervoor 
niet de commissie BEM te gebruiken. Uiteindelijk is gekozen om geen klankbord te formeren en waar 
nodig en extra BEM-vergadering te plannen. 
 
Voorts was er discussie over de gekozen projecten die door de Visitatiecommissie betrokken worden 
bij de analyse. Een aantal commissieleden was ongelukkig met de projecten die zijn gekozen in de P4-
opgaven en de Provinciespecifieke opgaven. Zo werden het Groene Hart en Groot Mijdrecht Noord 
geopperd. Het bleek alleen nog mogelijk om wijzigingen dan wel toevoegingen aan te brengen in de 
Provinciespecifieke opgaven. Hier werd gekozen om de Samenwerkingsagenda toe te voegen. 
Gedeputeerde Haak gaf aan dit toe te zullen voegen, echter wel de Visitatiecommissie te consulteren 
over de manier waarop dit onderwerp meegenomen wordt. Terugkoppeling hierover naar PS volgt. 
 
Meer in zijn algemeenheid werd gevraagd naar de rol die discussie over kerntaken in dit geheel speelt. 
In Utrecht moet dit nog gebeuren, terwijl dit in Noord- en Zuid-Holland al heeft plaatsgevonden, 
hetgeen de onderlinge vergelijkbaarheid van de provincies mogelijk kan beïnvloeden. Ook werd 
gevraagd in hoeverre de uitkomst van de bestuurskrachtmeting tot gevolg kan hebben of opschaling 
naar bv. een Randstadprovincie in beeld zou kunnen komen. Hierbij werd door gedeputeerde Haak een 
vergelijking getrokken met de bestuurskrachtmetingen die voor gemeenten plaatsvinden, waarbij 
herindeling geen vanzelfsprekend gevolg is. Bestuurskrachtmetingen en de daaropvolgende acties naar 
aanleiding van zo’n meting moeten los van elkaar worden gezien. 
 
Tot slot werd aangegeven dat Europa, Randstad en BRU allemaal een rol spelen en meegewogen 
moeten worden bij de bestuurskrachtmeting. 
 
Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen is de commissie van mening dat dit een sterstuk kan 
zijn voor de vergadering van Provinciale Staten van 21 september 2009. 
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