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Onderwerp: Bestuurskrachtmeting Randstadprovincies 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
In het bestuurakkoord IPO-Rijk hebben provincies met het Kabinet afgesproken hun bestuurskracht te 
laten meten. In vervolg hierop hebben de colleges van de vier Randstadprovincies besloten om in 2009 
gelijktijdig en gezamenlijk hun bestuurskracht te laten meten. De colleges van gedeputeerde staten in 
iedere provincie zijn opdrachtgever voor de uitvoering van de meting in hun eigen provincie. 
Provinciale staten worden betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering. In onderstaande wordt 
ingegaan op enkele uitgangspunten voor de bestuurskrachtmeting, de wijze van uitvoering en de rol 
van provinciale staten in het geheel. 
 
Essentie / samenvatting: 
De colleges van de vier Randstadprovincies hebben besloten om in 2009 gelijktijdig en gezamenlijk 
hun bestuurskracht te laten meten. Eerst wordt het instrument van de provinciale bestuurskrachtmeting 
ontwikkeld en vastgesteld, daarna wordt de meting uitgevoerd. Daarbij worden het IPO en het 
ministerie van BZK betrokken.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De bestuurskrachtmeting is een instrument om de horizontale verantwoording van de provincies te 
versterken. Het is in eerste instantie een leer- en ontwikkelinstrument voor de provincies zelf. Het 
debat over de uitkomsten wordt dan ook gevoerd door GS en PS. Met de bestuurskrachtmeting willen 
de provincies daarnaast verantwoording afleggen over hun bestuurskracht richting mede-overheden, 
maatschappelijke partijen en burgers.  
 
Doel en reikwijdte van de bestuurskrachtmeting 
De bestuurskrachtmeting geeft een oordeel over de kwaliteit (effectiviteit, efficiëntie en democratische 
legitimatie) van de prestaties ten aanzien van een selectie van de bestuurlijke opgaven waar een 
provincie voor staat. Dat betreft zowel wettelijke opgaven, medebewindopgaven, autonome opgaven 
en interprovinciale (Randstad)opgaven.  
 
Per provincie worden de bestuurlijke opgaven (het opgavenprofiel) vastgesteld. Ten aanzien van 
wettelijke taken, medebewindstaken en interprovinciale (Randstad)opgaven is dit gelijk. Het algemene 
opgavenprofiel wordt door de stuurgroep vastgesteld. De provincies kunnen ten aanzien van de te 
onderzoeken autonome taken ieder hun eigen accenten leggen. Het selecteren van de te onderzoeken 
provinciale opgaven (het opgavenprofiel) zal zodanig vormgegeven worden dat het opgavenprofiel 
een uitgebalanceerde weergave is van het functioneren van de provincie als geheel. Provinciale staten 
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van iedere provincie krijgen in het proces gelegenheid opgaven toe te voegen aan het algemene 
opgavenprofiel. 
 
Normen en criteria 
In de bestuurskrachtmeting wordt een oordeel gegeven over de prestaties ten aanzien van de 
provinciale opgaven aan de hand van vooraf vastgestelde normen en criteria. De normen en criteria 
worden in nauw overleg met deskundigen (o.a. de visitatiecommissie) opgesteld. Hierbij is van belang 
dat een oordeel over de bestuurskracht gegeven wordt per bestuurlijke opgave, maar ook per 
provinciale rol en per kwaliteitscriterium (effectiviteit, efficiëntie, democratische legitimatie). 
 
De begeleiding en uitvoering  
Een onafhankelijke visitatiecommissie zal worden belast met de uitvoering van het onderzoek, 
ondersteund door een extern bureau. Inhoudelijke en onafhankelijke sturing gedurende het proces (ook 
naar het externe uitvoerende bureau) is noodzakelijk, omdat organisatie, PS en GS zich dienen te 
onthouden van inhoudelijke sturing, omdat zij onderwerp zijn van het onderzoek. De 
visitatiecommissie kan door haar rol de onafhankelijkheid van het onderzoek waarborgen. De 
visitatiecommissie wordt samengesteld uit onafhankelijke deskundigen die affiniteit hebben met de 
positie, rollen en taken van het middenbestuur. De visitatiecommissie kan vanuit haar deskundigheid 
een belangrijke rol spelen in het aanscherpen van de normen en criteria en de onderzoeksmethodiek. 
Gedurende het onderzoek zal de visitatiecommissie regelmatig de provincies informeren over de 
voortgang van het onderzoek.  
 
Het eindresultaat van de bestuurskrachtmeting door de visitatiecommissie bestaat uit vier afzonderlijke 
rapporten over de bestuurskracht van de onderscheiden provincies. Deze rapporten worden voor iedere 
provincie aangeboden aan gedeputeerde staten. 
 
De verantwoordelijkheid van GS en PS 
De colleges zijn als opdrachtgever verantwoordelijk voor de uitvoering. Vanuit ieder college is één 
bestuurder aangewezen als portefeuillehouder. Zij vormen samen de stuurgroep. Provinciale staten 
hebben vanuit hun kaderstellende en controlerende rol een belangrijke betrokkenheid in de meting. De 
colleges (verantwoordelijke gedeputeerden) informeren hen daarom regelmatig over de voortgang 
(actieve informatieplicht). Provinciale staten worden actief betrokken bij de opstelling van het 
opgavenprofiel, zij kunnen voor de provincie specifieke opgaven toevoegen aan het profiel voor de 
eigen provincie. Tijdens het onderzoek informeren de colleges de Staten actief over de voortgang van 
het onderzoek en waar nodig worden de Staten actief betrokken bij het onderzoek (door de 
visitatiecommissie). De uitkomsten van de bestuurskrachtmeting worden aan GS aangeboden. GS 
verzenden het rapport aan PS, inclusief hun reactie op de aanbevelingen en een eventueel plan van 
aanpak met verbetervoorstellen. Vanuit hun controlerende rol voeren de Staten daarover een 
verantwoordingsdebat met de colleges. De wijze waarop de Staten betrokken worden en waarop het 
verantwoordingsdebat wordt gevoerd wordt door iedere provincie nader ingevuld. Iedere 
Randstadprovincie kan daarin eigen accenten leggen. 
 
De rol en betrokkenheid partners van de provincie 
Het oordeel dat de samenwerkingspartners van de provincie hebben over de provinciale bestuurskracht 
is een relevant onderdeel van de bestuurskrachtmeting. De precieze betrokkenheid van de 
samenwerkingspartners in het onderzoek moet goed worden afgewogen. In de bestuurskrachtmeting 
wordt een oordeel gegeven over de bestuurskracht van de provincie, niet over de mate waarin het 
provinciale beleid tegemoet komt aan de wensen van partners. De vorm waarin oordelen van partners 
worden verzameld en meegewogen in de resultaten van de bestuurskrachtmeting wordt bepaald in de 
onderzoeksopzet. 
 
De betrokkenheid van IPO en BZK 
In het bestuurakkoord IPO-Rijk hebben de provincies met het Kabinet afgesproken hun bestuurskracht 
te laten meten. De kring van provinciesecretarissen stuurt de uitvoering van dit bestuursakkoord aan. 
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Een duo van twee provinciesecretarissen (Imhof uit Drenthe en Weijnen uit Limburg) heeft het 
onderwerp bestuurskracht en dienstverlening in portefeuille.  
Afgesproken is dat de bestuurskrachtmeting bij de vier Randstadprovincies als pilot fungeert. 
Het IPO neemt daarom deel aan de werkgroep en zal participeren in het ontwikkelen van normen en 
criteria voor bestuurskracht en waar gewenst een faciliterende rol zal spelen bij de 
bestuurskrachtmetingen. Van belang is dat het IPO-bestuur de normen en criteria voor provinciale 
bestuurskracht onderschrijft.  
 
In het uitvoeringsprogramma bij het bestuursakkoord is de wens opgenomen dat het ministerie van 
BZK een actieve rol zal spelen bij het formuleren van de uitgangspunten voor provinciale 
bestuurskrachtmetingen. BZK zal een bijdrage leveren in het ontwikkelen van methode, normen en 
criteria voor provinciale bestuurskrachtmetingen. BZK participeert daarom in de werkgroep 
bestuurskrachtmeting Randstadprovincies. Na afronding van het onderzoek kan het ministerie van 
BZK met de provincies een bestuurlijk gesprek voeren over de uitkomsten van de 
bestuurskrachtmeting en over de vraag op welke terreinen verbeteringen wordt ingezet. 
 
Planning op hoofdlijnen 
1e kwartaal 2009: voorbereiding en vaststelling (GS) uitgangspunten  
2e kwartaal 2009: ontwikkeling en vaststelling opgavenprofiel (GS/PS) 
3e kwartaal en deels 4e kwartaal 2009: uitvoering bestuurskrachtmeting 
Eind 4e kwartaal: oplevering eindrapport per provincie en debat GS/PS 
1e kwartaal 2010: evaluatie van de uitvoering 
 
Financiële consequenties 
De kosten voor de ontwikkeling van de bestuurskrachtmeting, de inzet van een visitatiecommissie en 
de ondersteuning van de visitatiecommissie door een extern bureau worden globaal geschat op 
€40.000,-. Een meer exacte kostenraming kan gemaakt worden zodra het instrument ontwikkeld is 
(zomer 2009). Binnen de toegewezen budgetten voor SDC en BJZ is geen ruimte om de kosten van de 
bestuurskrachtmeting te dekken. Omdat de uitvoering van de bestuurskrachtmeting politiek gewenst 
wordt en onvoorzien was ten tijde van de vaststelling van de begroting, wordt voorgesteld de kosten 
ten laste te brengen van de stelpost Beschikbaar voor nieuw beleid. Een concreet voorstel hiertoe 
wordt aan PS voorgelegd in de Voorjaarsnota 2009. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

� Zijn er elementen die u aan GS wilt meegeven bij de ontwikkeling van het instrument voor het 
meten van de bestuurskracht van provincies? 

� Stemt u ermee in dat de kosten van de bestuurskrachtmeting worden gedekt uit de stelpost 
Beschikbaar voor nieuw beleid? 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


