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De fracties geven aan zich in de bespreking in de commissie te beperken tot technische vragen 

en het politieke oordeel te bewaren voor het debat in Provinciale Staten. Wel is er grote 

tevredenheid over het feit dat het gelukt is om een zienswijze te formuleren die vasthoudt aan 

de eerder geformuleerde randvoorwaarden, die op breed draagvlak in de Staten lijkt te kunnen 

rekenen en die een aanbod tot verdere samenwerking met de minister inhoudt. 

 

De vragen die aan de orde komen gaan over de stelling dat er veel economische samenhang is 

binnen de provincie Utrecht, de verwerking van het rapport van Twynstra Gudde in de 

zienswijze, de kwestie van de timing van PS-verkiezingen in 2015, de vraag of de provincie 

pro-actiever zou moeten zijn op het gebied van het zoeken naar alternatieven, het beter 

onderbouwen van de business case en het formuleren van wensen met betrekking tot extra 

taken. Ook wordt nog ingegaan op de opiniepeiling. In principe is dit behulpzaam, maar is het 

daarmee ook een alternatief voor het bij motie gevraagde referendum? De fractie van de SP 

geeft aan dat erg wordt ingezet op deze fusie of alternatieve combinaties van provincies, 

terwijl ook de vraag gesteld kan worden of er überhaupt een fusie plaats zou moeten vinden. 

Ook wordt nog gevraagd hoe de waterschappen in dit fusieproces staan c.q. passen. 

 

Gedeputeerde Pennarts geeft aan dat de opmerkingen in de zienswijze over de economische 

samenhang binnen de provincie Utrecht bedoeld zijn als aanvulling op de, uiteraard ook 

bestaande, relaties binnen de noordelijke Randstad. Het Twynstra Gudde-rapport is gebruikt 

voor de toetsing aan de randvoorwaarden en zal ook integraal als bijlage bij de zienswijze 

worden gevoegd. Over het proactief omgaan met varianten geeft zij aan dat dit ook in het TG-

rapport gebeurt, bovendien moet de minister hier actiever in worden. De minister moet verder 

met een reactie komen op de kritiek die in de second opinion op de business case is 

neergelegd. De taken zijn onderwerp van lopende gesprekken met het ministerie. De 

opiniepeiling is representatief voor de mening van de Utrechtse bevolking. Gedeputeerde 

Pennarts meldt verder dat de waterschappen tegenstander van de fusie zijn, en dat zij zeker 

hun eigen zienswijze in zullen dienen. 

 

Ook na het indienen van de zienswijze zullen gesprekken met andere overheden en het Rijk 

blijven plaatsvinden. PS zal worden geïnformeerd over het proces van behandeling in Tweede 

en Eerste Kamer. 
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