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Voortgangsbericht visienota bestuur en bestuurlijke inrichting 

Geacht statenlid, 

Hierbij informeren wij u over de laatste stand van zaken rond de voornemens van het kabinet over 
de herinrichting van het openbaar bestuur. Deze brief is een vervolg op onze brief aan u van 14 
februari j l . (HB 1277383). 

Bij brief van 1 maart 2012 heeft de minister van Binnenlandse Zaken mede namens de minister van 
Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer bericht over de voortgang van de belangrijkste thema's 
uit de visie bestuur en bestuurlijke inrichting van oktober 2011 (HB 12339890/ TK 2011/12 33047, 
nr. D). 

In deze brief gaat de minister in de eerste plaats in op de bestuurlijke ontwikkelingen in de 
Randstad, de afschaffing van de WGR+ en de oprichting van twee vervoerregio's (voorheen: de 
infrastructuurautoriteiten). Verder geeft de minister aan wat de stand van zaken is rond enkele 
andere dossiers, zoals de afschaffing van de deelraden, de indirecte verkiezing van de 
waterschapsbestuurders en de vermindering van het aantal politieke ambtsdragers. In het derde 
onderdeel van de brief geeft de minister een reactie op het advies van de Raad voor het Openbaar 
Bestuur (ROB) op de genoemde visienota (zie voor het advies van de ROB HB 1242450). 

Ten aanzien van het bestuur in de Randstad legt het kabinet het accent op het versterken van de 
bestuurlijke samenwerking door flexibele informele samenwerkingsvormen op het brede ruimtelijk-
economische terrein in de Noordvleugel en de Zuidvleugel op basis van een economische agenda. 
Het kabinet sluit aan bij de lopende processen in de vleugels van de randstad die voor wat betreft 
de Noordvleugel is verwoord in de brief van 3 februari j l . (HB 1293597). In de brief van de 
Noordvleugel Randstad, die mede is ondertekend namens Flevoland, wordt gepleit voor een 
geleidelijke verdere groei van de bestuurlijke samenwerking tussen de betrokken overheden. Op 
termijn kan daarbij worden gedacht aan een integratie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en 
de Noordvleugel Utrecht. De Noordvleugel Randstad heeft in de brief van 3 februari j l . laten weten 
dat zij in 2012 verkennen welke vormen van niet-vrijblijvende samenwerking zich het beste lenen 
voor een meer structurele samenwerking. De minister geeft in reactie hierop aan dat het kabinet 
tevreden is over de inzet vanuit de Noordvleugel Randstad. 

De minister gaat in de brief niet expliciet in op het voornemen van het kabinet zoals verwoord in 
het coalitieakkoord van oktober 2010 om te komen tot een provinciale opschaling in de Randstad. In 
het derde onderdeel van de brief, de reactie van het kabinet op het advies van de ROB, wordt 
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evenwel gesteld dat het vanuit het principe van herindeling van onderop het niet past aan het Rijk 
om gemeenten voor de keuze te stellen: samenwerken of herindelen. Naar ons oordeel kan hier een 
parallel worden getrokken met provinciale opschaling. Bovendien heeft de minister in het recente 
bestuurlijke overleg als voorbereiding op het voortgangsbericht laten weten dat de provinciale 
opschaling feitelijk van de baan is. Het standpunt van het kabinet komt overeen met de visie van de 
provincie Flevoland op de bestuurlijke herinrichting, een visie die ook door betrokken statenleden 
frequent onder de aandacht is gebracht van de bestuurders en parlementsleden in Den haag. 

De Tweede Kamer zal naar verwachting binnen afzienbare ti jd het voortgangsbericht van de 
ministers van BZK en l&M bespreken. V/ij verwachten dat die behandeling geen wijziging meer zal 
brengen in het standpunt van dit kabinet rond de provinciale opschaling en wij hopen dat wij dit 
hoofdstuk hiermee kunnen afsluiten. Wij willen ons nu met onze bestuurlijke partners, waaronder 
het Rijk, nu geheel gaan richten op een werkelijke verbetering van de economische omstandigheden 
en het welzijn van de inwoners in onze regio. 

Hiernaast is het een belangrijke doelstelling van het kabinet om de bereikbaarheid van de vleugels 
van de Randstad te verbeteren. In het noordelijk deel van de Randstad gaat dat volgens het 
voortgangsbericht met name om de as Schiphol-Amsterdam-Almere. Het kabinet wil daarvoor de 
samenwerking tussen de provincies en de gemeenten op het terrein van verkeer en vervoer 
stimuleren. 

Het kabinet zet de afschaffing van de WGR+ door. Uitgangspunt voor het kabinet is een bestuur 
bestaande uit de drie algemene bestuurslagen, te weten Rijk, provincies en gemeenten. In de ogen 
van het kabinet past daarbij geen formele bestuur dat naar een zelfstandige vierde laag tendeert. 
De wettelijke taken van de stadsregio's zullen worden overgenomen door gemeenten en provincies. 
Vrijwillige samenwerking tussen de gemeenten blijft op basis van de V/et gemeenschappelijke 
regelingen uiteraard mogelijk. Op het gebied van verkeer en vervoer kiest het kabinet voor de 
vorming van twee vervoerregio's (voorheen infrastructuurautoriteit genoemd) in de Randstad per 1 
januari 2013 , één in de Noordvleugel en één in het gebied rond Rotterdam/ Den Haag. Aan deze 
vervoerregio's zullen zowel gemeenten als de betrokken provincies deelnemen. De huidige BDU-
middelen voor de stadsregio's Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zullen rechtstreeks via een 
specifieke uitkering aan de nieuw te vormen vervoerregio's worden toegekend. In het geval van de 
overige stadsregio's, waaronder Utrecht, zal de BDU aan de provincies worden uitgekeerd. Taak en 
middelen voor wat betreft Almere zal volgens de minister voor de vervoerreglo rond Amsterdam 
worden ingebracht door de provincie Flevoland. In de brief van de minister wordt kort ingegaan op 
de taak van de vervoerregio's. Kortheidshalve verwijzen wij u verder daarnaar. De precieze 
taakopdracht, de vormgeving van de organisatie en het bestuur zal de komende tijd zijn beslag 
moeten krijgen. Wij kunnen daar op dit moment niet op vooruit lopen. 

Zoals in feite ook geldt voor het bestuurlijke dossier is voor het college ook op het gebied van 
bereikbaarheid een aandachtspunt hoe Lelystad bij de verdere plannen kan worden betrokken. 
Zoals in onze eerdere brief aan de staten van februari vermeld, zijn wij graag bereid bij een 
komende statenronde met u van gedachten te wisselen over de nadere uitgangspunten die wij 
vanuit Flevoland kunnen hanteren bij de vormgeving van de verdere samenwerking in de 
Noordvleugel. 

Voor dit moment vertrouwen wij erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 
Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, , de voorzitter. 
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