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Onderwerp

Rapport ‘Vaart maken bi] tegenwind - onderzoek Versneiingsagenda provincie Utrecht’

Geachte leden van Provinciale Staten,

Begin 2009 heeft de provincie Utrecht besloten om actief bij te dragen aan de bestrijding van
de economische crisis met het opstellen van de Versnellingsagenda Utrecht. Doel van de
Versnellingsagenda is het versterken van het Utrechtse bedrijfsleven en het Utrechtse leef- en
vestigingsklimaat door projecten versneld uit te voeren en niet om nieuwe projecten te starten.
Vanuit de Provinciale Staten van Utrecht is aan de Rekenkamer het verzoek gedaan om een
inventarisatie uit te voeren naar de (voorlopige) resultaten van de Versnellingsagenda.

Wij bieden u hierbij digitaal aan het resultaat van dit onderzoek, het rapport ‘Vaart maken bij
tegenwind - onderzoek Versnellingsagenda provincie Utrecht’. In het rapport ontbreekt de
bestuurlijke reactie van GS, omdat we deze na het verstrijken van de gebruikelijke en de
daarna nog verlengde termijn niet tijdig hebben ontvangen. Daarbij hechten we er belang aan
dat het rapport nog voor de zomer in de commissie BEM kan worden besproken en dat u
voldoende tijd hebt om het rapport tot u te nemen. Vanwege het ontbreken van de bestuurlijke
reactie hebben we ook geen nawoord opgenomen.
Bijgevoegd zijn het bijbehorende persbericht en een 5-minutenversie van het rapport, om in
kort bestek kennis te nemen van de essentie van het rapport. Binnenkort zult u tevens een
gedrukt exemplaar van het rapport en de 5-minutenversie van ons ontvangen. Op de stukken
rust een embargo tot 14juni 2011, 9:00 uur. Hierna worden de stukken openbaar gemaakt via
onze website www. randstedelijke-rekenkam er.nl.

Op 20 juni 2011 zullen wij tijdens de vergadering van de commissie BEM aanwezig zijn voor
een mondelinge toelichting en het beantwoorden van technische vragen over het onderzoek.

Met vriendelijke groet,

dr. Gerth Molenaar dr.ir. Ans Hoenderdos-Metselaar MBA
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