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Titel : Vaststelling onderhandelaarsakkoord Rijk, IPO, VNG en UvW 2011-2015 

Commissie RGW 
De fracties kijken verschillend aan tegen de RGW-onderdelen van het bestuursakkoord. 
Enkele fracties spraken zich uit tegen het akkoord, anderen gaan zich nog beraden en weer 
anderen kunnen zich vinden in het bereikte akkoord, ofschoon veel nog moet worden 
uitgewerkt. Duidelijk is dat het nog een belangrijk onderwerp in de statenvergadering wordt. 
Gedeputeerde de heer De Vries zegde toe het deelakkoord Water met de waterschappen toe te 
zenden aan de commissie ter complementering van het beeld.  
Discussie was er met name over of de bezuinigingen bij de EHS aan het einde van de 
onderhandelingen met het Rijk ook het Akkoord van Utrecht ter discussie kunnen stellen. En 
over de spanning tussen de bezuinigingen bij de herijking van de EHS en de provinciale 
Ambities rond EHS en RodS. Gedeputeerde de heer Krol gaf aan dat er wat hem betreft altijd 
een Akkoord van Utrecht is, omdat dat de eigen provinciale verantwoordelijkheid is. Wel gaf 
hij aan dat er nog niet veel schot zit in de onderhandelingen met de staatssecretaris. Positief 
vindt hij, los van de bezuinigingen, dat deze beleidstaken rond natuur en ruimte 
gedecentraliseerd worden in het bestuursakkoord. Op een vraag over het ontbreken van de 
A12-zone gaf hij aan dat hierover wel een tekst zal komen in de rijks structuurvisie. 
Ook was er discussie over wat de tekst over de hoofdenergienetten gaat betekenen voor het 
hoogspanningsdossier. 
 
Commissie BEM 
Hoofdpunt van afweging is of het Bestuursakkoord niet voldoet omdat nog veel onduidelijk 
is, of dat kan worden ingestemd en de lijn moet worden gekozen dat er op dit moment qua 
positie niets wordt weggegeven, je aan tafel/in gesprek blijft en nader besluit aan de hand van 
de nog uit te werken deelakkoorden. In ieder geval is er meer duidelijkheid ontstaan over 
taken en verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen en is de open 
huishouding bevestigd. Een aantal provincies (o.a. Noord-Holland en Flevoland, belangrijk 
i.h.k.v. de beoogde Noordvleugelsamenwerking) heeft aangeven niet akkoord te gaan. Het 
standpunt van GS in Utrecht is om wel met het akkoord in te stemmen en daarmee 
gesprekspartner te blijven. Inhoudelijk is er zorg over het wel overhevelen van taken, maar in 
combinatie met omvangrijke bezuinigingen. De nadere details zullen echter pas in de reeds 
genoemde deelakkoorden duidelijk worden. Over het in beeld zijn van Utrecht als topregio, 
kon gedeputeerde Van Lunteren melden dat Utrecht steeds beter in beeld is in de 
onderliggende nota's. 
 

Datum: 16 mei 2011 

Voorzitters commissies RGW en BEM 
E.R.M. Balemans en U.P. Blom 

Adjunctgriffiers R.J. Poort en H. Schoen 


