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Toelichtinq:

De media berichten dat de drie betrokken provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland de gesprekken met
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ler zake de vorming van de Noordvleugelprovincie
hebben gestaakt.

De PW-fractie heeft hierover de navolgende vragen.

1. Wat heeft de hete discussie over de samenvoeging van de provincies de provincie Utrecht (lees: de
belastingbetaler) gekost? Gelieve daarbij alle interne en externe kosten te betrekken.

Antwoord:
Het kabinet is de herindelingsprocedure voor de Noordvleugelprovincie gestart op 14 december
2012.HeT is voor het eerst dat provincies onderdeel zijn van een herindelingsproces. Veel van wat voor
gemeentelijke herindelingen wel is geregeld, is niet van toepassing op provincies. Voor het bepalen
van de bestuurlijke toekomst van de provincie Utrecht in dit om deze redenen unieke proces, is een
uitgebreid en zorgvuldig traject ontwikkeld.
Het ging daarbij om het formuleren van de randvoorwaarden voor een mogelijke provinciale opschaling
alsmede het beoordelen van het herindelingsvoorstel en vaststellen van onze zienswijze hierop. Wij
hebben in overleg met uw Staten een intensíef proces ingericht met betrokkenheid van de gemeenten,
onze inwoners, het Utrechtse bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en enkele deskundigen.

ln dat kader zijn wij mede in overleg met uw Staten ondersteund door externe
adviseurs/gespreksleiders (waaronder Twijnstra&Gudde en Lysias), zijn (informatie)bijeenkomsten
georganiseerd en is een representatieve enquête onder onze inwoners gehouden (door TNS NIPO).
De externe kosten voor al deze werkzaamheden bedragen ca. € 220.000, - (excl. BTW). PS hebben bij
de vaststelling van de jaarrekening 2012 (17 juni 2013) een aanvullend budget van €150.000
beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de Noordvleugeldiscussie. Daamaast hebben PS
expliciet ingestemd met de opiniepeiling (€25.000, - excl. BTW).

De inteme kosten van directie, management en medewerkers die gemaakt zijn in het kader van de
Noordvleugelprovincie behoren tot het reguliere werk van het domein 'Bestuurlijke organisatie' en zijn
overigens niet specifiek te kwantificeren. ln 2014 is daarnaast het tijdschrijven voor medewerkers
afgeschaft.
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2. Bent u bereid de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties deze kosten in rekening te
brengen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. De interne kosten worden gerekend tot de structurele uitgaven voor de bestuurlijke organisatie
van de provincie. De externe kosten zijn incidentele kosten die niet kunnen worden verhaald op het
kabinet.
ln dit verband wordt opgemerkt dat herindelingen van gemeenten en provincies gepaard gaan met
(hoge) eenmalige kosten, de zogenaamde frictiekosten. Het gemeentefonds kent de 'verdeelmaatstaf
frictiekosten', die vooziet in een tegemoetkoming van deze kosten nadat de herindelingswet is
vastgesteld. Het provinciefonds kent deze verdeelmaatstaf niet. De provincìes hebben voor dit aspect
aandacht gevraagd bij het kabinet maar nog geen duidelijkheid verkregen. Wij wachten het
wetsvoorstel met Memorie van Toelichting ( MvT) van het kabinet af en zullen desgewenst bij het
parlement aandacht vragen voor het compenseren van de frictiekosten.

Het kabinet introduceert in het herindelingsvoorstel voor de Noordvleugelprovincie wel de 'verdeel-
maatstaaf herindeling' als compensatie van een aantal 'herindelingsgevoelige' maatstaven. Als
voorbeeld wordt genoemd het wegvallen van het vaste bedrag dat provincies ontvangen uit het
provinciefonds (ca. €25 miljoen per jaar, stand meicirculaire mei 2013). De nieuwe provincie wordt
gecompenseerd voor dit nadelig financieel effect met de 'verdeelmaatstaf herindeling' maar (nog) niet
voor de voorbereidingskosten van de samenvoeging (zie ook pagina 22 van de MvT van het
herindelingsvoorstel ).

3. Uit welk budget worden deze kosten betaald?

Antwoord:
Het budget van afdeling Bestuurs- en DirectieOndersteuning (BDO). Dit budget is opgenomen in
Programma 8, Strategie en Bestuurlijke Zaken.
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