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Onderwerp: Evaluatie bestuurskrachtmeting provincie Utrecht 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
In het bestuurakkoord IPO-Rijk hebben de provincies met het rijk afgesproken hun bestuurskracht te 
laten meten. De colleges van de vier Randstadprovincies hebben besloten om in 2009 gelijktijdig en 
gezamenlijk hun bestuurskracht te laten meten. Hiervoor is een methodiek ontwikkeld. De 
bestuurskrachtmetingen zijn uitgevoerd door een visitatiecommissie onder leiding van dhr. L. 
Hermans, met ondersteuning van de B&A groep. Begin 2010 zijn de rapporten van de 
bestuurskrachtmetingen van de vier provincies verschenen.  
 
Het doel van deze evaluatie is inzicht in de effectiviteit van de bestuurskrachtmeting van de provincie 
Utrecht en het verloop van het proces van de bestuurskrachtmeting. De evaluatie geeft antwoord op de 
vraag of de bestuurskrachtmeting het beoogde resultaat heeft opgeleverd en wat leerpunten zijn indien 
in de toekomst opnieuw een bestuurskrachtmeting wordt uitgevoerd. In bijgaande evaluatie wordt 
duidelijk dat een goed instrument is ontwikkeld maar dat het resultaat en het proces om tot het 
resultaat te komen voor verbetering vatbaar zijn. 
 
Essentie / samenvatting: 
Geconcludeerd wordt dat een goed instrument is ontwikkeld voor het meten van bestuurskracht. De 
bestuurskrachtrapportage geeft een herkenbaar beeld van het functioneren van de provincie Utrecht. 
Het ontwikkelde instrument voldoet omdat door analyse van een beperkt aantal opgaven een beeld 
wordt verkregen over de verschillende rollen van de provincie Utrecht op de onderscheiden aspecten 
van bestuurskracht: effectiviteit, efficiëntie en democratische legitimatie. Het ontbreekt aan scherpte in 
het rapport. Dit komt doordat feiten en meningen onvoldoende met elkaar in verbinding worden 
gebracht en omdat verbeterpunten op een hoog abstractieniveau zijn benoemd.  
 
De fase van de ontwikkeling van het instrument en het verzamelen van informatie over de opgaven in 
het proces verliep soepel. Het samenstellen van de visitatiecommissie duurde lang en de 
visitatiegesprekken zijn te laat ingepland. Hierdoor was het moeilijk om tot een representatieve groep 
gesprekspartners te komen voor de visitatiegesprekken. Mede omdat de afgesproken tijdsplanning 
gehaald moest worden is er te weinig tijd genomen voor een goede analyse van en reflectie op de 
verzamelde informatie.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Leerpunten benoemen voor toekomstige evaluaties. 
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Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van de evaluatie van de bestuurskrachtmeting van de provincie Utrecht 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


