
Maak van Randstad één provincie
en

Utrecht willen fuseren. Waarom
Zuid-Holland niet, vragen Gerard
Schouw en Klaartje Peters zich af.

I n de aanloop naar de Statenverkie-
zingen, eens in de vier jaar, staat het
provinciaal bestuur in de schijnwer-

pers. Over drie weken is het weer zover.
Bestuurlijk Nederland zit ook te wach-

ten totdat minister Donner (Binnenland-
se Zaken, CDA) komt met zijn plannen
voor bestuurlijke hervormingen. Het Re-
geerakkoord beloofde „opschaling" van
het provinciebestuur in de Randstad.

De provincies Noord-Holland, Utrecht
en Flevoland hebben daarom een goed
moment gekozen voor hun plotselinge
aankondiging, vorige week, om een fusie
te onderzoeken tot één noordelijke
Randstadprovincie - de 'Noordvleugel'.
De doelen van de plannen zijn een bun-
deling van krachten en minder bestuur-
lijke drukte. Beide doelen zijn zonder
meer dringend nodig in de Randstad.

Wel roepen de plannen vragen en eni-
ge scepsis op. De samenwerking tussen
deze provincies is, ondanks grote woor-
den in de afgelopen jaren, nauwelijks van
de grond gekomen. Dat bleek vorig jaar
uit het rapport van een door de provin-
cies ingehuurde visitatiecommissie.

Waarom besluiten de provincies nu
eerst weer tot „intensivering van de be-
staande samenwerking" en een „geza-
menlijke verkenning van de voordelen
van bestuurlijke samenvoeging"? Die
voordelen zijn evident en overtreffen de
eventuele nadelen in ruime mate.

Stel dat de drie provincies het menen.
Vanuit het oogpunt van bestuurlijke ver-
eenvoudiging zou dit een stap in de goe-
de richting kunnen zijn. Het Rijk en ge-

meenten hebben dan nog maar te maken
met één provincie, in plaats van drie,
maar waarom doet de provincie Zuid-
Holland niet mee? De Randstad bestaat
toch uit vier provincies? Waarom sturen
ze dan niet met z'n vieren zo'n mooie
brief aan minister Donner?

Het officiële antwoord daarop van de
drie samenzweerders is dat de noord-
vleugel van de Randstad veel meer onder-
linge samenhang kent dan dat de noord-
vleugel samenhangt met de zuidvleugel.

rie te belanden van een grote Noordvleu-
.jgelprovincie. Deze provincie heeft daar-
om altijd gepleit voor samenvoeging van
alle vier de Randstadprovincies.

Een andere vraag is waarom de steden
Amsterdam en Utrecht niet meedoen.
Beide steden worden genoemd in de brief
aan de minister, maar zijn tot nu toe niet
betrokken bij het proces. Het antwoord is
eenvoudig - het belang van de grote ste-
den loopt niet parallel met dat van de
provincies. Wie de lange en treurige ge-
schiedenis van de stelseldiscussie in Ne-
derland kent, herinnert zich nog de 'Hol-
land Acht', het gezelschap van de vier
commissarissen van de koningin en de
vier burgemeesters van de grote steden
in de Randstad. Deze acht bestuurders
hadden elkaar eind 2005 tot ieders verba-
zing weten te vinden in een gezamenlij-
ke oproep tot een vereenvoudigd en
daadkrachtig bestuur in de Randstad,
anders zou de internationale concurren-
tiepositie van de Randstad in gevaar ko-
men. Nog geen jaar later was de eenheid

Om de bestuurlijke drukte op te lossen, moet minister
Donner snel een Randstadprovincie instellen

Ingewijden weten dat een geheel ande-
re belangenanalyse ten grondslag ligt
aan de opstelling van de noordelijke
Randstadprovincies. Utrecht en Flevo-
land zijn altijd bang geweest dat ze het
onderspit zouden delven in een grote
Randstadprovincie. Eén grote Randstad-
provincie zou in de praktijk bovendien
betekenen dat het Rijk de Randstad over-
neemt. Het is natuurlijk ondenkbaar dat
de overheid de sturing van het hart van
de Nederlandse economie zou overlaten
aan een groepje provinciale politici.

D oor met dat hart 'verdeel en
heers' te spelen, hopen de drie
noordelijke Randstadprovincies

het vege lijf te redden. Zuid-Holland is
op zijn beurt als de dood om in de perife-

alweer ver te zoeken. De grote steden be-
pleitten bij de kabinetsformateur één
grote Randstadautoriteit. De provincies
distantieerden zich daar openlijk van.

Nu ligt het initiatief bij de provincies.
Amsterdam kan best zonder provincie.
Dat is voorlopig een onhaalbare fantasie.
De steden zullen hun knopen moeten
tellen. Het Regeerakkoord belooft ook
afschaffing van het Regionaal Orgaan
Amsterdam en de 'WGR-plusregio's' el-
ders in het land. De vraag is wie dat gat in
de regio rondom de stad zal opvullen.

Het laatste wat Amsterdam wil, is een
krachtige superprovincie die letterlijk
komt tot aan de stadsgrens en zich met
alles gaat bemoeien. Het gesprek tussen
de drie provincies en de grote steden zal
dus snel moeten worden gevoerd.

In de tussentijd ontstaan in de noorde-
lijke en de zuidelijke Randstad samen-
werkingsverbanden van gemeenten, zo-
als de Metropoolregio Rotterdam-Den
Haag en de Metropoolregio Amsterdam,
die min of meer de hele Noordvleugel be-
slaat - en waar het ROA ('Regionaal Or-
gaan Amsterdam') en de provincies
Noord-Holland en Flevoland deel van
uitmaken, maar waaraan de provincie
Utrecht niet meedoet. Snapt u het nog?

Toen de Amsterdamse wethouder Van
der Horst (WD) een paar jaar geleden de
term 'bestuurlijke drukte' introduceer-
de, bedoelde hij precies dit - die eindelo-
ze hoeveelheid bestuurlijke organen,
structuren en verbanden in de regio Am-
sterdam, waarin hij steeds in een iets an-
dere context met dezelfde mensen over
dezelfde dossiers sprak. In zo'n bestuur-
lijk stelsel zal elke plan en elke ambitie
vroeg of laat altijd ergens vastlopen.

O rde op zaken stellen, beloofde
het kabinet. De vraag is of minis-
ter Donner in staat en bereid is

om één Randstadprovincie in te stellen.
Dat moet snel. Hij moet niet eerst lang-
durig een fusie 'verkennen'.

De nieuwe provincie moet een beperkt
takenpakket krijgen - ruimte, infra-
structuur, natuur en milieu, dat is het
wel zo'n beetje. Verder moet het lokaal
bestuur worden versterkt, door meer
mogelijkheden voor eigen belastinghef-
fing en schaalvergroting van gemeenten,
wat de intergemeentelijke samenwer-
kingsconstructies grotendeels overbodig
zal maken. Ook de grote steden moeten
meer armslag krijgen. Sterkere gemeen-
ten zouden de decentralisatie van be-
langrijke overheidstaken aan kunnen.

Laat Donner, als hij dit niet durft, op
z'n minst de plannen voorbereiden die
bij de volgende formatie zó uit de kast
kunnen worden getrokken, opdat we
dan niet weer 4 jaar hoeven te wachten.

Gerard Schouw is lid van de Tweede Ka-
mer voor D66. Klaartje Peters is be-
stuurskundig onderzoeker en publicist.


