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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Het kabinet heeft in het Regeerakkoord een aantal forse ambities geformuleerd voor de 
bestuurlijke organisatie in Nederland en de Randstad in het bijzonder. Er is een aantal 
vraagstukken benoemd die met de betrokken bestuurlijke partners moet worden opgelost. 
De ambities richten zich op het verminderen van bestuurlijke drukte, minder hulpstructuren, 
de herverdeling van taken en taakdifferentiatie, en minder bestuur in Nederland (maximaal 
twee overheden per taak; afschaffing Wgr-plus). Voor de Randstad in het bijzonder gaat het 
ook om een voorstel tot een vorming van een infrastructuurautoriteit en de verplichte 
aanbesteding voor het openbaar vervoer in de drie grootste steden en een voorstel tot 
opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad. 
 
In de vergadering van  Provinciale Staten van 25 oktober 2010 is afgesproken dat wij op korte 
termijn hierover een notitie zullen voorleggen. Kortheidshalve wordt verwezen naar 
bijgevoegde notitie ‘Je gaat er over of niet’ met als ondertitel ‘Provincie Utrecht in bestuurlijk 
perspectief van Regeerakkoord’. 
 
Essentie / samenvatting 
In deze notitie geven wij een redeneerlijn aan voor onze deelname aan de Randstaddiscussie 
en de daarbij door uw Staten bepaalde kaderstelling (Profiel Provincies en Utrecht 2040), 
criteria en overige (rand)voorwaarden. Er wordt nog geen keuze gemaakt over een eventueel 
gewenste bestuurlijke opschalingsoptie.  
Voor een slagvaardiger efficiënter en democratischer bestuur worden bestuurlijke 
hulpstructuren opgeheven en dient een herverdeling van taken over gemeenten, provincies en 
rijk plaats te vinden conform Profiel Provincies. Het gaat hierbij om een nieuw profiel 
(model) van de gehele overheid waaraan gezamenlijk moet worden gewerkt.  
Een tweede belangrijk vraagstuk vormt het zoeken naar een gedragen oplossing voor de 
aansturing en financiering van de infrastructuur en openbaar vervoer in de Randstad. Dit 
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vormt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partners voor onze burgers. 
Daarbij is de inhoud leidend en de structuur volgend. Een mogelijke oplossing zou gevonden 
kunnen worden in de vorming van een OV-Randstadautoriteit in plaats van de door het 
kabinet geopperde infrastructuurautoriteit. 
Een mogelijke bestuurlijke opschaling in de Randstad moet vanuit de inhoud worden 
benaderd en is geen doel op zich. Om bestuurlijke drukte te verminderen is opschaling niet 
het enige middel. Het vormt dan ook veel meer een sluitstuk van de discussie die gericht is op 
een efficiënter en slagvaardiger openbaar bestuur. Opschaling moet een aantoonbare 
meerwaarde hebben voor de vraagstukken die de individuele Randstadprovincies te boven 
gaan. Een prominente schaaldiscussie belemmert de focus voor een op de inhoud adequate en 
gedragen oplossing van de inhoudelijke Randstadvraagstukken.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Een slagvaardiger, efficiënter en democratischer bestuur. 
 
Financiële consequenties 
nvt

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Het college van Gedeputeerde Staten zal met onze partners en potentiële partners in de 
komende periode verkennende gesprekken voeren om te komen tot een gezamenlijke 
gedragen oplossing voor de in het Regeerakkoord gesignaleerde bestuurlijke vraagstukken. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Is op dit moment nog niet aan de orde. Het kabinet komt in maart 2011 met een 
beleidsoriënterende notitie waarin naar verwachting meer duiding van het proces wordt 
gegeven voor de (gezamenlijke) aanpak voor de verschillende bestuurlijke (Randstad-) 
vraagstukken. Zodra er dan meer concreetheid daarover is worden die met uw Staten 
besproken.  
 
Voorgesteld wordt om ermee in te stemmen dat de provincie Utrecht input levert aan het 
kabinet voor de bestuurlijke vraagstukken in de Randstad als benoemd in het Regeerakkoord. 
Gedeputeerde Staten voeren daarvoor op korte termijn verkennende gesprekken met partners 
en potentiële partners om draagvlak te zoeken voor een gedragen oplossing van die 
vraagstukken. Basis daarvoor vormen de door uw Staten gegeven kaderstelling, criteria en 
(rand)voorwaarden zoals verwoord in bijgevoegde notitie. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 13 december 2010 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 december 2010, afdeling SDC, nummer 
2010INT265926; 
 
Gelezen het Regeerakkoord VVD-CDA, Vrijheid en verantwoordelijkheid;  
 
Overwegende; dat het kabinet daarin een aantal forse ambities formuleert voor de bestuurlijke 
organisatie in Nederland en de Randstad in het bijzonder; 
 
Dat de provincie Utrecht een actieve bijdrage wil leveren aan de door het kabinet geformuleerde 
ambities voor de bestuurlijke organisatie in het algemeen en de Randstad in het bijzonder;  
 
Dat gelet op het tijdpad van het kabinet een eerste input voor het proces en contouren van een 
gedragen oplossing voor maart 2011 wenselijk is; 
 
Dat in verband hiermee Gedeputeerde Staten op korte termijn verkennende gesprekken gaan voeren 
met onze partners en potentiële partners. Met als doel om een gedragen structurele oplossing  aan het 
kabinet voor te bereiden.  
 
Besluiten:  
 
1.De provincie Utrecht levert een actieve bijdrage aan de ambities die het kabinet heeft geformuleerd 
in het Regeerakkoord over de bestuurlijke organisatie in Nederland en de Randstad in het bijzonder.  
 
2.De input is gebaseerd op de door Provinciale Staten vastgestelde strategische documenten en 
ambities zoals verwoord in Profiel Provincies, Utrecht 2040 en de Notitie “Je gaat er over of niet”.  
 
3.Gelet op het tijdpad van het kabinet wordt ermee ingestemd dat Gedeputeerde Staten op korte 
termijn verkennende gesprekken gaan voeren met onze partners en potentiële partners. Het doel 
daarbij is om te komen tot een structureel gedragen oplossing en deze aan het kabinet aan te bieden. 
 
4. De inhoud is leidend en de structuur vormt het sluitstuk. 
 
5. Het college zal Provinciale Staten regelmatig informeren over de voortgang van dit proces en dat 
doet vóór 1 maart 2011 mede afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken met de partners een 
concreter voorstel dat dient als input voor het kabinet.  
 
Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Toelichting 
 

1. Beoogd effect 
Een slagvaardiger, efficiënter en democratischer bestuur. 
 
2. Kanttekeningen 
Het is een complex proces met verschillende partners. Belangrijk is dat naar de haalbaarheid (wat is 
acceptabel) moet worden gekeken en niet alleen het ideaal beeld. Dit vereist een positieve 
grondhouding om met elkaar een werkbare en democratische oplossing te zoeken.  

 
3. Financiën 
Nvt 
 
4. Realisatie 
De realisatiedatum is onbekend. 
 
5. Juridisch 
Nvt 
 
6. Europa 
Nvt 
 
7. Communicatie 
Met dit besluit neemt de provincie Utrecht verantwoordelijkheid door actief en transparante wijze deel 
te nemen aan de Randstaddiscussie. 
 
8. Bijlagen 
Bijlage 1 vormt de notitie ”je gaat er over of niet” met als ondertitel ‘Provincie Utrecht in bestuurlijk 
perspectief van Regeerakkoord’ 

 


