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Van: Ad hoc commissie Vermindering Regelgeving en Bureaucratie van 
Provinciale Staten van Utrecht, juni 2010 
Aan: Provinciale Staten van Utrecht 
Over: Advies bij Statenvoorstel startnotitie: Op weg naar een provinciale 
landschapsverordening 
 
In commissie RGW van 14 juni 2010 en in Provinciale Staten van 28 juni 2010 wordt het 
Statenvoorstel "startnotitie: Op weg naar een provinciale landschapsverordening" behandeld.  
Het gaat hier om het voornemen om de huidige provinciale Verordening Natuur en Landschap  
te moderniseren tot een landschapsverordening. 
 
De ad hoc commissie Vermindering regelgeving en bureaucratie van Provinciale Staten  heeft 
zich in haar vergadering van 31 mei 2010 vanuit de invalshoek deregulering gebogen over het 
voorliggende statenvoorstel.  
Dit omdat in een eerder stadium deze verordening, die een belangrijk stuk autonome 
provinciale regelgeving is, aan de ad hoc commissie door GS is voorgelegd ter beoordeling op 
het punt van deregulering. 
 
Op een eerdere versie van de startnotitie uit 2009 had de ad hoc commissie kritiek geuit. Deze 
kritiek was vervat in het advies om nog eens goed onafhankelijk juridisch te laten kijken naar 
de mogelijkheden tot deregulering. Bijvoorbeeld met de vraag of zaken aan gemeenten 
kunnen worden overgelaten of omdat zaken beter geregeld kunnen worden met het 
instrumentarium van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Dit heeft eind 2009 geleid tot een 
juridisch advies van mr. De Gier van de Universiteit Utrecht.  
 
De ad hoc commissie heeft naar aanleiding van dit advies van mr. de Gier in haar statenbrief  
Reactie Ad hoc Commissie Vermindering Regelgeving en Bureaucratie op 
statenbrief advies Verordening Natuur en Landschap (VNL) (commissie RGW 12 april 2010) 
gevraagd om dit advies te volgen in de herziene startnotitie. 
 
In het algemeen is de ad hoc commissie tevreden  over wat er gebeurd is met haar advies in de 
nieuwe voorliggende versie van de startnotitie. Zij heeft het gevoelen dat er nu ook 
gedereguleerd kan worden met de nieuwe landschapsverordening. Het doel is daarbij minder 
administratieve lastendruk zowel extern naar de burger toe als intern binnen de provinciale 
organisatie.  
 
Omdat de ad hoc commissie weet dat het soms moeilijk is om ook daadwerkelijk tot 
deregulering te komen, heeft zij wel nog een paar aanbevelingen bij het statenvoorstel. 
Daarbij wil de ad hoc commissie nadrukkelijk aangeven dat zij uiteraard alleen naar het 
dereguleringsaspect gekeken heeft. Zij laat zich niet uit over de noodzaak om een bepaald 
niveau van landschapsbescherming en het tegengaan van verrommeling te kiezen. Dat zijn 
inhoudelijke politieke keuzen, die uiteraard aan de verschillende fracties binnen Provinciale 
Staten zijn bij de behandeling van deze startnotitie. Los van die keuzen zijn wel 
aanbevelingen te geven om welke keuze dan ook qua deregulering zo goed mogelijk vorm te 
geven en te stroomlijnen. Hetgeen in het advies van mr. De Gier goed verwoord was en 
opgevolgd is in de startnotitie. 
 



Adviezen bij de toekomstige provinciale landschapsverordening: 
 
1. Het is belangrijk om bij de voorgenomen decentralisering naar gemeenten ook goed te 
kijken of dit ook daadwerkelijk deregulering betekent en niet alleen verschuiving van 
administratieve lastendruk van de ene overheid naar de andere. De ad hoc commissie acht in 
dit verband ook een goede communicatie over de veranderingen met de nieuwe verordening 
naar de gemeenten van groot belang; 
 
2. De ad hoc commissie acht het ook van belang om inzicht te krijgen in wat de nieuwe 
verordening betekent voor de inzet van de provinciale handhaving. Immers ook handhaving 
kan regel- en lastendruk opleveren. Dat inzicht ontbreekt nog in de startnotitie; 
 
3. Mede op grond van de twee bovenstaande punten beveelt de commissie aan om nu zo snel 
mogelijk door te pakken en werk te maken van de nieuwe verordening en om na 2 jaar de 
nieuwe verordening te evalueren, waarbij ook nadrukkelijk het aspect van de administratieve 
lastendruk wordt onderzocht met de daarvoor geëigende methode. 
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