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Nr. 14 LIJST VAN VRAGEN 
Vastgesteld 5 februari 1980 

De vaste commissie voor binnenlandse zaken1 heeft ter voorbereiding van 
de behandeling van de vraagpuntennota betreffende de provinciale indeling 
(stuk nr. 13) de volgende lijst met vragen aan de ministervan binnenlandse 
zaken doen toekomen: 

Algemeen 

1 
Moet uit het verschijnen van de vraagpuntennota worden geconcludeerd 

dat de regering geen grote haast heeft met de bestuurlijke reorganisatie? 

In hoeverre heeft de minister bij de bepaling van zijn voorlopig standpunt 
ten aanzien van de provinciale indeling rekening gehouden met de opvattin-
gen van de provinciale besturen en van de door hem ingestelde provinciale 
werkgroepen? 

Is decentralisatie van rijkstaken naar het oordeel van de regering gemak-
kelijker te verwezenlijken bij een kleiner aantal provincies? 

1 Samenstelling: Abma (SGP), Schakel (CDA), 
Van Thijn (PvdA), Bremen (CDA), Kappeyne 
van de Coppello (VVD), Stoffelen (PvdA), Van 
der Sanden (CDA), ondervoorzitter, Waltmans 
(PPR), De Vries (PvdA), Evenhuis (VVD), Rienks 
(PvdA), voorzitter, Jacobse (VVD), Schaapman 
(PvdA), Lauxtermann (VVD), Faber (CDA), 
Brinkhorst (D'66), Hennekam (CDA), Van den 
Anker (PvdA), Buurmeijer (PvdA), Mateman 
(CDA), Van der Burg (CDA). 

t 

Wat dient te worden verstaan ondereen «evenwichtige» verdeling van ta-
ken en bevoegdheden over de bestuurslagen (blz. 3 van de nota)? Sluit het 
streven naar zulk een evenwichtige verdeling decentralisatie van rijkstaken 
in? 

Wat wordt op blz. 3 van de nota bedoeld met het «platform», noodzakelijk 
voor de overbrenging van rijkstaken naar de provincie? Is dit platform voor 
alle mogelijke te decentraliseren rijkstaken hetzelfde? 
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6 
Wat denkt de regering te ondernemen, gezien de wensel i jkheid de terr i to-

riale aspecten niet te zeer los te zien van de overige aspecten van de bestuur-
lijke reorganisat ie, om op korte termi jn ui tvoer ing te geven aan de bij de 
jongste begrot ingsbehandel ing binnenlandse zaken aanvaarde motie-Even-
hu isc .s . over decentral isatie van rijkstaken (kamerstuk 15 800, VII, nr. 16)? 

7 
Kan hetgeen de regering voor ogen staat: een beter funct ionerend be-

stuur, ook op bevredigende wijze worden bereikt door samenwerk ing van 
gemeenten? 

8 
Waarui t blijkt de noodzaak van de door de regering nodig geoordeelde 

provinciale schaalverkleining? 

9 
Op blz. 15 van de nota wo rd t geconstateerd dat in de provincies Gronin-

gen, Friesland, Drenthe, Zeeland, Utrecht en L imburg «geen dr ingende re-
den tot provinciale schaalverkleining aanwezig (kan) worden geacht». Wat 
zijn in de ogen van de minister de relevante verschil len met de wèl op te de-
len provincies? 

10 
Bij welke provincies in het 17-model is er sprake van een (bijna) vol ledig 

samenval len van het huidige regionale of verlengd-lokale bestuur met de 
n ieuwe provincie? 

11 
Is er een samenhang tussen het 17-model en de schaal waarop thans z.g. 

regionale maatschappel i jke verzorgingstaken - zoals die ten aanzien van de 
brandweer - worden behart igd? 

12 
Wat wo rd t bedoeld met de mededel ing op blz. 4 van de nota dat de staten 

der provincies, gezien hun ui tspraken, «zeker niet zonder meer» gesteld bli j-
ken te zijn op een schaalverkleining? 

13 
Van wel1 ." «zware» gewesten zullen bij doorvoer ing van het 17-model de 

taken en bevoegdheden worden beëindigd dan wel ingekrompen (blz. 5 on-
der d)? Van hoeveel pre-gewesten vallen de grenzen niet samen met de 
voorgeste lde nieuwe provinciegrenzen? 

14 
Moet uit het gestelde op blz. 5 onder e, worden begrepen dat de rol van de 

n ieuwe provincies bij de ui tvoer ing van grootschal ige taken met een verzor-
gend karakter een intermediaire zal zijn? 

15 
Kan een schatt ing worden gegeven van de kosten die een vierde bestuurs-

laag met zich mee zou brengen? 

16 
Is samenwerk ing van gemeenten in pre-gewesten een alternatief voor de 

afgewezen vierde bestuurslaag? 

Overijssel-Gelderland 

17 
Welke zijn de «sterke maatschappel i jke samenhangen» tussen de regio's 

rond Zwol le en Deventer (blz. 7)? In hoeverre heeft de regering daarmee re-
kening gehouden bij de bepal ing van haar voor lop ig standpunt? 
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18 
Welke is de betrokkenheid van de Noordveluwse gemeenten Hattem, 

Heerde, Olst en Raalte bij de nieuwe provincie Overijssel? Wat wordt be-
doeld met de constatering opblz. 8 onder 1.8.b. dat bij toevoeging van deze 
gemeenten aan Overijssel «bestaande samenhangen onaangetast blijven»? 

19 
Is de regering bereid om, zoals haar is gevraagd bij de jongste begrotings-

behandeling binnenlandse zaken, met de provinciale besturen van Overijs-
sel en Gelderland en met de betrokken gemeentebesturen in overleg te tre-
den ter wille van een redelijk opgezette provincie IJsselland? 

20 
Kan de minister aangeven welke concrete belangen in het gedrang zouden 

komen indien niet zou worden besloten tot vorming van een provincie 
Twente? 

21 
Welke taken kunnen naar het oordeel van de regering beter door de pro-

vincies Overijssel-nieuwe stijl en Twente worden aangepakt dan door de 
huidige provincie Overijssel? 

Utrecht 

22 
Wat kan worden meegedeeld omtrent de maatschappelijke en regionale 

betrokkenheid van de Gelderse gemeenten Hoevelaken en Scherpenzeel en 
de Zuidhollandse gemeenten Woerden en Driebruggen bij de provincie 
Utrecht? Wat zijn de opvattingen van de genoemde gemeenten over toevoe-
ging aan Utrecht? 

23 
Op welke relaties tussen een aantal Betuwse en Utrechtse gemeenten 

wordt gedoeld op blz. 11 onder b? 

Noord-Holland 

24 
Kan worden toegelicht waarom een tweedeling van Noord-Holland met 

grensbeloop noord-zuid recht zou doen aan de in dat gebied bestaande regi-
onale woon- en arbeidsmarktgebieden? 

25 
Hoe verhoudt zich de keuze van de regering voor een tweedeling van 

Noord-Holland tot de rayonindeling op basis van maatschappelijke en be-
stuurlijke samenhangen in deze provincie? 

26 
Is de keuze voor een tweedeling van Noord-Holland als in de nota aange-

geven in overeenstemming met de zienswijze zoals die is neergelegd in door 
provinciale staten van Noord-Holland vastgestelde planologische beleidsno-
ta's? Is deze keuze voorts in overeenstemming met de samenhangen zoals 
die zijn aangeduid in het advies van de provinciale werkgroep voor 
Noord-Holland? 

27 
Kan de minister gegevens verstrekken waaruit blijkt dat de voorgestelde 

nieuwe indeling van Noord-Holland bevorderlijk is voor de eenheid van be-
leid op het terrein van milieuzorg, waterstaat, natuurbehoud, recreatie, 
werkgelegenheid en voor een krachtiger decentralisatie van rijkstaken? Wel-
ke consequenties zal een tweedeling als voorgesteld hebben voor het be-
heer van het Noordzeekanaalgebied? 
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28 
Hoe beoordeelt de regering de positie van een stad als Amsterdam binnen 

een provincie Amstelland, in aanmerking genomen de verhouding tussen 
het inwoneraantal van Amsterdam en dat van de rest van zulk een provin-
cie? 

29 
Voor welk «probleem» vormt de op blz. 18 onder C.2. bedoelde splitsing 

van Noord-Holland een «oplossing»? 

Zuid-Holland 

30 
Stemt een tweedeling van Zuid-Holland naar het oordeel van de regering 

overeen met de bestaande maatschappelijke samenhangen in deze provin-
cie? 

31 
Wat is het oordeel van de minister over de twee voorwaarden, door pro-

vinciale staten van Zuid-Holland verbonden aan een tweedeling van de pro-
vincie, nl. concretisering van de decentralisatie van rijkstaken en een pas-
sende financiële regeling? 

32 
Wil de minister toelichten wat wordt bedoeld met de constatering onder-

aan blz. 19 «dat de ontwikkelingen die zich met betrekking tot het openbaar 
lichaam Rijnmond hebben voorgedaan in een zodanig stadium gekomen 
zijn dat als eerste stap in het proces van provinciale herindeling de totstand-
koming van een afzonderlijke provincie voor dit gebied niet alleen verant-
woord, maar zelfs noodzakelijk geacht moet worden»? Wat wordt hier in het 
bijzonder bedoeld met «een zodanig stadium»? Moet uit deze passage wor-
den afgeleid dat de regering denkt aan een gefaseerde doorvoering van de 
provinciale herindeling in die zin, dat al op korte termijn een voorstel tot vor-
ming van een provincie Rijnmond aanhangig kan worden gemaakt? 

33 
Welke overeenkomsten en welke verschillen zullen er zijn tussen de be-

voegdheden van het huidige openbaar lichaam Rijnmond en die van een 
toekomstige provincie van die naam? 

Noord-Brabant 

34 
Kan de minister aangeven in hoeverre drie nieuwe provincies in 

Noord-Brabant zouden aansluiten bij bestaande maatschappelijke samen-
hangen en in de plaats zouden kunnen treden van bestaande bestuurlijke 
constellaties? Welke zijn de argumenten om niet tot een vierdeling van 
Noord-Brabant te komen? 

35 
Worden in Noord-Brabant de 7 è 8 eenheden lokaal bestuur op gewestelij-

ke schaal, vermeld in een memorandum van het provinciaal bestuur, gedekt 
door de voorgestelde nieuwe indeling van deze provincie? 

De voorzitter van de commissie, 
Rienks 

De griffier van de commissie, 
Mulder 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,14 322 enz., nr. 14 4 


