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1 Inleiding, wat betekent Artikel 217a uit de Provinciewet?  

 
De provincie moet jaarlijks voldoen aan het artikel 217a in de Provinciewet, dat luidt :   
 
• GS verrichten periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hen 

gevoerde bestuur. PS stellen bij verordening regels hierover. 
• GS brengen schriftelijk verslag uit aan PS van de resultaten van het periodiek onderzoek.  
• GS stellen de rekenkamer tijdig op de hoogte van de onderzoeken die zij doen instellen en zenden 

haar een afschrift van een verslag als bedoeld in het tweede lid.  
 
De aanleiding van dit artikel in de Provinciewet is verwoord in het voorwoord van de wettekst: 
dualisering brengt met zich mee dat de kaderstellende en controlerende taken van PS worden versterkt en 
dat de bestuursbevoegdheden bij GS worden geconcentreerd. Hierbij hoort functiescheiding en een andere 
rolverdeling dan voorheen. De Provinciewet wil met dit artikel in de Provinciewet rolverduidelijking en 
transparantie stimuleren. Artikel 217a is onderdeel van het hoofdstuk XIV van de Provinciewet: de 
administratie en de controle. 
 
Artikel 4:16 uit de Verordening interne zaken (Viz) van de provincie Utrecht vormt de bij verordening 
gestelde regels door PS hierover van artikel 217a van de Provinciewet. De tekst van de verordening luidt:  
 
Artikel 4:16 Viz Periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur. 
Jaarlijks stellen Gedeputeerden Staten een plan vast voor onderzoek naar de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur. Voor 31 december van het voorafgaande jaar stellen 
zij Provinciale Staten van  het plan in kennis.  
 
Deze notitie beschrijft hoe Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht het onderzoeksplan naar de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur gaan invullen voor het jaar 2008.  
 

2 Doel van de notitie 

Het doel van deze notitie is: invulling te geven aan het onderzoeksplan 2008 voor de provincie Utrecht ex 
artikel 4:16 Verordening interne zaken.   
 

3 Randvoorwaarden en eisen 

Het onderzoeksplan moet voldoen aan de volgende eisen:  
 
1. Ingevolge artikel 4:16 Viz moeten Gedeputeerde Staten het onderzoeksplan jaarlijks vaststellen en 

vóór 31 december van het voorafgaande jaar provinciale staten van het plan in kennis stellen. Dat 
betekent dat naar de letter volstaan kan worden met toezending aan provinciale staten en vermelding 
op de lijst van ingekomen stukken. Agendering in statencommissie BEM is niet aan de orde.  

2. Het gaat om verantwoording. De onderzoeken moeten antwoord geven op de vraag, of het gevoerde 
bestuur doelmatig en doeltreffend is. 

3. Het onderzoeksplan zal tenminste een opsomming moeten bevatten van de onderzoeken die op de rol 
staan, waarbij het plan aandacht te moet schenken aan de volgende vragen: 

• Waarop is de keuze van de onderzoeken gebaseerd? 
• Wat is de probleemstelling en onderzoeksopdracht?   
• Wat is de beschikbare capaciteit en budget?   

4. De kwaliteit van de onderzoeken moet voldoende gewaarborgd zijn door een bewuste keuze te maken  
of het onderzoek intern of extern wordt uitgevoerd.  
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4 Selectie van de onderzoeksonderwerpen 

4.1  Onderbouwing selectie  
 
Vorig jaar hebben GS gekozen voor een onderzoeksplan met auditonderwerpen waarbij met name de 
doeltreffendheid centraal stond. Omdat bij doeltreffendheid gekeken wordt naar de effecten die het 
Utrechtse provinciale beleid teweegbrengt, grepen GS in 2007 terug naar het coalitieakkoord 2003-2007 
dat de missie meekreeg: “van Utrecht de mooiste provincie van Nederland maken”.  
Omdat het nieuwe coalitieakkoord nog erg recent is en de nieuwe beleidsonderwerpen nog maar net van 
start gegaan zijn, kiezen GS er in 2008 voor om voort te bouwen op de selectie van de onderwerpen van 
het voormalige coalitieakkoord. In de komende jaren, wanneer het coalitieakkoord 2007-2011 op stoom 
is, zullen de onderzoeksonderwerpen uit het nieuwe coalitieakkoord gekozen worden.     
 
GS hebben verschillende onderwerpen op een rij gezet uit het boekwerk: “Werk in uitvoering, hoofdlijnen 
coalitieakkoord 2003-2007” die geschikt zijn om te auditen op doeltreffendheid. Deze onderwerpen zijn 
verwoord in een auditopdracht. Het gaat te ver om in het kader van artikel 217a van de Provinciewet al 
deze onderwerpen in één jaar te auditen. Na bespreking van het onderzoeksplan zullen GS daarom één of 
maximaal twee van deze onderwerpen kiezen om uit te voeren in het kader van artikel 217a Provinciewet.   
 
GS kunnen verschillende criteria hanteren om onderwerpen uit het coalitieakkoord te selecteren. De basis 
van de set criteria is dat het onderwerp qua effectiviteit meetbaar moet zijn. De provincie houdt zich vaak 
bezig met maatschappelijke onderwerpen in een regierol. Daardoor is de directe invloed van de provincie 
soms moeilijk te meten.  Selectiecriteria voor een onderwerp kunnen zijn:  
• Het onderwerp moet grotendeels door de provincie Utrecht direct beïnvloedbaar zijn 
• In het coalitieakkoord is een meetbaar doel gesteld voor het onderwerp 
De negen geselecteerde onderwerpen uit het boekwerk “Werk in uitvoering” vormen een dwarsdoorsnede 
van het coalitieakkoord 2003-20071.

4.2  Selectie mogelijke onderwerpen 
 

Hoofdstuk uit Werk in uitvoering Onderwerp 
1 Stedelijk gebied Bouwen en stedelijke vernieuwing en verdeling 

woonruimte met inzet van financiële instrumenten. 
2 Landelijk gebied: Natuur & landschap, 

landbouw, kleine kernen   
Realisatie van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

3 Infrastructuur, mobiliteit en 
economische ontwikkeling  

Rond- en randwegen 

4 Infrastructuur, mobiliteit en 
economische ontwikkeling  

Utrecht als kennisregio 

5 Cultuur en cultureel erfgoed Actieprogramma Cultuurbereik 
6 Cultuur en cultureel erfgoed Programma bibliotheekvernieuwing 
7 Veiligheid en handhaving Uitvoering Nota handhaving en veiligheid 
8 Regionale samenwerking Deltametropool 
9 Strategische plannen  Uitvoering streekplan, PMP, WHP of SMPU 

1 In 2007 is de doeltreffendheid van het Beleidsproces zorg en welzijn en van de Reconstructie Gelderse Vallei Utrecht Oost onderzocht. 
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5 Mogelijke auditopdrachten 

5.1  Auditopdracht Bouwen en stedelijke vernieuwing en verdeling 
woonruimte  

In 2008 geven Gedeputeerde Staten de opdracht om in het kader van de uitvoering van artikel 217a van 
de Provinciewet om het gebruik van financiële instrumenten ten behoeve van bouwen en stedelijke 
vernieuwing en verdeling woonruimte te auditen op doelmatigheid en doeltreffendheid.  
De financiële instrumenten zoals de ISV gelden, experimenten krediet Volkshuisvesting, de 
opplusregeling en de BLS gelden moeten in onderlinge samenhang zijn ingezet ten behoeve van:    
• De realisatie van gedifferentieerde woonmilieu’s 
• Voldoende ruimte voor recreatief groen 
• Voorwaarden voor nieuwbouwplannen zoals 30% sociale huurwoningen, gedifferentieerd bouwen 

voor doelgroepen, duurzaam en aanpasbaar bouwen 
• Vermijden stagnatie woningbouw door overbodige regelgeving op te ruimen 
• Maximale flexibiliteit op woningmarkt 
• Deregulering huisvestingsverordening 
 

5.2  Auditopdracht Realisatie EHS 

In 2008 geven Gedeputeerde Staten de opdracht om in het kader van de uitvoering van artikel 217a van 
de Provinciewet om de realisatie van de ecologische hoofdstructuur te auditen op doelmatigheid en 
doeltreffendheid.  
De in 2003 bestaande plannen worden uitgevoerd, waarin particulier & agrarisch natuurbeheer                
(€ 2.000.000) en grondverwerving ( € 4.000.000) een speerpunt vormen. GS starten meer experimenten 
met particuliere grondeigenaren. Alternatieve financiering wordt ontwikkeld voor groenprojecten en 
voorfinanciering vindt alleen plaats als het zeker is dat er rijksmiddelen komen.  
 

5.3  Auditopdracht Rond en randwegen  
In 2008 geven Gedeputeerde Staten de opdracht om in het kader van de uitvoering van artikel 217a van 
de Provinciewet om de realisatie van Rond en Randwegen te auditen op doelmatigheid en 
doeltreffendheid.  
In een aantal kernen wordt de leefbaarheid aangetast door het doorgaande verkeer. Indien het college van 
burgemeester en wethouders met steun van de gemeenteraad, besluit dit verkeer via een rondweg om te 
leiden teneinde de leefbaarheid in de kern te vergroten, verleent de provincie medewerking binnen de 
afgesproken ruimtelijke kaders. De provinciale bijdrage bedraagt maximaal 25% van de aanlegkosten met 
een maximum van € 2,5 miljoen per project. Maximaal is € 5 miljoen beschikbaar.  
 

5.4  Auditopdracht Utrecht als kennisregio  
In 2008 geven Gedeputeerde Staten de opdracht om in het kader van de uitvoering van artikel 217a van 
de Provinciewet om “de samenwerking tussen de provincie Utrecht en de universiteit Utrecht om Utrecht 
als kennisregio te positioneren” te auditen op doelmatigheid en doeltreffendheid.  
De provincie werkt mee aan de totstandkoming van een sciencepark in samenwerking met de universiteit 
Utrecht, de stad Utrecht en het bedrijfsleven. 
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5.5  Auditopdracht Actieprogramma Cultuurbereik 
In 2008 geven Gedeputeerde Staten de opdracht om in het kader van de uitvoering van artikel 217a van 
de Provinciewet om de aanwending van het budget voor het actieprogramma Cultuurbereik te auditen op 
doelmatigheid en doeltreffendheid.  
De provincie wil een kwalitatief en verscheiden aanbod aan cultuur realiseren dat kan blijven rekenen op 
een sterk draagvlak onder de bevolking. In dat cultuurbestel moeten de verschillende functies evenwichtig 
tot hun recht komen en speelt de provincie in op behoeften en ambities in zowel stedelijk als landelijk 
gebied. Hiertoe stelt de provincie een budget van € 6 miljoen ter beschikking.  
 

5.6  Auditopdracht Bibliotheekvernieuwing 
In 2008 geven Gedeputeerde Staten de opdracht om in het kader van de uitvoering van artikel 217a van 
de Provinciewet om het programma Bibliotheekvernieuwing te auditen op doelmatigheid en 
doeltreffendheid.  
De provincie wil een kwalitatief en verscheiden aanbod aan cultuur realiseren dat kan blijven rekenen op 
een sterk draagvlak onder de bevolking. In dat cultuurbestel moeten de verschillende functies evenwichtig 
tot hun recht komen en speelt de provincie in op behoeften en ambities in zowel stedelijk als landelijk 
gebied. Op het terrein van bibliotheken wordt een samenhangend netwerk van moderne 
bibliotheekvernieuwingen gerealiseerd. Hiertoe stelt de provincie een budget van € 7 miljoen ter 
beschikking.  
 

5.7  Auditopdracht Uitvoering Nota handhaving en veil igheid 
In 2008 geven Gedeputeerde Staten de opdracht om in het kader van de uitvoering van artikel 217a van 
de Provinciewet om de uitvoering van de Nota handhaving en veiligheid te auditen op doelmatigheid en 
doeltreffendheid.  
Om te komen tot een veilige provincie Utrecht dienen de verschillende bestuurslagen in de provincie een 
bijdrage te leveren vanuit hun wettelijke taken en bevoegdheden. De commissaris van de Koningin en  
Gedeputeerde Staten hebben verschillende bevoegdheden waar het gaat om plannen op het gebied van 
rampenbestrijding en de daadwerkelijke bestrijding van rampen en zware ongevallen. Gemeenten worden 
ondersteund. Daarnaast krijgt handhaving meer prioriteit. Uitgangspunt is dat provincie Utrecht niet wil 
gedogen. Dit geldt voor alle handhavingstaken. Dit vereist echter wel handhaafbare regels.  
Om de Nota handhaving en veiligheid uit te voeren stelt de provincie € 1 miljoen euro ter beschikking.  
 

5.8  Auditopdracht Ontwikkeling Deltametropool 
In 2008 geven Gedeputeerde Staten de opdracht om in het kader van de uitvoering van artikel 217a van 
de Provinciewet om de ontwikkeling van de Deltametropool te auditen op doelmatigheid en 
doeltreffendheid.  
De samenwerking in randstadverband moet uitmonden in een pakket afspraken en een 
investeringsprogramma waarin alle partners (Rijk, provincies, gemeenten en regio’s) hun 
verantwoordelijkheid nemen om de Deltametropool te ontwikkelen. 
 

5.9  Auditopdracht Strategische plannen 
In 2008 geven Gedeputeerde Staten de opdracht om in het kader van de uitvoering van artikel 217a van 
de Provinciewet om de uitvoering van één van de strategische plannen te auditen op doelmatigheid en 
doeltreffendheid. De strategische plannen zijn:  
• Streekplan  
• Waterhuishoudingsplan (WHP) 
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• Provinciaal milieubeleidsplan (PMP) 
• Strategisch mobiliteitsplan provincie Utrecht (SMPU)  
 
Streekplan
Het streekplan zal uitvoeringsgericht worden opgezet. Het in het streekplan neergelegde beleid zal zijn 
vertaling moeten vinden in gemeentelijke ruimtelijke en andere plannen. Het bestemmingsplan is de 
enige, burgers direct bindende planfiguur. Actuele beleidsplannen zijn nodig voor de handhaving en 
effectuering van provinciaal beleid. De staten dragen het college op om er bij de gemeenten op aan te 
dringen dat verouderde bestemmingsplannen zo spoedig mogelijk worden geactualiseerd. Digitale 
beschikbaarheid is wenselijk (c.q. noodzakelijk i.v.m. wettelijke regelingen).     
 
Waterhuishoudingsplan
De provincie legt samen met het Rijk en andere provincies vast op welke wijze, met welke middelen, en 
met welk tijdpad in Nederland wordt geanticipeerd op de klimaatverandering, zeespiegelstijging, 
bodemdaling, en toename van verhard wateroppervlak. Tot 2006 worden de gegevens verzameld om te 
kunnen beoordelen welk beleid voor watersystemen moet worden gevoerd en hoeveel ruimte voor 
waterberging nodig is. Dat leidt tot taakstellende afspraken in 2008.  
De totstandkoming van het WHP zal gelijke tred houden met de totstandkoming van het streekplan zodat 
de functiekaarten sporen met elkaar. Bij de aanwijzing van ruimte voor waterberging dient rekening te 
worden gehouden met een zo kort mogelijke periode van onzekerheid, financiële compensatie voor 
bewoners / agrariërs in het gebied en maatwerk (onderzoek, communicatie, financiering) per gebied.  
 
Provinciaal milieubeleidsplan
Het energiebeleid zoals vastgelegd in het ontwerp provinciaal milieubeleidsplan wordt voortgezet. 
Het beleid met betrekking tot het verstrekken van vergunningen en de handhaving van regels wordt 
voortgezet.  
 
Strategisch mobiliteitsplan provincie Utrecht
Het SMPU biedt een realistisch en concreet beleidskader voor het optreden van de provincie op het 
gebied van verkeer en vervoer. Voor de beleidsvorming van gemeenten fungeert het SMPU als kader. Het 
plan brengt samenhang tussen de verschillende onderdelen van het verkeers- en vervoerbeleid en tussen 
dit verkeers- en vervoerbeleid en andere beleidsterreinen. Het SMPU geeft prioriteiten aan voor 
investeringen van de provincie in verkeer en vervoer.  
 

6 Lichte voorkeur ambtelijke organisatie 

GS zijn helemaal vrij in hun keuze voor een auditonderwerp ten behoeve van artikel 217a van de 
Provinciewet. GS kunnen een onderwerp kiezen uit de lijst van onderwerpen die hierboven genoemd zijn. 
GS kunnen ook buiten deze lijst tot een keuze komen van een onderwerp.  
 
De ambtelijke organisatie heeft een lichte voorkeur voor de volgende drie onderwerpen:  
• Uitvoering van het strategisch mobiliteitsplan SMPU  
• Utrecht als kennisregio 
• Programma bibliotheekvernieuwing  
 
Deze onderwerpen voldoen aan de twee selectiecriteria:  
• Het onderwerp moet grotendeels door de provincie Utrecht direct beïnvloedbaar zijn 
• In het coalitieakkoord is een meetbaar doel gesteld voor het onderwerp 
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7 Planning en Middelen  

De onderzoeken zullen plaatsvinden in de tweede helft van 2008.   
 
Materiele kosten
Alle materiele kosten voor auditing vallen binnen het budget van het team Concerncontrol.   
 
Apparaatskosten
- Een medewerker van het team concerncontrol (staf directie en control) zal de werkzaamheden 

coördineren. Deze uren vallen binnen de reguliere begroting van concerncontrol.  
- Bijdrage van het auditteam bedraagt per onderzoek 300 uur.  
- De medewerkers van de betrokken diensten leveren documentatie aan, beantwoorden vragen e.d. De 

betrokken diensten reserveren hiervoor per onderzoek 60 uur.  
- Bij een effectiviteitmeting  zullen ook betrokken partijen van buiten de provinciale organisatie 

bevraagd worden.   
 

8 Risico’s en borging kwaliteit 

Het grootste risico bij audits is dat de auditrapporten van onvoldoende kwaliteit zijn, zodat er twijfel kan 
ontstaan over de bevindingen, conclusies en aanbevelingen in het auditrapport. Daarom besteedt de 
provincie Utrecht veel aandacht aan de kwaliteit van een audit.     
 
Kwaliteit van de audit
Eén van de taken van de auditfunctie in het team concerncontrol is het waarborgen van de kwaliteit van 
de audits die onder de verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht worden uitgevoerd. Dit is 
vastgelegd in het auditstatuut en het audithandboek van de provincie Utrecht. Daarin is vastgelegd dat de 
concerncontroller de kwaliteit van de audits bewaakt. Er vindt standaard een kwaliteitscheck plaats op het 
plan van aanpak van de audit en het auditrapport door een extern, in auditing gespecialiseerd bureau2.

De concerncontroller stelt een auditteam samen van twee auditoren uit het team concerncontrol die:   
a) voldoende expertise en kennis hebben om een kwalitatief goede audit te kunnen uitvoeren  
b) geen directe arbeidsverhouding hebben met de te auditen dienst of het te auditen onderwerp. 
Wanneer aan deze eisen niet voldaan kan worden, heeft het team concerncontrol voldoende middelen om 
een externe partij in te schakelen.   
 
Verslaglegging aan Provinciale Staten van de resultaten van het onderzoek zal plaatsvinden bij de 
jaarrekening 2009.   
 
Randstedelijke Rekenkamer
De provinciale Randstedelijke Rekenkamer is  actief en wil misschien de bovengenoemde onderwerpen 
auditen. In dat geval zal afstemming plaatsvinden zodat de diensten en relaties van de provincie niet 
worden geconfronteerd met twee verschillende partijen die hetzelfde onderwerp gaan auditen.  
 
9 Brondocumenten 

• Provinciewet  
• Verordening interne zaken provincie Utrecht 
• Auditstatuut van de provincie Utrecht d.d. 1 juli 2007  
• Audithandboek van de provincie Utrecht d.d. 1 juli 2007 
• Meerjaren auditkalender 2007 van de provincie Utrecht d.d. 1 juli 2007 
• Werk in Uitvoering, hoofdlijnen coalitieakkoord 2003-2007  

 
2 Dit bureau is ACS uit Driebergen.
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