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Bijlage(n): IPO Profiel Provincies 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Zoals bij u bekend is, zijn de 12 provincies vanaf november 2009 in IPO verband bezig om 
een gezamenlijk voorstel te formuleren voor de herinrichting van het binnenlands bestuur 
(inclusief mogelijke besparingen) als proactieve bijdrage aan de deze discussie op rijksniveau. 
Op 25 januari jl. hebben wij met u de notitie “Utrechtse inzet in het IPO -naar een 
slagvaardiger en efficiënter middenbestuur-” besproken. U heeft ons toen unaniem gesteund 
bij deze inzet. De inzet richt zich op het realiseren van een vernieuwd, slagvaardiger 
middenbestuur dat democratisch gelegitimeerd is en dat efficiënter is georganiseerd dan nu. 
 
Stand van zaken 
In het IPO wordt gewerkt aan het “Profiel Provincies”, een bijbehorend financieel bod en aan 
het nieuwe verdeelmodel Provinciefonds. Wij hebben veel energie gestoken in het onder de 
aandacht brengen van de Utrechtse visie bij de andere provincies en te proberen elkaar hierop 
in IPO verband te vinden. 
De Utrechtse visie is in het IPO product “Profiel Provincies” duidelijk terug te zien. Op zich 
hebben de 12 provincies met dit inhoudelijke stuk ingestemd, maar het IPO kan er nog niet 
mee naar buiten treden, omdat een aantal provincies een harde koppeling heeft gelegd met het 
bereiken van overeenstemming1 over het verdeelmodel Provinciefonds. 
Anderen, waaronder wij, zijn van mening dat er geen koppeling gelegd moet worden. De 
discussie over het verdeelmodel betreft een discussie met de fondsbeheerders en moet daarom 
niet gekoppeld worden aan het Profiel met het financiële bod.. Met het Profiel Provincies 
moeten we snel naar buiten kunnen treden, om ons te kunnen mengen in de discussie over de 
bestuurlijke organisatie op landelijk niveau. 

 
1 In de vergaderingen van het IPO Bestuur op 16 en 18 maart jl. is nog geen overeenstemming bereikt. 
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Op dit moment ligt er nog geen financieel bod dat onderdeel uitmaakt van het Profiel 
provincies. Het financiële bod is te beschouwen als een vertaling van het inhoudelijke verhaal 
Profiel Provincies.  
Het financiële bod volgens het Utrechts model (“naar een slagvaardiger en efficiënter 
middenbestuur”) kan op vergelijkbare wijze worden doorvertaald naar een landelijk bod. Dat 
bod bestaat dan als geheel uit besparingen die ontstaan uit het samenvoegen van organisaties 
op regionaal niveau in een nieuwe middenbestuur, het overnemen van rijkstaken en 
verantwoordelijkheden, en uit besparingen die de provincie zelf moet realiseren. Het is dus 
niet zo dat we het totale bedrag als een bezuiniging op de rijksbegroting kunnen presenteren. 
Het is een besparing in het binnenlands bestuur waarvan een deel neerslaat op de 
rijksbegroting.  
 
Als de geschatte besparing van ten minste € 50 miljoen, die als geheel kan worden bereikt in 
de provincie Utrecht bij de herinrichting van het binnenlands bestuur, wordt vertaald naar 12 
provincies, komen wij op een indicatieve besparing van ten minste € 500 miljoen. 
 
Essentie / samenvatting 
De notitie “Utrechtse inzet in het IPO -naar een slagvaardiger en efficiënter middenbestuur-” 
is te herkennen in het Profiel Provincies. Aangezien er wel overeenstemming in IPO verband 
is over dit inhoudelijke Profiel Provincies, willen wij u dit verhaal graag aanbieden om te 
betrekken bij uw discussie. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
In beeld brengen waar de provincie Utrecht concreet op wil inzetten ten aanzien van de positie 
van het middenbestuur en de beoogde bezuinigingen. Daarbij tevens aangeven welke stappen 
moeten worden gezet in relatie tot de te maken keuzen. 
De planning m.b.t. oplevering door de werkgroepen, waaronder Kalden, is door het 
demissionaire kabinet naar voren gehaald. Aan de Tweede Kamer is beloofd dat alle adviezen 
van de 20 werkgroepen en financiële gegevens betreffende benodigde bezuinigingen in de 
eerste week van april worden toegestuurd. 
Als we nu naar buiten kunnen treden met het Profiel Provincies, dan kan dat in de landelijke 
discussie gezet worden naast het advies van Kalden en de andere adviezen (VNG, UvW, 
ROB). 
Wij moeten onze “mogelijkheden voor beïnvloeding” dan gaan richten op de nog op te stellen 
verkiezingsprogramma’s en partijen, het parlement, media en de coalitievorming van het 
nieuwe kabinet. 
 
Financiële consequenties 
Geschatte besparing van tenminste € 50 miljoen, die als geheel kan worden bereikt in de 
provincie Utrecht bij de herinrichting van het binnenlands bestuur bij een volledige 
doorvertaling van het Profiel Provincies. 
 

Voorgesteld wordt: 
� Bijgevoegd Profiel Provincies te betrekken bij uw discussie. 
� In te stemmen met het Profiel Provincies, waarin de Utrechtse inzet nu is verwerkt. 
� Het college van GS te steunen bij de oproep aan de andere provincies zich 

gezamenlijk te scharen achter het voorliggende Profiel Provincies en daarmee z.s.m. 
naar buiten te treden. 
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Besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 22 maart 2010; 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 maart 2010 
 
Overwegende 
- dat het IPO-bestuur (i.c. de interprovinciale werkgroep “Profiel Provincies”) in de periode 

van november 2009 tot heden heeft gewerkt aan de totstandkoming van een gezamenlijk 
inbreng richting Rijk; 

- dat ten behoeve van deze gezamenlijke inbreng door de statencommissie BEM op 25 
januari 2010 de Utrechtse inzet in het IPO-traject is vastgesteld; 

- dat met deze Utrechtse inzet op uitgangspunten voor een vernieuwd middenbestuur tevens 
een  substantiële en structurele besparing wordt bereikt van ten minste € 50 miljoen op 
jaarbasis; 

- dat op inhoud over het wenselijke profiel van het middenbestuur deze consensus is heeft 
geleid tot het voorliggende Profiel Provincies; 

 
Besluiten:  

 
In te stemmen met het Profiel Provincies. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


