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Bijlage(n):   geen 

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Vanuit een oogpunt van rechtszekerheid en juridische kwaliteitszorg is het van belang dat de provincie 

beschikt over een up-to-date regelingenbestand waarin alle regelingen van de provincie beschikbaar 

zijn. Het regelingenbestand is digitaal beschikbaar en staat op onze website. Het bestand is algemeen 

toegankelijk, zowel voor intern als voor extern gebruik. Bedrijven en instellingen raadplegen deze 

regelgeving om te zien welke rechten en plichten voor hen relevant zijn. Medewerkers hebben de 

regelingenbank nodig om hun werk correct en efficiënt te kunnen doen.  

Regelingen en besluiten van algemene strekking worden bekend gemaakt met een wettelijke verplichte 

publicatie, vaak in het Provinciaal blad. Dit blad wordt zowel op papier als digitaal verspreid. Alle 

publicaties in het provinciaal blad worden opgenomen in het regelingenbestand. Over het algemeen 

wordt dit digitale bestand geraadpleegd en op de juistheid ervan vertrouwd. Gelet hierop is het zaak 

dat het digitale regelingenbestand bijgewerkt is.  

 

Het huidige regelingenbestand is in de loop der jaren opgebouwd en langzaam steeds verder 

uitgebreid. In verband hiermee moest het regelingenbestand nu geactualiseerd worden en zijn de 

noodzakelijke wijzigingen aangebracht. Dit betrof een eenmalige actie aangezien er sinds enige tijd 

wordt gewerkt met een nieuwe interne procedure voor het opstellen en wijzigingen van regelingen, 

waarbij de regelgevingsspecialisten nauw zijn betrokken.  

 

Geconstateerd is dat de inhoud van de regelingenbank in de meeste gevallen op orde was en is.  

Waar nodig zijn de juiste gegevens alsnog opgenomen in de regelingenbank, bijvoorbeeld door de 

status van een regeling aan te passen (als deze bijvoorbeeld was vervallen door een wijziging in 

hogere regelgeving). In andere gevallen was het noodzakelijk bij een regeling een verwijzing (link) op 

te nemen naar een andere regeling (van bijvoorbeeld een andere provincie), zodat er sprake is van 

volledige en actuele informatie. Waar geconstateerd werd dat er kleine aanpassingen aan de 

regelgeving noodzakelijk zijn, maar waarvan bekend is dat deze regeling binnen afzienbare tijd 

structureel aangepast zal worden, is ervoor gekozen de kleine wijzigingen nu te parkeren en deze te 

laten meenemen bij de grotere aanpassing. Een dergelijke grote aanpassing wordt getrokken door de 
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beleidsafdeling en speelt bijvoorbeeld op de terreinen van waterregelgeving en de Provinciale 

Milieuverordening.  

Uiteindelijk resteert nu een beperkte lijst met regelingen en besluiten die gewijzigd c.q. ingetrokken 

moeten worden. Deze lijst wordt hierbij ter vaststelling aan u voorgelegd.  

Wijzelf hebben een regeling ingetrokken (de Uitvoeringsverordening subsidie Op Kop provincie 

Utrecht en een regeling gewijzigd (het Besluit van 6 april 2004 tot overdracht van de openbaar 

vervoerbevoegdheid in de gemeente Amersfoort).  

 

Voorgeschiedenis 

Krachtens de provinciewet is het wettelijk verplicht om decentrale regelgeving in geconsolideerde 

vorm (= actuele laatste versie) op internet te publiceren. Het is dus ook wettelijk voorgeschreven dat 

de elektronisch beschikbaar gestelde regelingen actueel zijn. 

 

Essentie / samenvatting 

De digitale regelingenbank op de website van de provincie bevat alle geldende provinciale 

regelgeving. Deze dient actueel te zijn voor zowel interne als externe gebruikers. De regelingenbank is 

integraal doorgenomen en, in overleg met de betrokken beleidsafdelingen, bekeken op actualiteit en 

noodzakelijke wijzigingen. Geconstateerd is dat de inhoud van de regelingenbank in de meeste 

gevallen op orde is. Waar nodig zijn de gegevens in de regelingenbank aangepast, mits dit mogelijk 

was zonder aanvullende besluitvorming. De zaken waarvoor wel besluitvorming noodzakelijk is 

(wijzigingen c.q. intrekkingen) worden met verzamelbesluiten vastgesteld. Voor een aantal besluiten 

zijn wij bevoegd de noodzakelijke besluiten te nemen, voor de overige regelingen bent u daartoe 

bevoegd. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Deregulering en actualisatie van de provinciale regelgeving. 

 

Financiële consequenties 

Geen.  

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

Het betreft een eenmalige update-actie. Dit betrof een eenmalige actie aangezien er sinds enige tijd 

wordt gewerkt met een nieuwe interne procedure voor het opstellen en wijzigingen van regelingen, 

waarbij de regelgevingsspecialisten nauw zijn betrokken 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

Geen.  

 

Voorgesteld wordt het ontwerpbesluit dat strekt tot wijziging dan wel intrekking van diverse 

regelingen vast te stellen en bekend te maken in het provinciaal blad.  

 

Gedeputeerde Staten, 

 

voorzitter, R.C. Robbertsen 

 

 

secretaris, H. Goedhart 
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Besluit 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 10 september 2012; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 juni 2012, afdeling BJZ, nummer 80B1A553; 

 

Gelezen het statenvoorstel;  

 

Overwegende dat het wenselijk is een aantal regelingen te wijzigen danwel in te trekken vanwege 

actualisatie; 

 

Gelet op de artikelen 82, 93, 94, 145 en 147 van de Provinciewet , artikel 14 van de Wet op de 

Waterkering, artikel 4.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet gemeenschappelijke 

regelingen, 

 

Besluiten:  

 

Artikel I 

Het Besluit commissie deregulering wordt ingetrokken. 

 

Artikel II 

De Verordening waterkering Gelderland wordt ingetrokken. 

 

Artikel III 

De Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht wordt als 

volgt gewijzigd:  

 

A 

In artikel 3, eerste lid, wordt ‘artikel 2, vijfde lid van genoemd Rechtspositiebesluit’ vervangen door 

artikel 2, vierde lid, van genoemd Rechtspositiebesluit. 

 

B 

Artikel 3, tweede lid, komt te luiden als volgt:  

2. Ten aanzien van een statenlid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en 

onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking 

wordt aangemerkt, wordt in afwijking van het eerste lid een onkostenvergoeding toegekend die gelijk 

is aan het bedrag, vermeld in artikel 2, derde lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en 

commissieleden, zoals dit bedrag jaarlijks ingevolge artikel 2, vierde lid, van genoemd 

Rechtspositiebesluit wordt herzien.  

 

Artikel IV 

De Provinciale ruimtelijke verordening provincie Utrecht 2009 wordt als volgt gewijzigd: 

 

In de bijlage Mobiliteitstoets vervalt het tweede lid, onderdeel g.  
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Artikel V 

De Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 wordt gewijzigd als volgt: 

A. 

Artikel 3.1, onderdeel c, vervalt.  

B 

In artikel 4.14, eerste lid, vervalt de tweede volzin.  

 

Artikel VI 

De Subsidieverordening Statenfracties provincie Utrecht 2002 wordt gewijzigd als volgt:  

Artikel 1, vierde lid, komt te luiden als volgt:  

4. De Algemene subsidieverordening provincie Utrecht is niet van toepassing. 

 

Artikel VII 

Het besluit van 15 juni 1994 tot wijziging van de indeling van de provincie Utrecht in Wgr-

samenwerkingsgebieden wordt ingetrokken.  

 

Artikel VIII 

De Inspraakverordening provincie Utrecht 2006 wordt gewijzigd als volgt:  

De artikelen 2 tot en met 7 vervallen.  

 

Artikel IX 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin 

het wordt geplaatst.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van provinciale staten van Utrecht van 10 september 

2012. 

 

Provinciale staten van Utrecht, 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 
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Toelichting 

 

Algemeen 

De digitale regelingenbank op de website van de provincie bevat alle geldende provinciale 

regelgeving. Deze dient actueel te zijn voor zowel interne als externe gebruikers. De regelingenbank is 

integraal doorgenomen en bekeken op actualiteit en noodzakelijke wijzigingen. Geconstateerd is dat 

de inhoud van de regelingenbank in de meeste gevallen op orde was en is. Waar dat nodig was (en 

mogelijk zonder aanvullende besluitvorming), zijn de ontbrekende gegevens alsnog in de 

regelingenbank aangepast. Uiteindelijk resteert nu een beperkte lijst met regelingen en besluiten die 

gewijzigd c.q. ingetrokken moeten worden. Deze lijst wordt hierbij ter vaststelling aan u voorgelegd. 

Wijzelf hebben een regeling ingetrokken en een regeling gewijzigd.  

 

Artikelsgewijs  

 

Artikel I 

Deze taak van deze commissie is afgerond en de commissie komt niet meer bijeen.  

 

Artikel II 

De Verordening waterkering Gelderland wordt ingetrokken. Het betreft een gezamenlijk besluit dat 

door PS van Gelderland en PS van Utrecht is genomen. In Gelderland is het besluit inmiddels 

ingetrokken. Dat moet hier ook gebeuren.  

 

Artikel III 

De Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht wordt 

gewijzigd, omdat in artikel 3 enkele foutieve verwijzingen staan naar artikelen in het 

Rechtspositiebesluit.  

 

Artikel IV 

In de bijlage Mobiliteitstoets van de Provinciale ruimtelijke verordening, provincie Utrecht 2009 

wordt verwezen naar de inmiddels vervallen Wegenverordening provincie Utrecht 2004. Deze 

bepaling wordt daarom geschrapt.  

 

Artikel V 

De Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 wordt gewijzigd doordat in artikel 4.14, eerste 

lid, nog wordt verwezen naar de voorloper van de huidige Algemene subsidieverordening. Deze is 

vervallen op 1 januari 2011. De verwijzing wordt hierbij geschrapt.  

 

Artikel VI 

De Subsidieverordening Statenfracties provincie Utrecht 2002 wordt gewijzigd, omdat artikel 1, 

vierde lid, nog verwijst naar de inmiddels vervallen Algemene subsidieverordening 1998. 

 

Artikel VII 

Het Besluit is gebaseerd op de inmiddels vervallen artikelen 2, 3 en 5 van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen.  

 

Artikel VIII 

In de Inspraakverordening provincie Utrecht 2006 vervallen de artikelen 2 tot en met 7. Deze bevatten 

verwijzingen en wijzigingen in regelingen die niet meer bestaan.  
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Toelichting 

 

 

1. Wettelijke grondslag 

de artikelen 82, 93, 94, 145 en 147 van de Provinciewet , artikel 14 van de Wet op de 

Waterkering, artikel 4.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet 

gemeenschappelijke regelingen.  

 

2. Beoogd effect 

Deregulering en actualisatie van de provinciale regelgeving. 

 

3. Argumenten 

In verband met rechtszekerheid dient het digitale regelingenbestand van de provincie actuele en 

betrouwbare informatie te bieden. Burgers en instellingen kunnen langs deze weg hun rechten 

en plichten nagaan. Medewerkers gebruiken de regelingenbank om hun werk adequaat te 

kunnen doen. 

 

4. Kanttekeningen 

Geen bijzonderheden.  

 

5. Financiën 

Geen gevolgen.  

 

6. Realisatie 

Geen bijzonderheden. 

 

7. Juridisch 

Het besluit strekt tot wijziging c.q. intrekking van regelingen die niet meer up to date waren. 

Hiermee is de rechtszekerheid gediend.  

 

8. Europa 

Geen bijzonderheden.  

 

9. Communicatie 

De besluiten worden bekend gemaakt in het Provinciaal Blad en opgenomen in de digitale 

regelingenbank op de website.  

 

10. Bijlagen 


