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Onderwerp Statenbrief: 
Toekomst openbaar bestuur (Thorbeckebrief) 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
De provincie Utrecht heeft samen met de VNG Utrecht op 20 november 2020 een digitale bijeenkomst over de 
toekomst van het openbaar bestuur (Thorbeckebrief, bijlage 1) georganiseerd. In deze bijeenkomst met een 
aantal Utrechtse bestuurders van gemeenten, waterschappen en de provincie zijn twee onderwerpen van de 
Thorbeckebrief besproken. De uitkomst van deze bijeenkomst is verwoord in de (bijgevoegde) reactiebrief aan de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). 
 
Inleiding  

Op 18 oktober 2019 heeft de minister van (BZK) een brief over de Toekomst van het openbaar bestuur 

(Thorbeckebrief) aan de Tweede Kamer gestuurd. Om het gesprek over dit onderwerp te verbreden en te 

verdiepen is de directeur-generaal Chris Kuijpers bij de provincies langs gegaan om hun bijdrage op te halen. Op 

20 november 2020 was hij te gast bij de provinciale bijeenkomst, als onderdeel van het Najaarscongres van de 

VNG Utrecht. In de digitale bijeenkomst Toekomst openbaar bestuur met een aantal Utrechtse bestuurders van 

gemeenten, waterschappen en de provincie zijn twee onderwerpen van de Thorbeckebrief er uitgelicht en in 

deelsessies besproken, te weten: (aspecten van) Regionale samenwerking en Provincie als midden bestuur. In 

reactie op de Thorbeckebrief wordt in de provinciebrief aan de minister van BZK op basis van de uitkomsten van 

de gesprekken van de deelsessies een aantal ervaringen gedeeld en suggesties gedaan voor een duurzame 

toekomst van het binnenlands bestuur in het belang van de samenleving en de inwoners.  

De GS-brief met 2 bijlagen (gesprek BZK-provincie Utrecht Thorbeckebrief 20-11-2020 en Utrechts aanbod, 
bijlagen 2 t/m 4) is ter informatie bij de Statenbrief gevoegd. 

 
Vervolgprocedure / voortgang 
De minister van BZK verzamelt alle reacties op de Thorbeckebrief en zal deze verwerken in een brief aan de 
Tweede Kamer. De verwachting is dat in de aanloop naar een nieuw kabinet het Rijk met de decentrale 
overheden nader in gesprek zal gaan over de toekomst van het openbaar bestuur. Alsdan zullen wij u daarover 
nader informeren. 
 
Bijlagen 
1. Thorbeckebrief 
2. GS-brief aan BZK over Thorbeckebrief 
3. Gesprek BZK - provincie Utrecht Thorbeckebrief 20-11-2020 
4. Utrechts aanbod. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


