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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de Vraagpuntennota-Provinciale herinde-
l ing; 

overwegende, dat in het kader van de bestuurl i jke reorganisatie de func t i -
onele reorganisatie voorop dient te staan en met name duideli jk zal moeten 
zijn hoe de uiteindeli jke verdel ing van taken en bevoegdheden over de diver-
se bestuursniveaus zal z i jn; 

overwegende, dat alleen als de funct ionele reorganisatie tot wezenli jke re-
sultaten leidt, onder meer inhoudende een beduidende decentralisatie van 
rijkstaken en "bevoegdheden naar provincies en gemeenten, er sprake kan 
zijn van een aanpassing van de provinciale indel ing aan het veranderde ta-
ken- en bevoegdhedenpakket van de provincies; 

overwegende, dat, gelet op het verschil in bestuurl i jke ontwikkel ingen en 
behoeften in verschi l lende delen van ons land en gelet op de kosten, het on-
der de vor ige overweging gestelde kan leiden tot een geleideli jke provinciale 
her indel ing, waarb i j , gegeven de feiteli jke omstand igheden, thans een 
spoedige bes lu i tvorming over een start in Zuid-Hol land/Ri jnmond en Over-
i jssel/Gelderland/IJsselmeerpolders noodzakelijk is; 

van oordeel , dat onder meer met het oog op bestuurl i jke overzichteli jkheid 
en kostenbeheersing een stelsel van niet meer dan drie volwaardige be-
stuurslagen (Rijk, provincies en gemeenten) wenseli jk is, met behoud van 
mogel i jkheden van zinvolle intergemeentel i jke samenwerk ing; 

van oordeel , dat in de nabi jgelegen toekomst de gemeenten en provincies 
een aanzienlijk sterkere positie moeten innemen ten opzichte van het Rijk 
dan thans het geval is en dat over de concrete toekomst ige verdel ing van ta-
ken en bevoegdheden over de bestuurslagen nu spoedig duideli jkheid dient 
te worden verschaft; 
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gelet op de ingediende reorganisatievoorstellen; 

nodigt de Regering uit: 
1. nog in de huidige kabinetsperiode, na overleg met de betrokken be-

stuursinstanties, een beslissing te nemen over de indiening van een wets-
ontwerp Opdeling provincie Zuid-Holland; 

2. nog in de huidige kabinetsperiode de besluitvorming over de provin-
ciewording van Twente, na overleg met de betrokken bestuursinstanties, af 
te ronden, mits daarbij aanvaardbare oplossingen gevonden worden voor 
de indeling van overig Overijssel in samenhang met grensveranderingen in 
Gelderland en provinciale indeling van het gebied van de Usselmeerpol-
ders, waarbij rekening dient te worden gehouden met de maatschappelijke 
en bestuurlijke samenhangen in dat gebied en het vereiste draagvlak; 

3. na het afgeronde gemeen overleg met de Staten-Generaal over de sa-
menhangende voorstellen, te weten wetsontwerp 14 322, Wet gemeen-
schappelijke regelingen en Decentralisatienota, en met inachtneming van de 
daaruit voortvloeiende resultaten op dat moment zo nodig te overwegen na-
dere voorstellen te doen over een provinciale herindeling, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Evenhuis 
Hennekam 
Stoffelen 
Brinkhorst 
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