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Inleiding 
Naar aanleiding van het onlangs gesloten Bestuursakkoord tussen Rijk en provincies en het advies van 
de commissie Lodders is in Provinciale Staten van 23 juni 2008 de motie “Visie provincie Utrecht” 
aanvaard. Vervolgens is Provinciale Staten gestart met een kerntakendiscussie. 
 
Na de bezoeken aan de vier provincies, gesprekken tussen de voorzitter van de commissie en de 
cvdK/gedeputeerde Ekkers en het opmaken van de balans in de commissievergadering van 26 maart 
jl., is het oorspronkelijke plan verlaten om voor de zomer 2009 een rapport af te ronden en dit direct 
na de zomer in PS te bespreken. Geconstateerd is dat het proces meer tijd nodig heeft en dat er een 
andere rolverdeling PS/GS moet zijn. Het te doorlopen proces valt uiteen in drie stappen: het 
ontwikkelen van een basisvisie (zomer 2009), het detailleren tot een definitieve visie (begin 2010) en 
het analyseren van de provinciale taken aan de hand van de ontwikkelde visie (zomer 2010). 
 
Stap 1: basisvisie 
In een tweetal sessies is door de ad hoc commissie een basisvisie op de positie van de provincie als 
middenbestuur opgesteld. Deze door de ad hoc commissie opgestelde basisvisie luidt als volgt: 
 
De provincie Utrecht wil een betekenisvolle, krachtige en slagvaardige provincie zijn die haar rollen 
en taken uitvoert als middenbestuur tussen Europa/rijk aan de ene zijde en de lokale en regionale 
overheden aan de andere zijde. Bij de rollen die de provincie kiest en de taken die zij uitvoert dient 
sprake te zijn van synergie ten opzichte van rijksoverheid, gemeenten en het maatschappelijke 
middenveld en subsidiariteit met overheden, waarbij een aantoonbare meerwaarde moet worden 
geboden. Belangrijke uitgangspunten zijn decentraal doen wat kan, centraal wat moet en voorkomen 
dat meer dan twee bestuurslagen zich met één taak bezighouden. De provincie zal (vanuit de optiek 
van synergie en subsidiariteit) haar verantwoordelijkheid nemen voor relevante aspecten van de 
Utrechtse samenleving. 
 
Stap 2: definitieve visie 
In deze stap wordt de basisvisie verder uitgewerkt tot een definitieve visie. Deze visie kan vervolgens 
worden gehanteerd om de provinciale taken aan te ijken. 
 
Stap 3: analyse provinciale taken 
In deze stap worden, aan de hand van de geformuleerde visie, de bestaande provinciale taken geijkt. 
Hiermee wordt gekomen tot een voorstel voor de taken van de provincie Utrecht 
 
Voor al deze stappen geldt dat zo veel mogelijk rekening moet worden gehouden met de 
ontwikkelingen Strategie 2040, de bestuurskrachtmeting provincie en de eventuele ontwikkelingen op 
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het gebied van de provinciale financiën, met uiteraard de rapporten Lodders en het Bestuursakkoord 
als basis. 
 
Eindproduct: zomer 2010 is de provinciale visie van Utrecht inclusief de daarbij horende (kern)taken 
klaar en in PS vastgesteld. Vervolgens kan dit dienen als input voor de partijprogramma's voor de 
Statenverkiezingen van 2011 en voor de discussies met het Rijk voor en na de landelijke verkiezingen 
van 2010. 
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Ontwerp Besluit 

Besluit van 6 juli 2009 
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van de commissie Bestuur, Europa en Middelen; 
 
Gelet op de in Provinciale Staten van 23 juni 2008 aanvaarde motie “Visie provincie Utrecht” en gelet 
op de in de commissie Bestuur, Europa en Middelen op 22 juni 2009 gevoerde discussie, waarin het 
proces van de kerntakendiscussie is besproken;  
 
Gelezen de in de inleiding van dit statenvoorstel verwoorde toelichting; 
 
Besluiten:  
 

1. De concept-basisvisie vast te stellen. 
2. Gedeputeerde Staten te verzoeken het vervolgproces van de kerntakendiscussie, inhoudende 

het opstellen van een concrete visie op de rol en positie van de provincie Utrecht, uitgaande 
van een inventarisatie van mogelijke rollen, en daaropvolgend een analyse van de huidige en 
toekomstige taken voor de provincie Utrecht, ter hand te nemen. 

3. Dat Gedeputeerde Staten hierbij de in Provinciale Staten vastgestelde basisvisie omtrent rollen 
en taken van de provincie Utrecht als uitgangspunt dienen te hanteren. 

4. Dat Gedeputeerde Staten als eerste een plan van aanpak opstellen, waarin de betrokkenheid 
van de ad hoc commissie kerntaken bij het proces tot uitdrukking komt, dit te bespreken met 
de ad hoc commissie kerntaken en dit vervolgens voor te leggen aan Provinciale Staten. 

5. Dat Gedeputeerde Staten, in samenspraak met de ad hoc commissie kerntaken, een heldere 
criteriaset ontwikkelen. 

6. Dat dit proces uiterlijk zomer 2010 afgerond dient te worden. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


