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STANDPUNT OR OVER STATENVOORSTEL
PRINCIPEBESLUIT INRICHTEN PROVINCIALE
BEHEERORGANISATIE TRAMBEDRIJF
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Anneke Knol - van Leeuwen
Gedeputeerde Staten

De statencommissie Milieu & Mobiliteit bespreekt op 7 september het Statenvoorstel over de inrichting van de
provinciale beheerorganisatie. De Ondernemingsraad (OR) is zowel formeel als informeel, door middel van een
werkgroep en aanwezigheid bij werksessies met Provinciale Staten, betrokken geweest bij de verkenning en het
proces om te komen tot de voorgestelde voorkeursvariant. Bij de verdere uitwerking van het plan - na de
richtinggevende besluitvorming door Provinciale Staten - wordt de OR vanzelfsprekend formeel om advies
gevraagd (op basis van art. 25 WOR). Dit advies zal worden betrokken bij de uitwerking van het implementatieplan
dat aan Gedeputeerde Staten en vervolgens aan Provinciale Staten ter besluitvorming wordt voorgelegd.
In de zomerperiode heeft de OR zich beraden op het proces en de voorliggende stukken en heeft mij laten weten
van mening te zijn dat er op dit moment nog geen voldoende onderbouwd principebesluit kan worden genomen. De
OR heeft een aantal vragen en zorgpunten over het aan Provinciale Staten voorgestelde principebesluit. De OR
hecht eraan dat ik deze punten onder uw aandacht en die van PS breng.
De vragen en zorgen zijn herkenbaar en verdienen voldoende aandacht bij de nadere uitwerking in het
implementatieplan, na de voorgestelde besluitvorming van Provinciale Staten.
Voor wat betreft de voorgestelde voorkeursvariant, vermeld ik dat deze tot stand is gekomen na een proces met
alle betrokken partijen waarbij veel verschillende varianten zijn onderzocht.
Ik deel de mening van de OR dat er onduidelijkheden en risico’s zijn bij de fiscale en organisatorische
consequenties die we nader moeten uitzoeken in het vervolgproces, zoals ook benoemd in het Statenvoorstel.
Daarbij is het van belang dat in het Statenvoorstel een voorbehoud is opgenomen dat de gevolgen op financieel en
fiscaal gebied in verhouding moeten staan tot de beoogde voordelen van een aparte juridische entiteit. Ook is een
adviesaanvraag aan de OR opgenomen in het proces rondom het implementatieplan.
In een gesprek op maandag 22 augustus heb ik met de OR gesproken over hun zorgen en beelden. Daarbij is
afgesproken dat ik een memo van de OR aan mij zal doorgeleiden naar Gedeputeerde Staten en mijn advies is
deze eveneens door te sturen naar Provinciale Staten.
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