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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben samen met de andere 3 Randstadprovincies in 2009 
opdracht gegeven om een bestuurskrachtmeting van de provincies afzonderlijk te laten 
uitvoeren door een onafhankelijke visitatiecommissie onder voorzitterschap van drs. L. 
Hermans. Op 13 januari jl heeft de commissie het rapport Bestuurskrachtmeting provincie 
Utrecht opgeleverd. Dit rapport is inmiddels in uw bezit. 
Onze reactie op de aanbevelingen en de bevindingen van de commissie hebben wij in 
bijgevoegd voorstel verwoord. 
 
Essentie / samenvatting 
In bijgevoegd voorstel hebben wij onze inzet van verbeteringen op de vier aanbevelingen van 
de commissie geformuleerd. Onze inzet van verbeteringen die wij met uw staten willen 
bespreken luiden als volgt: 
 
Aanbeveling I : Tactische middellange termijnagenda   
Inzet voor verbetering:  
Samen met partners in de regio ontwikkelen wij een middellange termijnagenda om 
te komen tot realisatie van de doelen van Utrecht 2040.  

Aanbeveling II: Samenwerking met partners 
Inzet voor verbetering 
- Goede samenwerking start met het helder en expliciet benoemen van het 

provinciaal belang en van de rol en positie van de provincie en die van onze 
samenwerkingpartners. Hierdoor is vanaf het begin voor onze partners duidelijk 
wat ze van ons kunnen verwachten;  

- Gemeenten en andere partners betrekken we bij de uitwerking van de 
discussienotitie Samenwerking tot beleid. In de definitieve versie van de 
discussienotitie Samenwerking maken we concreet wat de consequenties zijn 
voor ons handelen, conform de vastgestelde uitgangspunten, in de komende 
periode.  
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Waar financiën beschikbaar zijn om provinciale en regionale doelen te bereiken doen 
we dit met meer focus voor majeure projecten/thema’s en niet meer met een 
veelvoud van kleinere projecten. Er vindt besluitvorming plaats op basis van 
duidelijke kaderstelling en heldere keuzes. De middellange termijnagenda is leidend 
bij opgaven die wij wel en niet oppakken en de rol die de provincie daarbij speelt. 

Aanbeveling III: Versterking integraal werken 
Inzet voor verbetering 
- Meer integraliteit in ons handelen is een verantwoordelijkheid van bestuur èn 

organisatie. In het Verbeterplan besteden we aandacht aan de 
verbetermogelijkheden op het niveau van resultaten, processen, producten en 
houding en gedrag van betrokkenen. 

- De directie komt met voorstellen gericht op versterking van de concernsturing met 
inbegrip van versterking van integraal werken en het organiseren van een proces 
van besluitvorming over ‘belangentegenstellingen’ waarbij de directie een 
primaire rol vervult voor de organisatie. 

Aanbeveling IV: Randstadsamenwerking 
Inzet voor verbetering 
Wij zetten onze participatie in projecten en processen met betrekking tot 
samenwerking in de Randstad voort. Daarbij wordt de breedte van de samenwerking 
bepaald door de opgave; sturing in de noordelijke Randstad kan het beste in de 
Noordvleugel worden afgewikkeld. Ontwikkelingsopgaven in onze provincie en Het 
Gooi lenen zich uitstekend voor behartiging in NV Utrecht-verband.  

Daarnaast wordt in bijlage 1 van ons voorstel een overzicht per beleidsopgave (13 in totaal) 
de bevindingen van de commissie en onze reactie op hoofdlijnen alsmede de reeds ingezette 
verbeteringen verwoord.  
Kortheidshalve verwijzen wij u naar ons voorstel “van meten naar leren en verbeteren” Inzet 
van GS.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het functioneren van de organisatie (bestuurlijk en ambtelijk) duurzaam te verbeteren. 
 
Voorgesteld wordt om kennis te nemen van het rapport bestuurskrachtmeting provincie 
Utrecht en in te stemmen met de inzet van verbeteringen zoals verwoord in het voorstel en 
deze inzet uit te werken in het verbeterplan. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 22 maart 2010; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 16 februari 2010, afdeling BJZ,  
nummer 2010INT257087;  
 
Gelezen het rapport Bestuurskrachtmeting provincie Utrecht van 13 januari 2010;  
 
Overwegende dat op verzoek van Gedeputeerde Staten door de visitatiecommissie onder 
voorzitterschap van drs L. Hermans een bestuurkrachtmeting van de provincie Utrecht is uitgevoerd;  
 

Besluiten:  
 
� ARTIKEL 1 
Kennis te nemen van het rapport Bestuurskrachtmeting provincie Utrecht. 
 

� ARTIKEL 2 
In te stemmen met de inzet van verbeteringen zoals verwoord in het voorstel en deze inzet uit 
te werken in het verbeterplan. 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


