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1 Inleiding 

1.1. Aanleiding 

De tijden zijn veranderd. Om de opgaven waar we voor staan en de doelen die de provincie zich hierin 
stelt te behalen, hebben we steeds vaker andere partners nodig. De samenwerking van publieke 
organisaties zoals provincies in netwerken met andere organisaties wordt steeds belangrijker. Grenzen 
van organisaties vervagen, niet alleen binnen de publieke sector, maar ook in samenwerking met 
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Samenwerking is één van de instrumenten die 
gehanteerd kan worden om maatschappelijke opgaven op te pakken, maar nooit een doel op zich. 
 
Samenwerking moet doelgericht zijn. Vooraf nadenken over prioriteiten, keuzes en wat we daar voor 
nodig hebben is belangrijk. Samenwerking vraagt om een heldere rol en positie van de deelnemers aan 
de samenwerking en een keuze voor instrumentarium dat past bij het doel van de samenwerking.  
De vraag over de taakopvatting van de provincie is nog niet beantwoord. In het document Profiel 
Provincies, dat voortborduurt op de uitspraken van de Commissie Lodders worden richtinggevende 
uitspraken gedaan. De kerntakendiscussie zal naar verwachting in het voorjaar van 2011 door 
Provinciale Staten (PS) van Utrecht worden gevoerd.  
 
Samenwerking vraagt om een heldere rol en positie van de deelnemers aan de samenwerking en een 
keuze voor instrumentarium dat past bij het doel van de samenwerking. Eerder hebben wij een 
discussienotitie samenwerking opgesteld met algemene uitgangspunten1. PS hebben gevraagd om een 
nadere concretisering. Deze hebben wij vormgegeven in de vorm van een stappenplan. 
 

1.2. Doel van het stappenplan 

Het doel van het stappenplan is om een handvat te bieden aan de provincie Utrecht en haar 
bestuurlijke en maatschappelijke partners, voor het vormgeven van samenwerking. Het stappenplan 
maakt inzichtelijk of en hoe samenwerking vorm kan krijgen en welke instrumenten daarvoor 
beschikbaar zijn. 
 

1.3. Verantwoording 

Bij de evaluatie van het instrument Samenwerkingsagenda begin 2009 hebben Provinciale Staten 
gevraagd om een visie als vervolg op de Samenwerkingsagenda. Daarnaast wilde de provincie haar 
positie bij de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden herijken. Hiervoor ontbrak een duidelijke 
visie op vormen van samenwerken. Deze twee signalen zijn in 2009 bij elkaar gevoegd en hebben 
geleid tot een discussiestuk over samenwerking. 
De bedoeling was om uiteindelijk te komen tot een helder kader voor samenwerking voor de Provincie 
Utrecht en haar bestuurlijke en maatschappelijke partners.  
 
Najaar 2009 is een eerste aanzet voor een samenwerkingskader besproken met een groep interne 
beleidsambtenaren die werken in en met samenwerkingsverbanden of met andere partners. Daarnaast 
is het ‘discussiestuk samenwerkingskader’ besproken met de leden van de Commissie BEM, het 
Beleidsoverleg en de Directie. Zij konden zich grotendeels vinden in het theoretische kader maar 
hadden behoefte om een concrete uitwerking van het denkmodel, voorzien van praktijkvoorbeelden.  

 
1 Zie bijlage I. 
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Voorjaar 2010 is gestart met concrete uitwerking van het theoretische kader op basis van 
praktijkvoorbeelden. We hebben enkele samenwerkingsprojecten geanalyseerd op basis van het 
theoretisch kader. Daarbij hebben we een aantal ontwikkelingen meegenomen, die raken aan de 
vormgeving van het stappenplan, zoals de notitie Verbonden partijen, het Afwegingskader voor 
gebiedsontwikkeling en het Protocol Strategische Projecten en Programma’s.  
Het resultaat van deze uitwerking hebben we wederom met verschillende ambtenaren besproken die 
veel ervaring hebben met het samenwerken met andere partijen. Daarnaast hebben we het resultaat 
besproken met enkele externe ambtenaren die samenwerken met de provincie, zoals van 
Rijkswaterstaat, Het Utrechts Landschap, gemeenten Utrecht en Montfoort, het BRU en de 
gebiedscommissie De Venen. Zij misten in de notitie een antwoord op de vraag op welke taken en 
beleidsvelden de provincie de samenwerking zoekt. Dit is nu niet helder, mede omdat de 
kerntakendiscussie nog niet is afgerond. Wij hebben ervoor gekozen het stappenplan voor 
samenwerking toch nu te presenteren omdat het stuk nuttige handvatten biedt voor het vormgeven van 
samenwerking. Een en ander heeft geresulteerd in dit stappenplan voor samenwerking. 
 
Het Stappenplan Samenwerking staat niet op zich zelf. Het maakt onderdeel uit van de nieuwe 
inrichting van de beleidscyclus, o.a. bij de Discussienota Beleidsmonitoring, als ook binnen de 
Kerntakendiscussie die in 2011 zal worden gevoerd. In beide discussies is het kiezen van rollen en 
instrumenten een onderdeel. Deze drie genoemde projecten Stappenplan Samenwerking, de 
Kerntakendiscussie en de Discussienota Beleidsmonitoring en –evaluatie grijpen op elkaar in.  
Op het moment dat deze discussies in een besluitvormende fase komen, kan blijken dat bijstelling 
nodig is om tot een optimale afstemming te komen. 

1.4. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 treft u een stappenplan aan om te helpen om een keuze te bepalen voor de meest 
geschikte samenwerkingsvorm en welke aandachtspunten daar bij horen. De daaropvolgende 
hoofdstukken geven een toelichting bij het stappenplan. 
 

�������� 
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2. Stappenplan 

Om samenwerking op een goede manier vorm te geven moet vooraf een aantal vragen beantwoord 
worden. Daarbij is de eerste vraag of samenwerking het juiste middel is om het resultaat dat voor ogen 
staat te realiseren. Wanneer het antwoord op deze vraag bevestigend is, kan de samenwerking aan de 
hand van een aantal stappen vormgegeven worden. Onderstaand stappenplan is geschreven vanuit het 
perspectief van de provincie. Het spreekt voor zich dat ook de samenwerkingspartners moeten bepalen 
hoe zij in de samenwerking staan. De vormgeving van de samenwerking is de uitkomst van een 
gesprek tussen de beoogde samenwerkingspartners. 
 

STAP 1:  Formuleer het doel van samenwerking     

Samenwerking begint met een heldere formulering van het doel: wat willen we met elkaar bereiken of 
realiseren? Hoe meten/weten we of het gewenste resultaat bereiken, welke risico's onderkennen we en 
hoe gaan we daarmee om, welke fasen onderscheiden we, is het een tijdelijke samenwerking of 
samenwerking voor onbepaalde tijd?  
 
Om deze vragen te beantwoorden is overleg nodig op bestuurlijk niveau. Bij nieuw beleid wordt een 
startnotitie opgesteld en aangeboden aan Provinciale Staten.  Wanneer bestuurders het eens zijn over 
het concrete doel van de samenwerking kunnen de ondersteunende (ambtelijke) organisaties aan de 
slag.  
 

STAP 2:  Bepaal het type overheidssturing  

Het type overheidssturing kan worden bepaald aan de hand van de mate van publiek /private 
samenwerking en de mate van spreiding van verantwoordelijkheden. In onderstaand schema wordt dit 
inzichtelijk gemaakt. Daarbij worden vier typen van overheidssturing onderscheiden: 
- de uitbestedende overheid (rood) 
- de hiërarchische overheid (blauw) 
- de netwerkoverheid (grijs) 
- de samenwerkende overheid (geel) 
 
In hoofdstuk 3 wordt meer uitgebreid ingegaan op de afwegingen die bepalen welk type 
overheidssturing het meest geëigend is. Daarbij gaat het onder meer om toedeling van 
verantwoordelijkheden, beschikbaarheid van kennis, expertise en financiële middelen, de mate van 
vrijheid om het eindresultaat te beïnvloeden, het belang van maatschappelijk draagvlak en efficiency. 
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STAP 3:  Bepaal de rol in samenwerking 

In elk van de vier sturingsvormen uit bovenstaand model kan de provincie verschillende rollen 
hebben. De rollen die we onderscheiden zijn: beleidsbepaler, regisseur, stimulator, belangenbehartiger, 
uitvoerder en toezichthouder. Dit zijn dezelfde rollen die zijn gehanteerd in de bestuurskrachtmeting 
van de Provincie Utrecht. De rollen worden in hoofdstuk 4 uitgewerkt. 
 

STAP 4:  Kies instrumenten 

Afhankelijk van de sturingsvorm en de rol die de provincie heeft in de samenwerking kiest de 
provincie instrumenten om de beleidsdoelen (mede) te realiseren. Deze instrumenten zijn: 

- kader- en/of normstelling 
- vergunningverlening en/of handhaving 
- toezicht  
- overeenkomst of convenant of het (mede)oprichten van een rechtspersoon 
- subsidie en/of (programma)financiering of een algemene doeluitkering,  
- partijen bij elkaar brengen 
- delen van kennis en informatie 
- invloed aanwenden, lobbyen en benutten van netwerken en agenderen 
- inzet van eigen mensen en middelen 
- (risicodragende) participatie 

In hoofdstuk 4 worden de instrumenten uitgewerkt. 
 

STAP 5:  Maak juridische risico’s inzichtelijk en tref indien nodig maatregelen 

De eerste vraag om te beantwoorden is of de samenwerking in een formele structuur of schriftelijk 
moet worden vastgelegd. Daarbij is bepalend welke financiële en/of juridische verplichtingen de 
samenwerkende partijen aangaan. Indien ervoor wordt gekozen de samenwerking formeel te 
bekrachtigen, is het de vraag of publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instrumenten moeten worden 

Samenwerkende overheid:
• (Mede-)beleidsbepaler
• Regisseur
• Stimulator
•Uitvoerder 

Hiërarchische overheid:
• Beleidsbepaler
• Uitvoerder
• Toezichthouder

Netwerkoverheid:
• Regisseur
• Stimulator
• Uitvoerder
• Mede-beleidsbepaler

Uitbestedende overheid:
• Beleidsbepaler
• Toezichthouder
• Stimulator

Samenwerkende overheid:
• (Mede-)beleidsbepaler
• Regisseur
• Stimulator
•Uitvoerder 

Hiërarchische overheid:
• Beleidsbepaler
• Uitvoerder
• Toezichthouder

Netwerkoverheid:
• Regisseur
• Stimulator
• Uitvoerder
• Mede-beleidsbepaler

Uitbestedende overheid:
• Beleidsbepaler
• Toezichthouder
• Stimulator

Mate van spreiding verantwoordelijkheden
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ingezet. Publiekrechtelijke instrumenten hebben de voorkeur omdat deze meer waarborgen bieden 
voor openbaarheid en publieke controle. In bijlagen III en IV worden aanbevelingen en een checklist 
gegeven voor het aangaan van samenwerkingsvormen waarbij de provincie een bestuurlijk en 
financieel belang krijgt. Hoofdstuk 5 gaat nader in op de juridische context. 
 

STAP 6:  Maak goede afspraken over rolverdeling GS-PS 

Hoe meer de rol van de provincie verschuift van de linkerkant van het schema (hiërarchische en 
uitbestedende overheid) naar de rechterkant (samenwerkende en netwerkoverheid), des te belangrijker 
het is om goede afspraken te maken over de rolverdeling tussen GS en PS. Naarmate de rol van de 
provincie beperkter is, is het belangrijk dat PS helder aangeven binnen welke kaders GS kunnen 
functioneren in een samenwerkingsconstructie en op welke wijze PS invulling kunnen geven aan hun 
controlerende rol. Dit wordt in hoofdstuk 6 uitgewerkt. 
 

STAP 7:  Maak heldere afspraken met samenwerkingspartners 

In hoofdstuk 7 worden, naar aanleiding van lessen uit het verleden, kritische succesfactoren en 
juridische risico’s genoemd. Over deze onderwerpen moeten heldere afspraken worden gemaakt. 
Daarbij maken we gebruik van de uitgangspunten van de code Goed openbaar bestuur en van het 
Protocol Strategische projecten en programma's dat Provinciale Staten van Utrecht in 2008 hebben 
vastgesteld. 
 

STAP 8:  Meet de voortgang van de samenwerking 

Regelmatig moeten de samenwerkende partners bezien of het beoogde beleidsdoel wordt gerealiseerd 
binnen de daarvoor gestelde kaders (zoals tijd, geld). Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen die het 
nodig maken de samenwerking te herijken. Ook is het goed om bij afronding van een fase met elkaar 
vast te stellen of de afspraken over de samenwerking nog voldoen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat 
bij de overgang van een beleidsvormende fase naar een uitvoerende fase de rol en positie van partners 
wijzigt.  

 

�������� 
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3. Sturingsvormen 

In de discussienotitie samenwerking hebben wij de basis gelegd voor een kader waarbinnen de 
provincie Utrecht samenwerking vormgeeft. In deze notitie kiezen wij voor een model2, waarbij de 
mate van publiek / private samenwerking wordt afgezet tegen de mate van de spreiding van 
verantwoordelijkheden (bij het oplossen van een vraagstuk). Dit resulteerde in vier typen 
overheidssturing, waarbij de overheid verschillend samenwerkt met partners.  

3.1. Sturingsvormen 

I. De hiërarchische overheid, waarbij de overheid de beslisser, (mede)uitvoerder en toezichthouder is:  
- De provincie heeft wettelijke taken en bevoegdheden; 
- De provincie is eindverantwoordelijk en houdt toezicht; 
- Er is sprake van verticale sturing;  
- De provincie is voor de uitvoering van haar taken en bevoegdheden niet afhankelijk van 

andere actoren en beschikt over juridische, financiële of communicatieve instrumenten.  
De jeugdzorg is hiervan een voorbeeld. 
 

II. De uitbestedende overheid, waarbij de overheid de beslisser en opdrachtgever is, maar de 
uitvoering door anderen wordt gedaan.  

- De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een opgave ligt bij de provincie.  
- De provincie bepaalt wat er gedaan moet worden binnen welke randvoorwaarden.  
Bij het behoud en de restauratie van ons cultureel erfgoed en het meer beleefbaar maken van dit 
cultureel erfgoed, is Landschap Erfgoed Utrecht de belangrijkste uitvoerder van het provinciaal 
beleid.  
 

III. De samenwerkende overheid, waarbij de overheid medebeslisser, partner en/of intermediair is.  
De provincie beslist samen met anderen dat er iets uitgevoerd moet worden.  
- Er is sprake van horizontale sturing.  
- De provincie voert samen met andere actoren uit, of zorgt er, als intermediair voor, dat 

partijen bijeenkomen om het uit te voeren.  
De afspraken op de Samenwerkingsagenda zijn hiervan een voorbeeld. De precieze invulling van 
de afspraken zijn tot stand gekomen door overleg tussen gemeenten en provincie. 

 
IV. De netwerkoverheid, waarbij de overheid een speler in het netwerk is en/of een intermediair.  

- De provincie is degene die partijen bijeen kan brengen.  
Een voorbeeld hiervan is de Strategie 2040. De overheid, in dit geval de provincie Utrecht, heeft 
besloten dat een strategie Utrecht 2040 gewenst is. Echter dit kan ze niet alleen realiseren, dat doet 
zij samen met verschillende partners uit de provincie. Samen wordt de visie ontwikkeld waarbij de 
provincie de taak van penvoerder op zich heeft genomen. 

 
Bij de hiërarchische en uitbestedende overheid is er sprake van verticale sturing: de provincie probeert 
haar doelstellingen te bereiken door neven- of ondergeschikte actoren binnen en buiten de overheid te 
beïnvloeden. Instrumenten die bij deze vorm van sturing horen zijn wet- en regelgeving, toezicht, 
vergunningen, subsidies, contracten, verantwoording en dergelijke.  
 
Bij de samenwerkende en netwerkoverheid is er sprake van horizontale sturing. De provincie probeert 
maatschappelijke ontwikkelingen te beïnvloeden door relaties aan te gaan, te onderhandelen en te 

 
2 P.J. Linker in Overheidsmanagement: Het sturen van netwerken in ketens. Nr. 11, november 2008 
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participeren in netwerken. Instrumenten die aansluiten bij deze vorm van sturing zijn convenanten, 
cofinanciering, programmamanagement en dergelijke.  
 

3.2. Afwegingskader sturingsvormen 

Samenwerking begint met een heldere formulering van het doel. Vervolgens is bepalend voor het 
vormgeven en structureren van de samenwerking het type overheidssturing. Het model maakt 
onderscheid naar de mate van spreiding van verantwoordelijkheden en de mate van publiek / private 
samenwerking.  
 
De mate van spreiding van verantwoordelijkheden is laag in de volgende gevallen: 

- De eindverantwoordelijkheid ligt bij de provincie en er is geen sprake van afhankelijkheid van 
de provincie van één of meerdere partners; 

- De provincie beschikt over de benodigde financiële middelen, kennis en expertise; 
- Er staat vast wat de uitkomst moet zijn. Dit kan wettelijk bepaald zijn, vastgelegd zijn in 

bijvoorbeeld een collegeprogramma of er is juridisch een beperkte bandbreedte; 
- De tijd of financiële ruimte zijn beperkt om samenwerkingspartners een goede rol te geven in 

de besluitvorming; 
- Er is geen of weinig ruimte om de inbreng van samenwerkingspartners nadrukkelijk mee te 

nemen en mee te wegen in de politieke besluitvorming; 
- De kosten van samenwerking wegen niet op tegen de baten; het gaat hier om de balans tussen 

efficiëntie en draagvlak & betrokkenheid. 
 
De mate van spreiding van verantwoordelijkheden is hoog in de volgende gevallen: 

- Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid voor een taak of opgave; 
- Er is een gedeeld belang en/of er zijn gemeenschappelijke doelstellingen; 
- Er bestaat een onderlinge afhankelijkheid tussen de provincie en één of meer partners voor het 

realiseren van de resultaten of één of meerdere partners kunnen verhinderen dat een gewenst 
resultaat wordt bereikt (hindermacht); 

- Andere partijen beschikken over toegevoegde kennis en expertise; 
- De provincie heeft de financiële bijdrage van andere partijen nodig; 
- De uitkomst van samenwerking staat vooraf niet vast; er is ruimte om de inbreng van 

samenwerkingspartners mee te nemen in de politieke besluitvorming; 
- De kosten en baten van samenwerking zijn in evenwicht. 

 
Publiek / private samenwerking wordt gedefinieerd als “een langdurig samenwerkingsverband waarbij 
overheid en private organisaties (bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen), met behoud van eigen 
identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere en 
optimale taak- en risicoverdeling.”3

De mate van publiek / private samenwerking wordt in hoge mate bepaald door de inhoud van de 
samenwerking en de actoren die op het betreffende beleidsveld actief zijn. Overwegingen om 
samenwerking te zoeken met private partijen zijn: 
• De provincie beschikt niet over de benodigde kennis of expertise; 
• Er is sprake van een eenmalige activiteit (project) waarbij het niet efficiënt is de kennis en 

expertise in eigen huis te halen of te ontwikkelen; 
• Er si sprake van een gedeeld belang; 
• Het kan efficiënter zijn om marktpartijen in te schakelen; 
• Het is niet haalbaar zonder marktpartijen; 

 
3 Website ministerie van Financiën 



10

• Het hebben van een breed maatschappelijk draagvlak is een belangrijke factor voor succes (en niet 
alleen bestuurlijk draagvlak). 

Wanneer deze overwegingen geen rol spelen of in beperkte mate van toepassing zijn, ligt het in de 
rede om te kiezen voor de rol van hiërarchische overheid of samenwerkende overheid. Dit is ook het 
geval wanneer er bij de provincie een grote behoefte bestaat om zicht en controle op uitvoering van 
taken te hebben. 
 

�������� 
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4. Rollen en instrumenten in samenwerking 

4.1 Rollen 

In elk van de vier sturings- of samenwerkingsvormen kan de provincie verschillende rollen spelen. De 
rollen die we onderscheiden, zijn dezelfde rollen als gehanteerd in de bestuurskrachtmeting van de 
provincie Utrecht.  
 

1. Beleidsbepaler: In deze rol bepaalt de provincie wat zij wil bereiken en welke instrumenten zij 
daarvoor inzet. De provincie formuleert randvoorwaarden en geeft richting aan 
beleidsontwikkeling van andere actoren.  

2. Regisseur: In deze rol zet de provincie zich in om via haar netwerk alle relevante partijen aan 
tafel te krijgen, coalities te smeden en te activeren om gezamenlijk resultaten te boeken of 
anderen in staat te stellen resultaten te behalen. De provincie opereert als procesregisseur van 
beleidsvorming en mogelijk ook van de uitvoering.  

3. Stimulator: In deze rol heeft de provincie de functie van aanjager door via haar invloed, 
netwerk en/of financiële middelen iets van de grond proberen te krijgen. 

4. Belangenbehartiger: De provincie heeft toegang tot bepaalde kringen die moeilijk toegankelijk 
zijn voor particulieren en bedrijven. In de rol van belangenbehartiger kan de provincie 
lobbyen voor de regionale belangen, bijvoorbeeld in Den Haag en in Brussel. De provincie 
kan deze lobby ook samen met haar partners voeren. 

5. Uitvoerder: In deze rol voert de provincie zelf taken uit, zelfstandig of in samenwerking met 
partners, biedt diensten en producten aan burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
andere overheden aan en handelt aanvragen en informatieverzoeken af.  

6. Toezichthouder: De provincie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van haar 
eigen regelgeving en van door haar afgegeven vergunningen. Ook houdt de provincie toezicht 
op andere overheden, zoals gemeenten en waterschappen. Indien in de toezichthoudende rol 
onregelmatigheden blijken, treedt de provincie handhavend op. 

 
Als we de rollen indelen naar de sturingsvormen komen we tot het volgende schema:  
 

Samenwerkende overheid:
• (Mede-)beleidsbepaler
• Regisseur
• Stimulator
•Uitvoerder 

Hiërarchische overheid:
• Beleidsbepaler
• Uitvoerder
• Toezichthouder

Netwerkoverheid:
• Regisseur
• Stimulator
• Uitvoerder
• Mede-beleidsbepaler

Uitbestedende overheid:
• Beleidsbepaler
• Toezichthouder
• Stimulator

Samenwerkende overheid:
• (Mede-)beleidsbepaler
• Regisseur
• Stimulator
•Uitvoerder 

Hiërarchische overheid:
• Beleidsbepaler
• Uitvoerder
• Toezichthouder

Netwerkoverheid:
• Regisseur
• Stimulator
• Uitvoerder
• Mede-beleidsbepaler

Uitbestedende overheid:
• Beleidsbepaler
• Toezichthouder
• Stimulator

Mate van spreiding verantwoordelijkheden
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Uit bovenstaand overzicht zijn de volgende conclusies te herleiden: 
• Vijf van de zes mogelijke rollen zijn maar van toepassing, geen van de sturingsvormen bevat 

de rol belangenbehartiger 
• In een hiërarchische overheid past niet de rol van stimulator; 
• De rol van toezichthouder past alleen bij de provincie in de rol van uitbestedende overheid en 

hiërarchische overheid; 
• In een netwerkoverheid is er niet één beleidsbepaler, het beleid wordt door het netwerk 

bepaald. 
• Geen van de overheidsvormen kent meer dan vier rollen  
 

Binnen een sturingsvorm zijn verschillende rollen mogelijk. Binnen een project hoeven niet alle rollen 
belegd te zijn. Ook hoeven niet alle rollen binnen een overheidsvorm doorlopen te worden. Het is niet 
mogelijk om een rol die buiten de gekozen overheidsvorm ligt aan te nemen. Dan begint de afspraak te 
wankelen. 
 

4.2 Instrumenten 

De provincie kan in één vorm van samenwerking verschillende rollen innemen. Bij elke rol kunnen 
verschillende instrumenten ingezet worden 
 

Rollen Instrumenten 
Kaderstelling 
Normstelling 
Vergunningverlening 
Handhaving 
Overeenkomst 
Subsidie 
Algemene doeluitkering 

Beleidsbepaler 

Programmafinanciering 
Partijen bij elkaar brengen 
Kaderstelling 
Overeenkomst 
Programmafinanciering 
Oprichten rechtspersoon 
Convenant afsluiten 

Regisseur 

Delen van kennis en informatie 
Financiering 
Opdracht verstrekken 
Invloed aanwenden 

Stimulator 

Netwerk benutten/lobbyen 
Lobbyen Belangenbehartiger 
Agenderen 
Inzet eigen mensen en middelen 
Programmafinanciering 

Uitvoerder 

Risicodragende participatie 
Toezicht 
Handhaving 
Normstelling 

Toezichthouder 

Controle 
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4.3. Dynamisch model 

De beschreven indeling naar type overheidssturing is dynamisch en ideaaltypisch. In de praktijk blijkt 
dat vormen van samenwerking veranderen, bijvoorbeeld wanneer samenwerking overgaat van een 
beleidsvormende naar een uitvoerende fase. Als de situatie daar om vraagt kunnen de rollen en de 
daarbij horende instrumenten in de loop der tijd wijzigen. Het is dus mogelijk om gedurende een 
project meerdere rollen, na elkaar, aan te nemen.  
De indeling in typen overheidssturing kent daarnaast vele mengvormen. Samenwerking is per definitie 
maatwerk. De werkelijkheid van samenwerking laat zich niet altijd even eenvoudig vertalen in een 
overzichtelijk model.  
 

�������� 
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5. Juridische context 

Bij de keuze voor een type overheidssturing is er geen absolute vrijheid. Op grond van de wet en 
rechtspraak moeten bepaalde verplichtingen  in acht worden genomen. In deze paragraaf beschrijven 
wij de verplichtingen en geven we een overzicht van de verschillende juridische instrumenten waarin 
een samenwerking kan worden gegoten. De juridische vorm waarin de samenwerking wordt 
vastgelegd vormt als het ware het sluitstuk van de keuze voor een overheidstype. 
 

5.1 Keuze tussen publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke weg 

Het publiekrecht geldt speciaal voor de relatie tussen overheid en burger, maar ook tussen overheden 
onderling. Het biedt de burger en overheden rechtswaarborgen voor situaties waarin deze afhankelijk 
zijn van de overheid en er dus sprake kan zijn van een ongelijkwaardige verhouding. Het privaatrecht 
ziet op gelijkwaardige verhoudingen. Het geldt namelijk in het bijzonder in de relatie tussen burgers 
onderling, overheden onderling, maar ook voor de relatie tussen overheid en burger. In het laatste 
geval is de overheid ook aan de zgn. (publiekrechtelijke) algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
(in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel) gebonden om extra rechtswaarborgen te hebben. Met het oog 
op de waarborgen is in de rechtspraak de volgende lijn ontwikkeld ten aanzien van het gebruik van 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke instrumenten:  
De privaatrechtelijke weg is in beginsel afgesloten wanneer de overheid met een publiekrechtelijk 
instrument waarin voldoende waarborgen voor de betrokken burgers zitten ongeveer hetzelfde kan 
bereiken als met een privaatrechtelijk instrument. Dit is alleen anders wanneer: 

- het afwijzen van een privaatrechtelijk instrument ingrijpende maatschappelijk consequenties 
zou hebben (b.v. het doorbreken van een bestaande praktijk van jaren; vgl. 
gronduitgiftebepalingen) én  

- uit het publiekrechtelijke instrument [de specifieke bepaling of aard en strekking ervan] niet 
uitdrukkelijk blijkt dat uitsluitend het publiekrecht mag worden gebruikt. 

In artikel 158, lid 2 en 3 van de Provinciewet (PW)4 is dit uitgangspunt terug te lezen.  
 

5.2 Verschillende juridische instrumenten 

Om voorbeelden te geven van de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke instrumenten die in de 
verschillende rollen gebruikt kunnen worden, volgt hieronder een (niet-limitatief) overzicht. 
 
Publiekrecht:  

- De “publiekrechtelijke rechtsvorm” Hierbij is te denken aan gemeenschappelijke regelingen 
op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

- Bevoegdhedenovereenkomst; 
- Subsidie; 

 
4

Lid 2: “GS besluiten slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, 
vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het 
bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. 
Het besluit wordt niet genomen dan nadat PS een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn 
gesteld om hun wensen en bedenkingen ter kennis van GS te brengen. 
Lid 3: Een besluit als bedoeld in het tweede lid behoeft de goedkeuring van Onze Minister (=van 
Binnenlandse Zaken). De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of 
het algemeen belang.” 
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- Vergunning en voorschriften; 
- Fiscale heffingen (leges, retributies), wetten verordeningen; 
- Bestuursdwang; 
- Dwangsom; 
- Regeling in bestemmingsplan; 

 
Privaatrecht: 

- Deelname in /oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon - N.V.,  B.V. Stichting of 
Vereniging; 

- Privaatrechtelijk verband/ niet-rechtspersoon -Commanditaire Vennootschap; 
- Overeenkomst, bijv. samenwerkingsconvenant, dienstverlening projectontwikkeling, 

realisatieovereenkomst, PPS-constructie, opdracht voor uitvoeren van werk; 
- Rechten als eigenaar doen gelden, bijv. naleving eisen van verplichtingen; 
- Zakenrechtelijke constructies - erfpacht, splitsing eigendomsrecht, appartementsrechten; 
- Gronduitgiftebepalingen. 

 
De verschillende instrumenten kunnen ook in combinatie toegepast worden in een voorliggende casus.  
 
Op de hierboven genoemde ‘deelname in /oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon’ wordt 
in paragraaf 7.3 teruggekomen. Voor dit instrument zullen de partijen in een samenwerkingverband 
kiezen als een overeenkomst niet voldoende is. Soms moeten partijen voor het onderbrengen van 
nieuwe activiteiten of het op afstand zetten van bestaande activiteiten gezamenlijk verplichtingen 
aangaan en is het wenselijk om via kapitaalinbreng een afgescheiden vermogen te vormen. Dan is een 
afzonderlijke rechtspersoon handig, omdat deze zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten en 
bezittingen op naam kan hebben. Fondswerving kan ook een reden zijn voor oprichting of een eis 
vanuit een andere organisatie (zoals het Rijk) die een financiële bijdrage doet. Deze afzonderlijke 
rechtspersoon is een zgn. Verbonden partij.  
 

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties, waarin de 
provincie zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Het zijn 
samenwerkingsverbanden van de provincie met externe partijen die de status van publiek- of 
privaatrechtelijk rechtspersoon hebben.  
 

Om een Verbonden partij te zijn dient er dus van zowel een bestuurlijk als een financieel belang 
sprake te zijn. Gelet op de juridische risico’s die deze bijzondere vorm van samenwerking, die dus 
zowel privaat- als publiekrechtelijk (de gemeenschappelijke regeling) kan zijn, met zich brengt, wordt 
hier in paragraaf 7.3 nader op ingegaan.  
 

�������� 
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6. Rolverdeling GS-PS 

Hoe meer de rol van de provincie verschuift van de hiërarchische en uitbestedende overheid naar de 
samenwerkende en netwerkoverheid, des te belangrijker het is om goede afspraken te maken over de 
rolverdeling tussen GS en PS. Naarmate de rol van de provincie beperkter is, is het belangrijk dat PS 
helder aangeven binnen welke kaders GS kunnen functioneren in een samenwerkingsconstructie en op 
welke wijze PS invulling kunnen geven aan hun controlerende rol. 
 
In de Notitie Quick wins en wijziging reglement van orde van de Commissie Balemans wordt 
geconstateerd dat er te weinig ruimte is voor Provinciale Staten “om aan het begin van de 
beleidsvorming oriënterend, opiniërend en informatief bezig te zijn. Ook is er te weinig ruimte voor 
overleg en uitwisseling met burgers, instellingen, organisaties en bedrijfsleven.” De commissie 
Balemans stelt vooreen beeld- en meningsvormend deel van commissievergaderingen te introduceren. 
De onderwerpen daar kunnen geagendeerd worden door: 

- de commissie zelf, waarbij het kan gaan om zelf geagendeerde actuele onderwerpen, al of niet 
aan de hand van een startnotitie; 

- een verzoek van partners uit de samenleving om aandacht aan een onderwerp of kwestie te 
besteden waarop de commissie wil ingaan; 

- GS, omdat er een nieuw beleidstraject start of omdat GS de mening van de commissie wil 
weten over een lopend traject, bijvoorbeeld in de aanloop naar een definitief statenvoorstel. 
Bij nieuw beleid wordt er altijd gewerkt met een startnotitie, die aan de Staten wordt 
voorgelegd. 

Dit betekent dat bij het aangaan van samenwerkingsvormen die leiden tot nieuw beleid of de provincie 
in belangrijke mate (financieel) binden Provinciale Staten al in een vroeg stadium betrokken moeten 
worden. Wanneer de kaders waarbinnen de samenwerking plaats kan vinden zijn bepaald, kunnen GS 
invulling en uitvoering geven aan de samenwerking.  
 
PS hebben op 1 december 2008 het Protocol strategische projecten en programma’s vastgesteld. Dit 
protocol stelt PS in staat haar kaderstellende en controlerende taak voor strategische projecten en 
programma’s uit te voeren. Het protocol bepaalt dat voor elk strategisch project of programma een 
projectopdracht (cq. startnotitie) en projectplan aan PS wordt voorgelegd. Deze bevat voor het project 
of programma de volgende informatie: 

a. de doelstelling, SMART geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Afgestemd, Realistisch, 
Tijdgebonden); 

b. de reikwijdte (scope); 
c. de raakvlakken met andere strategische projecten of programma’s; 
d. de organisatie en planning; 
e. de fasering; 
f. de financiën (de raming van de kosten en de voorziene budgettaire dekking daarvan, waar 

mogelijk en relevant uitgewerkt in verschillende scenario’s); 
g. de risico’s, de wijze waarop deze zullen worden beheerst en de mogelijke (financiële) gevolgen 

van de risico’s; 
h. de relevante partners. 

 
De Staten moeten zich in een vroeg stadium uitspreken over kaders en randvoorwaarden. Wat is het 
doel, wat is de bijdrage en positie van de provincie in de samenwerking? Wordt gekoerst op één 
oplossing, of juist op meerdere onderscheiden alternatieven? Bij kaderstelling en het formuleren van 
randvoorwaarden moet er wel ruimte blijven bestaan voor de inbreng van samenwerkingspartners. 
Samenwerkingsprocessen zijn vaak doelzoekend en hebben een eigen dynamiek. Te nauwe 
kaderstelling kan dit proces te veel beperken. 
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In het protocol is vastgelegd dat over elk van de strategische projecten of programma’s apart wordt 
gerapporteerd binnen de reguliere P&C cyclus (voortgang en afwijkingen). Hierbij gelden drie 
uitgangspunten: 

a. PS mandateren GS voor de uitvoering van het programma of project; 
b. de momenten waarop de Staten worden geïnformeerd over de voortgang van het project of 

programma moeten zo worden gekozen dat het PS in staat stelt haar controlerende rol goed uit 
te voeren. Daarbij gaat het met name over momenten waarop richtinggevende besluiten over het 
project of programma worden genomen. Te denken valt aan de besluiten bij de fase-overgang 
van een project, zoals het vaststellen van het programma van eisen en het starten van de 
ontwerpfase; 

c. maatwerk is essentieel. De strategische projecten en programma’s kennen een verschillende 
aanpak en een verschillende thematiek. Een bouwproject vraagt een andere aansturing dan een 
programma gericht op samenwerking met externe partijen. In de projectopdracht en het 
programma- of projectplan wordt een voorstel gedaan over de vraag op welke momenten –
buiten de reguliere P&C-cyclus– PS worden geïnformeerd over de voortgang van het project. 
Daarbij wordt gewerkt vanuit een uniforme filosofie om versnippering in de aanpak van 
verschillende projecten tegen te gaan. 

 
Een bestuurskrachtig optreden van de provincie in samenwerkingsverbanden vergt een goede balans 
tussen effectiviteit, efficiëntie en democratische legitimatie. Er moet een evenwicht gevonden worden 
tussen een goede democratische besluitvorming en een goede voortgang in het beleids- of 
uitvoeringsproces.  
 

�������� 
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7. Aandachtspunten bij samenwerking  

Om inzicht te krijgen in het functioneren van samenwerking en in succesfactoren voor samenwerking 
hebben wij gesproken met projectleiders van verschillende samenwerkingsvormen. Per type 
overheidssturing is één samenwerkingsverband gekozen en we hebben gekozen voor een mix van 
projectmatige en structurele vormen van samenwerking.  

7.1 Lessen uit samenwerking 

Op basis van de gesprekken met de projectleiders, het bestuderen van beschikbaar materiaal zoals 
projectplannen, evaluaties, voortgangsrapportages en dergelijke kunnen de volgende lessen uit 
samenwerking worden getrokken: 
 

1. Het succes van samenwerking is sterk afhankelijk van de relatie die samenwerkingspartners 
met elkaar hebben. Het is belangrijk om niet alleen te investeren in de inhoud, maar ook in een 
goede onderlinge relatie en vertrouwen. 

2. De toegevoegde waarde van de deelname van de provincie aan samenwerkingsverbanden is 
verschillend: 

a. de provincie beschikt over expertise die andere partners niet of minder hebben; 
b. er is sprake van een overkoepelend belang waardoor de provincie een 'natuurlijke' 

trekker is van samenwerking; 
c. vanuit het (hogere) abstractieniveau waarop de provincie functioneert is de provincie 

in staat ontwikkelingen of kansen te signaleren en agenderen; 
d. de provincie is in staat (financiële) middelen vrij te maken om een proces te starten. 

3. Een rol als voorzitter neem je niet, die moet je worden gegund of worden verdiend. 
4. Wanneer het dagelijks bestuur van de provincie (of van andere bestuurlijke partners) 

participeert in de samenwerking, bestaat er altijd het gevaar dat de algemeen besturen te veel 
op afstand komen te staan. Het is belangrijk de algemeen besturen goed te informeren en 
aangesloten te houden zodat zij in staat zijn hun kaderstellende en controlerende rol goed te 
vervullen. 

5. Wanneer de provincie één van de partners is in samenwerking, moeten goede afspraken 
gemaakt worden over de rolverdeling tussen GS en PS; hoe geef je de kaderstellende en 
controlerende functie van PS op een goede wijze vorm? Dit vergt goede afspraken en 
onderling vertrouwen 

6. Er is niet altijd een formele structuur (bijv. gemeenschappelijke regeling) nodig om succesvol 
samen te werken. 

7. Het is goed om je continu als provincie bewust te zijn van je rol en positie in de 
samenwerking. Wanneer de samenwerking in een andere fase komt, kan het nodig zijn je rol 
te herijken. 

 

7.2 Kritische succesfactoren 

• Code ‘Goed openbaar bestuur’
De toepassing van deze code voor goed openbaar bestuur (‘Good Governance) is uitgangspunt 
en randvoorwaarde voor de Provincie Utrecht voor een goede samenwerking met andere 
overheidspartners. BZK hanteert deze code sedert juni 2009.  

• Openheid en betrouwbaarheid
Samenwerking moet gebaseerd zijn op partnerschap, waarbij er openheid moet zijn over de 
gemeenschappelijke doelstellingen en gemeenschappelijke verwachtingen. Conflicten en/of 
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verschillen van mening of belangen tussen partners (o.a. politiek, financieel, e.d.) dienen 
kenbaar te worden gemaakt en besproken. 

• Verankering gemeenschappelijke identiteit naast een eigen identiteit
Een langdurige samenwerking(sverband) moet gebaseerd zijn op een gezamenlijke identiteit, 
die in overeenstemming is met de gedeelde strategische belangen. Naast de gezamenlijke 
identiteit moeten de deelnemende partners voldoende ruimte hebben voor hun eigen identiteit, 
die is gebaseerd op een eigen strategisch belang. Het is van belang dat de keuze voor een 
gemeenschappelijk aanpak van beleid en uitvoering ook wordt verankerd in de bestuurs- en 
beleidsprocessen van de individuele partners. 

• Gemeenschappelijke belangen, ambitie, identiteit en inzet
Samenwerking moet gebaseerd zijn op een gezamenlijke ambitie en het gezamenlijk willen 
benutten van kansen op korte of lange termijn. Het ambitieniveau moet haalbaar en 
uitvoerbaar zijn. Het is van belang om tussentijds de gemeenschappelijke strategische 
belangen te monitoren en deze in overleg met betrokken partners te herbevestigen of 
herdefiniëren. Betrokken partners kiezen gezamenlijk positie en allen zetten zich hier actief 
voor in. Over de lobby en communicatie ten aanzien van hun gemeenschappelijke ambitie en 
positionering moeten heldere afspraken worden gemaakt.  

• Voldoende draagvlak en overeenstemming over de inhoud
Voor goede betrokkenheid en voldoende draagvlak moeten er bij alle betrokkenen 
overeenstemming zijn over de inhoud van de samenwerking. Dit betreft o.a. prioritering, 
fasering, planning, acties, financiën en over de lobby.  

• Overeenstemming over vormgeving en verantwoordelijkheden
Bij alle betrokkenen moet overeenstemming zijn over de bestuurlijke, juridische en 
organisatorische vormgeving, waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd. 
Van belang hierbij is dat een gemeenschappelijk beeld bestaat over de uitvoering van de 
organisatie en over de rollen van betrokken partners. Bij de rolverdeling is het nuttig om te 
kijken naar goede relaties met sleutelfiguren.  

• Overeenstemming over financiële en personele bijdrage 
Partners moeten goede afspraken maken over hun financiële en personele bijdrage ten behoeve 
van de samenwerking en deze vastleggen.  

• Goede communicatie en informatievoorziening 
Partners dienen altijd over dezelfde informatie te beschikken om volledig betrokken te zijn. 
Externe communicatie dient eenduidig, herkenbaar en actueel te zijn. Over de communicatie 
van de gemeenschappelijke ambitie en positionering moeten afspraken worden gemaakt. 
Interne communicatie moet duidelijkheid geven over inhoud, proces, rollen en 
verantwoordelijkheden.  

 
Naast deze, meer algemene, succes- en faalfactoren is het goed om heldere afspraken te maken over:

• het begin- en eindmoment; 
• de in- en uittreding; 
• de evaluatiemomenten; 
• de financiën;  
• de kwaliteitsborging; 
• de rol van maatschappelijke en private partijen; 
• de overdracht van bevoegdheden; 
• de democratische legitimering; 
• een conflictregeling; 
• een dynamische programmering.5

5 VROM-raad: Wisselende coalities, naar een effectief regionaal ruimtelijk beleid, advies 068, 2008 
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7.3 Juridische risico’s 

Aan alle juridische instrumenten zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 5 zijn risico’s verbonden, 
omdat de uitvoeringsdocumenten onzorgvuldig, onvolledig of incorrect kunnen zijn. Bij de keuze voor 
een privaatrechtelijk instrument is het risico daarnaast aanwezig dat ten onrechte gekozen wordt voor 
de privaatrechtelijke weg.  
 
In paragraaf 5.2 kwam de deelname of oprichting van een aparte rechtsvorm aan bod: de Verbonden 
partij. Er zijn speciale risico’s verbonden aan de oprichting of deelneming aan een privaatrechtelijke 
rechtsvorm. Het is overigens wel zo dat het hier moet gaan om een publieke taak die zal worden 
uitgevoerd door de aparte rechtsvorm. Een deelneming zoals een lidmaatschap van een vereniging die 
geen openbare (lees: provinciale taak) uitoefent en waarvoor contributie wordt betaald, is geen 
Verbonden partij.  
Hieronder volgt een opsomming van juridische risico’s:  
 
1. Als de gekozen rechtsvorm ‘niet bijzonder aangewezen wordt geacht voor de behartiging van het  
 daarmee te dienen openbaar belang’ zal de Minister van Binnenlandse Zaken zijn goedkeuring 

onthouden.  
 Het is van belang dat er zorgvuldig wordt beargumenteerd waarom deze vorm het meest 

efficiënt is. Meestal is er dan ook geen inzicht in de rol en geen transparantie. Daarom moet 
expliciet stilgestaan worden bij de volgende punten: 
- Met welk doel wordt geparticipeerd in verbonden partij?  
- Welke toegevoegde waarde zou de bemoeienis moeten hebben? 
- Is deelname de meest aangewezen wijze om deze taak te behartigen?  
- Welke rol(len) gaat de provincie invullen?6

- Wie gaat de rol vervullen? 
 
2. Er is onvoldoende toezicht of toezicht is niet mogelijk op de verbonden partij, waardoor het 

provinciale bestuur onvoldoende mogelijkheden heeft om haar democratische taken te kunnen 
vervullen. Provinciale taken kunnen te veel versnipperd zijn, waardoor geen toezicht meer 
mogelijk is en PS onvoldoende mogelijkheden hebben om hun democratische taken te kunnen 
vervullen. 

 Het is van belang dat er voldoende waarborgen worden gecreëerd voor democratische controle 
 en beïnvloeding door PS.  
 
3. Als vastgestelde formaliteiten (vaststelling jaarrekening, deponering bij Kamer van Koophandel 

en dergelijke) onzorgvuldig worden uitgevoerd, kan bestuurlijke aansprakelijkheid van GS in de 
rol van aandeelhouder aan de orde komen. Er dient dan wel sprake te zijn van een ernstige vorm 
van onbehoorlijk bestuur.  

 Het is van belang dat de provincie niet op de stoel van de bestuurders gaat zitten, omdat de  
 provincie dan als feitelijk bestuurder optreedt en daarmee het risico op 
 bestuurdersaansprakelijkheid ontstaat als er sprake is van wanbeleid.  
 

6 De provincie kan verschillende rollen vervullen als het gaat om deelneming: financieel participant; 
kapitaalverschaffer, aandeelhouder, bestuurder (behartigen ondernemingsbelang), toezichthouder (behartigen 
ondernemingsbelang), uiteindelijk (wettelijk of maatschappelijk) verantwoordelijke voor taakoefening; 
beleidsregisseur t.a.v. belang dat door verbonden partij wordt behartigd. Daarnaast kunnen er vanuit de provincie 
mogelijk ook nog andere lijnen naar de verbonden partij toelopen die niet rechtstreeks zijn terug te voeren op het 
financieel en bestuurlijk belang: bankier; garantiegever; opdrachtgever/ afnemer; subsidiënt; behartiger andere 
openbare belangen; partner in samenwerking; verhuurder; eigenaar; gronduitgifte; gebiedsontwikkelaar. 
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4. Belangenverstrengeling bij vertegenwoordigers. Gevolg: een gedeputeerde die optreedt als 
bestuurder van de verbonden partij heeft een probleem wanneer de belangen van de provincie niet 
gelijk zijn aan de belangen van de samenwerkingsconstructie. Omgekeerd kan met name de 
privaatrechtelijke verbonden partij die een gedeputeerde in haar bestuur heeft de schijn op zich 
laden daarvan voordelen te ondervinden die maatschappelijk onaanvaardbaar zijn 
(functievermenging).  
Het is van belang dat steeds helder is vanuit welke rol(len) en belangen invulling wordt gegeven 
aan de relatie met verbonden partijen. Daarbij moet rolzuiverheid betracht worden. Het is 
wenselijk de positie te bevestigen in verslagen, in brieven of op andere wijze. 

 
5. Een bestaande Verbonden partij (zie paragraaf 5.2) is niet meer in overeenstemming met het recht 

en het algemeen belang. Gevolg: er is geen toegevoegde waarde meer voor het bestaan van de 
verbonden partij.   

 Het is van belang dat op een zeker moment de vraag wordt gesteld of conform hetgeen de 
provincie bij het aangaan van de Verbonden partij voor ogen stond wordt gehandeld? Is de 
mate van betrokkenheid nog adequaat gegeven de thans geldende politieke en andere 
omstandigheden, wettelijk kader etc. Passen de statuten nog bij de huidige situatie? 

 
Gelet op deze risico’s heeft de provincie de Nota Verbonden Partijen provincie Utrecht 2009 
vastgesteld. In deze beleidsnota wordt een afwegingskader geboden voor het aangaan van een 
samenwerkingsrelatie. Daarbij wordt gefocust op de vraag of een taak in eigen beheer uitgevoerd moet 
worden of uitbesteed kan worden. In het laatste geval is het vervolgens de vraag of dat via een 
subsidierelatie gerealiseerd moet worden of via een aanbesteding/ overeenkomst. Als sluitstuk is het 
de vraag welke rechtsvorm daar dan het beste bij past. Om aan de publieke controle te voldoen wordt 
er in financiële beleidsregels voorgeschreven op welke wijze in de begroting en verantwoording 
essentiële informatie over de verbonden partijen wordt gerapporteerd aan PS. Daarnaast moet er 
informatie verstrekt worden over het beleid ten aanzien van het deelnemen in Verbonden partijen, de 
wijze waarop aansturing, informatievoorziening en verantwoording plaats vindt.  
Onderhavige notitie is een aanvulling op de Nota Verbonden Partijen provincie Utrecht 2009. 
Gepoogd is om door een lijst met ‘Aanbevelingen voor de oprichting van een Verbonden partij of 
deelneming in een andere rechtspersoon’, die als bijlage III is toegevoegd, de risico’s beheersbaar te 
maken. De bestaande Nota Verbonden Partijen geeft slechts enkele voorschriften. Het is te overwegen 
de aanbevelingen als beleidsuitgangspunten nader vast te stellen ter inperking van de genoemde 
risico’s. Daarnaast is een zogenaamde Checklist Verbonden Partijen toegevoegd als bijlage IV. De 
checklist biedt ondersteuning bij het keuzeproces voor het oprichten van of deelnemen in een 
verbonden partij.  
 

�������� 
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8. Implementatie 

Samenwerken met succes! wordt pas concreet als de 8 stappen in de praktijk gebracht gaan worden.  
Hiervoor is het nodig dat management en beleidsmedewerkers, de voornaamste (interne) doelgroepen, 
kennis nemen van dit document. 
 
Tijdens het schrijven van de kadernotitie en van dit stappenplan is regelmatig gebruik gemaakt van 
een groep interne beleidsmedewerkers die de conceptversies hebben becommentarieerd. Met hen 
willen wij verder nadenken over de mogelijkheden voor implementatie. Uitgangspunten daarbij 
moeten zijn dat het doelgroepgericht is, zoals hieronder beschreven is: 
 
Management 
Voor directie, afdelingsmanagers en teamleiders is het doel om kennis te verkrijgen en te delen over 
de vormen van samenwerking en de voor- en nadelen van de te kiezen vorm. Een van de mogelijke 
implementatievormen is een workshop voor afdelingshoofden, teamleiders, projectleiders/ 
programmamanagers, via de Pythagorasacademie. 
Voor participatie is het plan om een denktank op te richten, denkbaar is om hierbij aan te sluiten voor 
wat betreft samenwerken. 
 
Beleidsmedewerkers  
Voor de beleidsmedewerkers is het doel kennis eigen maken en er mee werken bij 
beleidsontwikkeling. Hierbij moet worden aangesloten op de leergang en de handleiding 
Beleidsontwikkeling. Het stappenplan moet worden toegevoegd aan het protocol grote projecten. 
Daarnaast kan het meegenomen worden in traject Anders Werken en onderdeel uit gaan maken van de 
introductiecursus voor beleidsmedewerkers.  
 
Het stappenplan wordt toegankelijk voor alle provinciemedewerkers als het gepubliceerd wordt op het 
Atrium bij stukken over ‘Hoe schrijf ik een projectplan’. Daar kunnen dan ook de ‘Best practices’ 
komen te staan, mogelijk met contactpersonen. Deze personen vormen dan een soort van 
‘promotieteam’. 
 

�������� 
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Bijlage I: Uitgangspunten voor samenwerking 

De eerder opgestelde discussienotitie bevat de volgende uitgangspunten voor de afweging om deel te 
nemen aan een samenwerkingsarrangement. Het gaat hier om allerlei vormen van samenwerking met 
andere overheden, maatschappelijke organisaties en instellingen.  
 

1 Wij hebben onze partners nodig om Utrecht mooier te maken. 
Betekenis o Wij onderhouden goede contacten op lokaal, regionaal, nationaal en Europees 

niveau. Dit doen wij bestuurlijk en ambtelijk.  
o De externe gerichtheid krijgt vorm en inhoud door middel van werkbezoeken, 

uitwisseling van kennis, onderlinge informatie uitwisseling en samenwerking. 
Dit stelt ons ook in staat een signalerende, agenderende functie te vervullen.  

o De functie van accounthouder voor gemeenten is belangrijk als verbindende 
schakel tussen de provincie Utrecht en de (samenwerkende) gemeenten. 

2 Wij werken samen wanneer dat doelmatig is bij de uitvoering van onze wettelijke 
taken en/of om onze prioritaire maatschappelijke opgaven te realiseren, zoals die 
door PS zijn vastgesteld.  

Betekenis o PS stellen per collegeperiode vast wat de prioritaire maatschappelijke opgaven 
van de provincie Utrecht zijn. 

o De prioritaire maatschappelijke opgaven worden bepaald op basis van 
ontwikkelingen op rijksniveau, maatschappelijke ontwikkelingen binnen de 
provincie en inbreng van onze partners.  

o Wij gaan alleen samenwerking aan wanneer dat doelmatig is bij de uitvoering 
van onze wettelijke taken of wanneer het bijdraagt aan het realiseren van onze 
prioritaire maatschappelijke opgaven, ook daar waar de provincie geen 
wettelijke taken heeft (principe van de open huishouding). 

o Wij beperken ons tot de prioritaire maatschappelijke vraagstukken waarbij 
betrokkenheid van de provincie toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de 
bijdrage van anderen. 

3 Wij nemen geen taken en verantwoordelijkheden over van andere overheden, 
(maatschappelijke) organisaties en instellingen. 

Betekenis o Wij nemen de (inter)gemeentelijke verantwoordelijkheid niet over en pakken 
geen gemeentelijke taken zelf op,  

o Wij nemen niet structureel deel aan intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden. Noch ambtelijk, noch bestuurlijk.  

o Wij nemen alleen deel aan (inter)gemeentelijke samenwerking, wanneer wij een 
zichtbare toegevoegde waarde kunnen bieden, ten opzichte van de bijdragen van 
anderen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken,  

o Wanneer een intergemeentelijk samenwerkingsverband een opgave signaleert 
die de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en/of mogelijkheden van dat 
samenwerkingsverband te boven gaan, kunnen wij een rol spelen in het 
oppakken van de opgave. 
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4 Wij werken samen op basis van heldere afspraken met onze partners 
Betekenis o Voorafgaand aan de samenwerking wordt een startnotitie voorgelegd aan GS en 

eventueel PS waarin doel en resultaat van de samenwerking zijn verwoord, de 
rol van de provincie, financiële gevolgen van samenwerking en de 
samenwerkingsvorm. 

o GS van Utrecht zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de samenwerking 
en koppelen periodiek terug aan PS over de voortgang. 

o Wij leggen samenwerkingsafspraken met onze partners vast over: 
o het beoogde resultaat van de samenwerking; 
o de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden; 
o inzet van mensen en middelen 
o communicatie met betrokkenen en belanghebbenden. 

o Wanneer de provincie een samenwerking aan gaat voor een integrale en 
gebiedsgerichte opgave, wordt er een coördinerend portefeuillehouder 
aangewezen  

5 Wij leren van samenwerking 
Betekenis o Wij evalueren de samenwerkingsverbanden die wij aangaan. 

o Wij delen de kennis en ervaringen die wij opdoen met onze partners 
o Wij bezien bij het aangaan van samenwerking en in elke collegeperiode of de 

samenwerking (nog) actueel is en voldoende bijdraagt aan de beoogde 
doelstellingen. Dit voorkomt dat er een grote bestuurlijke drukte ontstaat en dat 
samenwerkingsverbanden blijven voortbestaan die weinig toegevoegde waarde 
hebben. Hierbij gaat het zowel om samenwerkingsverbanden waartoe wij het 
initiatief nemen als samenwerkingsverbanden waartoe andere partijen het 
initiatief nemen en waarin wij (beoogd) partner zijn. 
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Bijlage II: Voorbeelden van samenwerking 

Breedband 
Doel Realiseren van breedband aansluitingen voor de zakelijke markt tegen 

een aantrekkelijk prijs 
Stimuleren van de ontwikkeling van breedbanddiensten 

Fasering 2006: Voorstellen, inrichten en start realisatie 
2007: realisatie en afronding 
2008 en verder: uitrol aansluitingen 

Rol en positie provincie 
Utrecht (incl. 
sturingsinstrumenten, 
sanctiemogelijkheden) 

Provincie functioneerde als aanjager en bundelaar van de initiatieven. 
Uiteindelijk heeft de provincie de contracten met de telecomaanbieders 
gesloten.  
Daarnaast stimuleerde de provincie door middel van een subsidie de 
ontwikkeling van diensten 

Rol en positie 
samenwerkingspartner(s) 

Er wordt samengewerkt met alle gemeenten in de provincie, hun 
ondernemersverenigingen, Kamer van Koophandel en MKB Utrecht en 
VNO NCW midden Nederland. Ze hadden allen een faciliterende en 
ondersteunde rol.   

Verdeling van 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

De provincie had bevoegdheden op het gebied van de onderhandelingen 
met de telecomoperators, maar was niet verantwoordelijk voor de 
daadwerkelijke aansluiting. De ondernemers en de operators sluiten 
uiteindelijk zelf een contract. In het contract tussen de provincie en de 
operators werden de randvoorwaarden (o.a. maximale prijs, maximale 
en minimale bandbreedte Servicelevel), waaronder aangesloten werd 
geregeld. 

Inbreng van kennis, 
expertise en financiën 

Provincie bracht kennis, een beetje financiën en veel organisatiekracht 
in. 

Rolverdeling GS-PS De gedeputeerde tekende uiteindelijk namens GS het contract. PS 
besloot over de subsidie 

Structuur van 
samenwerking en 
afspraken/spelregels 

Er zijn nooit expliciete regels afgesproken andere dan dat de gemeenten 
ambtelijke inzet, ruimte en een wethouder of burgemeester ter 
beschikking zouden stellen om hun ondernemers toe te spreken. De 
ondernemersverenigingen stelden hun ledenlijsten en infrastructuur ter 
beschikking. 

Balans efficiëntie – 
draagvlak en 
betrokkenheid 

Draagvlak bij gemeenten en ondernemers was groot (ook gemeten door 
middel van een klanttevredenheidsonderzoek). Ook de inzet is zeer 
efficiënt geweest. Voor een kleine 150.000 euro is er voor miljoenen 
aan extra investeringen losgemaakt bij de telecomoperators en heeft 
Utrecht in een korte een digitale infrastructuur die klaar is voor de 
toekomst en beantwoordt aan de ambitie.  

Overig - 

NV Utrecht 
Doel Opstellen en uitvoeren lange termijn ontwikkelingsvisie NV-Utrecht 
Fasering Visie opgesteld, uitvoeringsafspraken gemaakt 
Rol en positie provincie 
Utrecht (incl. 
sturingsinstrumenten, 
sanctiemogelijkheden) 

Eén van de participanten in de NV-Utrecht. Tevens voorzitter en 
leverancier procesmanager. Andere leden: Amersfoort, Hilversum, 
Utrecht, Gooi- en Vechtstreek, BRU, regio Amersfoort en Rijk 

Rol en positie Gelijkwaardige partners. Discussies op basis van inhoud en niet op basis 
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samenwerkingspartner(s) machtsposities. Uiteraard worden resultaten teruggelegd in de 
achterbannen van de afzonderlijke partners. De NV-Utrecht heeft geen 
formele bevoegdheden. 

Verdeling van 
verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden 

N.v.t. Zie boven 

Inbreng van kennis, 
expertise en financiën 

Alle partners brengen kennis, expertise en werkkapitaal in. 

Rolverdeling GS-PS GS is vertegenwoordigd in NV-Utrecht. Resultaten worden voorgelegd 
via GS aan PS. 

Structuur van 
samenwerking en 
afspraken/spelregels 

Zie boven 

Balans efficiëntie – 
draagvlak en 
betrokkenheid 

Balans is heel positief. De afgelopen jaren is veel bereikt. Inhoudelijk 
een gedegen Visie en een breed draagvlak, ook bij de achterbannen, 
zowel in de regio als bij het Rijk. 

Overig Onderdeel van Randstad Urgent programma van Kabinet. 

Hart van de Heuvelrug 
Doel Creëren van een balans tussen groen, rood en zorginstellingen 

Het programma beoogt een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het 
gebied tussen Zeist, Amersfoort en Soest. Dit onder meer door het 
ontwikkelen van een robuuste groen hoofdstructuur door middel van 
ontsnippering en het realiseren van groene corridors. maar ook door de 
recreatieve belevingsmogelijkheden van het gebied te vergroten, de 
functies wonen en werken te versterken en bij te dragen aan de 
vermaatschappelijking van de zorg.  

Fasering Uitvoering 
Rol en positie provincie 
Utrecht (incl. 
sturingsinstrumenten, 
sanctiemogelijkheden) 

Conform Raamcontract uit 2004 heeft de provincie twee rollen: 
- regierol: krijgt vorm via Programmabureau HvdH. De provincie 

financiert het programmabureau. De provincie is voorzitter van het 
Bestuurlijk Platform.  

- deelnemende rol: provincie is tevens één van de 17 partijen en geeft 
vanuit die rol inhoudelijke sturing en is trekker van diverse projecten 

 (instrumenten: voorfinanciering, RO-instrumentarium, inzet  
 deskundigheid).  
De afspraak is dat de doelen van het programma worden behaald via de 
volgende 3-trapsracket: 
1. binnen de projecten 
2. binnen de clusters 
3. binnen het programma, waarbij de provincie de mogelijkheid heeft om 

bepaalde (rode) ontwikkelingen via een inpassingsbesluit kan realiseren 
Rol en positie 
samenwerkings-
partner(s) 

Het project Hart van de Heuvelrug kent 17 partners, die zijn verenigd in 
een Bestuurlijk Platform. De provincie zit dit voor vanuit de regierol en 
is ook deelnemer aan het Platform. Alle partijen hebben een 
gelijkwaardige positie, maar de kern wordt gevormd door Soest, Zeist 
Provincie en Utrecht Landschap, omdat deze partijen de ruimtelijke 
plannen moeten vaststellen voordat de projecten uitgevoerd kunnen 
worden. In de praktijk ligt de voorbereiding en de uitvoering van de 
projecten meer bij de regiopartijen.  

Verdeling van In de voorbereiding zijn de verantwoordelijkheden gelijk verdeeld maar 
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verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden 

er zijn wel verschillen vanuit de wettelijke bevoegdheden o.a. in de zorg 
en in de RO. 
In de uitvoering verschillen de verantwoordelijkheden per type project. 
Dan komen de verantwoordelijkheden nadrukkelijk te liggen bij de 
partijen die bevoegd gezag zijn. Bij de uitvoering van bijvoorbeeld 
woonlocaties zijn de gemeenten bevoegd gezag.  

Inbreng van kennis, 
expertise en financiën 

De provincie brengt alle drie in. De provincie financiert het 
programmabureau waar veel expertise zit over planeconomie, 
voortgangsbewaking en financiën. Alle partners leveren projectleiders en 
kennis op planeconomie om de verschillende projecten te realiseren. 

Rolverdeling GS-PS GS zorgen voor de uitvoering, PS hebben de kaders vastgelegd 
Structuur van 
samenwerking en 
afspraken/spelregels 

De basis is vastgelegd in de Raamovereenkomst van 2004. Daarin is de 
structuur vastgelegd en zijn afspraken gemaakt over de werkwijze en de 
spelregels. 
Structuur: Bestuurlijk Platform. Ambtelijk Platform,   
 Programmabureau  
Werkwijze: Clusterovereenkomsten met projecten waarin doelen en  
 opbrengsten zijn vastgelegd.  
Spelregels: Rood-groenbalans en financiële verevening. Voor alle 
 clusters is een master-grondexploitatie opgesteld  
 waarmee alle projecten worden verevend. 

Balans efficiëntie – 
draagvlak en 
betrokkenheid 

Er is een balans tussen de efficiëntie van de samenwerking en draagvlak 
& betrokkenheid. De provincie wordt echter wel eens aangekeken op de 
rol binnen het programma. De verdeling naar de andere partijen kan nog 
beter en dat wordt ook opgepakt door de verschillende partners 
clustervoorzitter te maken. Hierdoor stijgt het draagvlak en 
betrokkenheid. Aandachtspunt hierbij is de efficiency, die nu alleen 
gericht is op het behalen van de financiële afspraken. Hieraan dient de 
projectplanning van de 25 projecten gekoppeld te worden. 

Overig - 

Programma Profiel van Utrecht 
Doel - Streven naar een meer duurzame Utrechtse samenleving waarbij 

minimaal de afwenteling tussen de drie p's (people, planet, profit) 
in beeld wordt gebracht en deze zo mogelijk wordt gereduceerd 
waarbij de balans tussen de drie pijlers leidraad wordt voor 
beleidskeuzes 

- Zorgen voor een meer strategische oriëntatie in beleid en politiek 
ten aanzien van het Utrechtse grondgebied en haar samenleving, 
via het vergroten van het lange termijn bewustzijn 

- Meer samenhang brengen in de beleidsontwikkeling. Daarbij 
zoeken wij naar synergie met de stakeholders van de provincie, 
door het scheppen van een gemeenschappelijk referentiekader.  

Fasering Collegeperiode 
Rol en positie provincie 
Utrecht (incl. 
sturingsinstrumenten, 
sanctiemogelijkheden) 

 

Rol en positie 
samenwerkingspartner(s)

Een meer duurzame Utrechtse samenleving is een perspectief waarvoor 
veel partijen zich willen inzetten. Er zit de nodige energie bij mensen om 
projecten op te zetten die te verbinden zijn met de missie. Om 
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daadwerkelijk tot vernieuwing te komen is het nodig om over de 
projecten heen een proces van kennisuitwisseling op gang te brengen. 
Een proces van netwerkleren dat directe meerwaarde oplevert ten 
aanzien van de uitvoering en resultaten van projecten én leidt tot een 
gemeenschappelijk referentiekader met betrekking tot die duurzame 
samenleving.  

Verdeling van 
verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden 

Voor een meer duurzame samenleving is de actieve participatie van 
burgers, ondernemers en bestuurders nodig. Cocreatie betekent 
simpelweg ‘niet voor, maar met’ en houdt in dat je zoveel mogelijk 
samen optrekt met partners. Uitgangspunt vormt het procesmodel van de 
‘opwerkfabriek’ dat uitgaat van drie opeenvolgende fasen: 
• Kennisuitwisseling; het leren over projecten heen stimuleren en 
met elkaar de richting van de beweging bepalen. 
• Transitie; het herontwerpen van projecten en slim combineren 
van initiatieven opdat daadwerkelijk een duurzaamheidsslag wordt 
gemaakt. 
• Vernieuwde professionele praktijk; geleerde lessen vinden hun 
weg naar instituties en werken door in de organisatieroutines van 
betrokken partijen en werkvelden.  

Inbreng van kennis, 
expertise en financiën 

Het programma Utrecht2040 faciliteert de opwerking van projecten door 
sleutelpersonen uit projecten bijeen te brengen in een aantal communities 
of practice langs bijvoorbeeld de themalijnen cultuur, kennissamenleving 
en landschap. Hierbij wordt een parallel gezocht met de werksessies die 
vanuit de strategische lijn worden opgepakt zodat wij in netwerken van 
elkaar kunnen leren. 

Rolverdeling GS-PS  
Structuur van 
samenwerking en 
afspraken/spelregels 

Netwerkleren krijgt strategische betekenis als het formele thema’s en 
doelstellingen op een informele manier weet verder te brengen. Vanuit 
professionals gezien is leren een heel natuurlijk proces. Alles wat iemand 
niet in huis heeft gaat hij ergens halen. De energie zit daarbij op de 
vragen en het bijeenbrengen van mensen met vergelijkbare vragen vormt 
een goed vertrekpunt voor het vormen van communities of practice. 

Balans efficiëntie – 
draagvlak en 
betrokkenheid 

 

Overig  

Samenwerkingsagenda 
Doel Samen met de gemeenten of samenwerkingsverbanden realiseren van 

afspraken 
Fasering Collegeperiode 
Rol en positie provincie 
Utrecht (incl. 
sturingsinstrumenten, 
sanctiemogelijkheden) 

Co-organisator en -financier van realisatie van afspraken 
Monitoring 
Regisseur: initiëren en vormgeven aan de afspraken 
Stimulator: de idee van de agenda bedacht 

Rol en positie 
samenwerkingspartner(s)

Volwaardige gesprekspartner en aandragen van mogelijke projecten voor 
op de agenda. 
Regisseur: monitoring van de agenda doet de Provincie Utrecht 

Verdeling van 
verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden 

De realisatie wordt gezamenlijk gedaan. De provincie en de partner 
hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om de afspraak te realiseren 
zoals die is geformuleerd. 
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Inbreng van kennis, 
expertise en financiën 

Onderdeel van de afspraken kan zijn dat de Provincie Utrecht alleen geld 
en/of expertise levert. 

Rolverdeling GS-PS PS stellen de kaders en daarbinnen voeren GS de afspraken uit. Het 
Uitvoeringsprogramma is de financiële verantwoording voor wat betreft 
het eigen aandeel. 

Structuur van 
samenwerking en 
afspraken/spelregels 

De gemeente en/of samenwerkingsverband en de Provincie Utrecht 
hebben een convenant afgesloten, waarin zij hun samenwerking 
bekrachtigden. 
Binnen elk afzonderlijk project zijn er afspraken gemaakt over wie doet 
wat en welke middelen worden ingezet. 

Balans efficiëntie – 
draagvlak en 
betrokkenheid 

Aan het begin was het draagvlak bij de gemeenten groter, dan aan het 
einde van het project, dit werd ingegeven door onduidelijkheden en 
communicatieproblemen bij alle partijen.. 

Overig  
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Bijlage III:  Aanbevelingen voor de oprichting en het functioneren van een verbonden 
partij of een deelneming in een andere rechtspersoon  

 
De ’Nee, tenzij-regel’ toepassen: 

a. Samenwerking tussen de provincie Utrecht en andere overheidslichamen met overdracht van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en financiële participatie vindt uitsluitend plaats 
als dit het meest aangewezen middel is om de beleidsdoelstellingen te realiseren. 

b. In beginsel wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden op grond van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen.  

c. Uitsluitend te besluiten tot oprichting van of deelneming in een stichting, vereniging, 
vennootschap of coöperatie etc., indien expliciet is bepaald waarom dat in het bijzonder 
aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het benoemde daarmee te dienen 
openbaar belang. Onder meer moet er onderzocht en gemotiveerd zijn waarom uitvoering 
van beleidsvoornemens niet in een publiekrechtelijke rechtsvorm kan plaatsvinden. De 
provincie gaat zich pas actief met de behartiging van het publiek belang bemoeien als de 
markt dat niet doet of wanneer het publieke belang niet door het geven van een opdracht, 
subsidie of het stellen van regels door de markt kan worden behartigd.  

Verdere substantiële voordelen 

d. De verbonden partij moet goed naast alternatieve uitvoeringswijzen worden gelegd (zelf 
doen, uitbesteden), en dat zij substantiële voordelen heeft in vergelijking met andere 
manieren van uitvoeren/andere instrumenten. (bijvoorbeeld: 

• efficiencyvoordelen door samenwerking 
• meerwaarde op het vlak van bestuurskracht en effectiviteit genereren 
• benodigde partners zijn zo tot samenwerking/ kapitaalinbreng/ kennisinbreng te 

bewegen 
• bestuur op afstand - afschermen bestuurlijke bemoeienis tot hoofdlijnen, waardoor 

minder bestuurlijke aandacht nodig is en slagvaardiger kan worden gewerkt 
• eigenstandige en herkenbare identiteit wenselijk 
• beperking/ spreiding financieel risico en aansprakelijkheid 
• belastingfaciliteiten 
 

Checklist Verbonden Partijen gebruiken 
e. Bij de beslissing tot deelnemen in een privaatrechtelijke rechtspersoon dient de keuze aan de 

hand van de ‘Checklist Verbonden partijen’ in bijlage IV bij de Samenwerkingsnotitie te 
worden gemotiveerd in het A-stuk. 

Aanbestedingsregelgeving van toepassing? 
f. Aandacht voor of er op grond van de Europese regelgeving een aanbesteding moet plaats 

vinden bij de keuze van een samenwerkingspartner. 

Staatssteun aanwezig?  
g. Aandacht voor of er op grond van de Europese regelgeving ongeoorloofde staatsteun wordt 

gegeven aan een samenwerkingspartner. 
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Risicoanalyse maken! 
h. Maak een risicoanalyse bij de afweging voor het aangaan van de samenwerking. In een 

‘toezichtarrangement’ wordt tevens geregeld wanneer er weer een actualisatie van die 
risicoanalyse plaatsvindt, waarbij tenminste wordt ingegaan op de navolgende aspecten:  

• check op integriteitrisico’s bij keuze contractspartij 
• afhankelijk van aard samenwerking contractuele waarborgen in verband met 

integriteitaspecten, gedragscode e.d. (bijv. ontbindingsmogelijkheid) 
• heeft de provincie voldoende zicht op fiscale consequenties, risico’s van 

samenwerkingsconstructie voor de provincie en voor de verbonden partij? 
• is aanbestedingsplicht bij selectie samenwerkingspartners van de Verbonden partij  

beoordeeld? 
• welke financiële lijnen er zijn tussen provincie en de Verbonden Partij 

(kapitaalinbreng, subsidie, opdrachtgeverrelatie) 
• welke ingrijpende gevolgen kunnen optreden bij disfunctioneren van de Verbonden 

partij (financieel, reputatie, imago provincie). 
 
Vertegenwoordiging 

i. In beginsel voor een positie in het bestuur geen provinciebestuurders, gedeputeerden of 
ambtenaren te benoemen, maar alleen gekwalificeerde externen, om de schijn van 
tegenstrijdig belangen en loyaliteitsconflicten zoveel mogelijk te voorkomen en met het oog 
op een transparant beleid. 

Specifiek ten aanzien van vennootschappen:

j. Participeren in een privaatrechtelijke rechtspersoon door 
provinciebestuurders, gedeputeerden of ambtenaren als commissaris te benoemen, 
uitsluitend indien dat noodzakelijk is om de toezichtrol van de provincie vorm en 
inhoud te geven. Dit betekent dat zij uittreden, zodra de regierol vorm en inhoud heeft.  
Daarna wordt de regie van de provincie bij vennootschappen uitsluitend nog vorm 
gegeven door middel van het aandeelhouderschap en/of door prestatieafspraken in 
contracten of subsidievoorwaarden. 

k. In beginsel de invloedslijn als aandeelhouder in statuten en bij toepassing 
daarvan te beperken tot het wettelijk omschreven basispakket: 

• Veranderen statuten 
• Benoemen/ ontslaan commissaris (i.g.v. niet-structuurvennootschap) 
• Benoemen/ ontslaan bestuurder 
• Goedkeuring jaarrekening en het in dat kader afnemen van verantwoordelijkheid van 
de directie 
• Decharge bestuurder en Raad van commissarissen 
• Vaststellen winstuitkering 
• Goedkeuring van grote investeringen  
• Inroepen nietigheid van besluiten 
• Doen instellen van een onderzoek naar het beleid/ gang van zaken 
 
l. Indien meer sturing gewenst is, danwel het risicoprofiel hiertoe aanleiding 
geeft - en afwegend tegen het verhoogd risico van bestuursaansprakelijkheid - 
nadrukkelijk overwegen om een of meer de navolgende bevoegdheden voor de 
vergadering van aandeelhouders te laten vastleggen: 
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• dat het bestuur zich heeft te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene 
vergadering van aandeelhouders voor zover deze betrekking hebben op de algemene 
lijnen van het te volgen financiële, sociaal- en economische beleid n het 
personeelsbeleid 
• bevoegdheid tot het geven van concrete instructies betreffende bepaalde onderwerpen 
(mits niet een te grote beperking van de bestuursbevoegdheid) 
• goedkeuren van veranderen strategie 
• goedkeuren businessplan op hoofdlijnen (incl. doelstellingen en benodigde 
investeringen) 
• goedkeuren investeringen die aanzienlijk afwijken van vastgestelde plan 
• kennis nemen van resultaat (beleid) 
• goedkeuren aangaan oprichten nieuwe deelneming. 
 

m. Actief gebruik maken van (statutair vastgelegde) rechten en verplichtingen als 
aandeelhouder (de benoeming van commissarissen). 

n. GS zijn het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het 
aandeelhouderschap in een vennootschap. Gelet hierop dienen vertegenwoordigers van 
de provincie alvorens zij standpunten innemen in besturen/raden van commissarissen 
van verbonden partijen, GS een mogelijkheid tot inspraak, te geven cf. de gebruikelijk 
kaders en controlebevoegdheid van GS o.g.v. de provinciewet. 

o. Aandeelhoudersbesluiten worden op bestuurlijk - niet op ambtelijk - niveau 
genomen. 

p. De Commissaris van de Koningin vertegenwoordigt de provincie Utrecht in de 
aandeelhoudersvergadering of laat zich op basis van een daartoe strekkende machtiging 
vertegenwoordigen.  

q. De vertegenwoordiging wordt niet opgedragen aan een portefeuillehouder die 
tevens commissaris is in de vennootschap. 

r. Rolvermenging ten aanzien van de verschillende hoedanigheden van de 
provincie (aandeelhouder, subsidiënt en contractspartij) wordt zoveel mogelijk 
voorkomen. De bemoeienis als aandeelhouder blijft beperkt tot wettelijke en statutaire 
bevoegdheden. 

Niet aan het ambt verbonden lidmaatschappen of bestuur-/ commissarisfuncties 
s. Indien er geen onverenigbaarheid van belang kan spelen en indien de vervulling van het 

ambt niet wordt geschaad, kan een lid van het provinciebestuur op persoonlijke titel een 
bestuurders- of commissariszetel vervullen. Hierbij maakt betrokkene nadrukkelijk kenbaar 
dat het gaat om een niet aan het ambt verbonden nevenfunctie en worden de beide 
hoedanigheden qua functioneren strikt onderscheiden.  

Adequate en toereikende bedrijfsvoering-, management- en bestuursinformatie. 
t. De bedrijfsvoerings-, management- en bestuursinformatie van de Verbonden partij dient 

zodanig te zijn dat bestuur en daarmee deelnemende provincie(n) zicht hebben op risico’s en 
consequenties van het bedrijfsmatig handelen en daar zonodig actief en tijdig in bijsturende 
zin op kunnen reageren.  

u. De directeur die verantwoordelijk is voor het beheer van de Verbonden partij draagt zorg 
voor verheldering, voorbereiding en het volgen van de invulling van de diverse rollen van de 
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provincie resp. de vertegenwoordigers in bestuurlijke gremia, het college en 
verantwoordelijke portefeuillehouder. 

v. De provincie bevordert dat een informatieprotocol wordt vastgelegd tussen de 
contactpersoon van de provincie en de persoon die als commissaris is aangesteld van de 
Verbonden partij, met zoveel mogelijk waarborgen voor vertrouwelijkheid. 

Toezichtarrangement. 
w. Participatie in een Verbonden partij alleen te laten plaatsvinden nadat door GS, nadat PS is 

gehoord, een toezichtarrangement is vastgesteld. In het toezichtarrangement krijgt de 
aansturing, het beheer en het toezicht vorm en inhoud. Daarbij dient aandacht te worden 
gegeven aan: 

• duidelijkheid van de doelstelling en taakomschrijving en de meetbaarheid van 
prestaties van de Verbonden partij; 

• financiële, maar ook maatschappelijke risico’s en de wijze waarop de risico’s worden 
beheerd en beheerst. Een risicoanalyse zal hiervoor de basis moeten zijn;  

• de sturingsvisie  - het geheel van regels en afspraken over de verdeling van 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen bestuursorganen, waaronder de 
bestuurlijke verhoudingen, goedkeuring ondernemingsplan, vertegenwoordiging, 
benoeming bestuurders, functiescheiding; 

• de wijze waarop de publieke belangen zijn geborgd en op welke wijze de 
democratische controle plaatsvindt (bekostigingsvoorwaarden, vaststellen 
tarieven/heffingen, goedkeuring begroting, goedkeuren/vaststellen van regelingen van 
het uitvoeringsorgaan); 

• de wijze van verantwoording (informatieplicht, controlerechten, verplichtingen tot het 
indienen van verantwoordingsinformatie) 

• de met de Verbonden partij contractueel vast te leggen bevoegdheid om zonodig 
aanwijzingen en richtlijnen te geven; 

• de wijze (inhoud en tijdstippen) waarop er wordt geëvalueerd inclusief doorlichtingen 
op effectiviteit en efficiency. 
 

x. De provincie zorgt ervoor dat het bestuur van de van de Verbonden partij transparante 
afspraken maakt met de directeur over sociale, financiële en economische ‘targets’, en dat 
deze actief worden gemonitord. 

y. Statutaire toezicht -en invloedslijnen (goedkeuring, benoemingsrecht e.d.) alleen opnemen 
indien daar ook daadwerkelijk en actief invulling aan gegeven zal worden.  

z. De provincie neemt actief kennis van de resultaten van deze monitoring. Indien daartoe 
aanleiding is worden GS en PS tijdig geïnformeerd.

Beheer, ambtelijke ondersteuning en informatievoorziening 
aa. Expliciet vastleggen welke portefeuillehouder en welke afdeling/team verantwoordelijk is 

voor de uitvoering van provinciale taken door de Verbonden Partij. 

bb. Onderscheid - indien naast elkaar bestaand - de rol van aandeelhouder, commissaris, 
financier/ subsidiënt en opdrachtgever/afnemer, bevoegd gezag. Formuleer duidelijke 
doelstellingen bij iedere rol. 

cc. De relatie met Verbonden partijen als vast agendapunt opnemen in ambtelijke en 
bestuurlijke gremia.  



Bijlage III 

34

Relatie met beleidscyclus 
dd. De paragraaf “Verbonden partijen” van de Begroting bevat de visie op deze partijen in 

relatie tot de realisatie van doelstellingen die zijn opgenomen in het programmadeel. De lijst 
“Verbonden partijen” omvat in overeenstemming met het bepaalde in het Besluit Begroting 
en Verantwoording ten minste: 

• De naam en de vestigingsplaats 
• Het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd 
• De veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het 

belang dat de provincie in de verbonden partij heeft 
• Het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin 

en aan het eind van het begrotingsjaar 
• Het resultaat van de verbonden partij  

 
Evaluatie 

ee. De effectiviteit en efficiëntie van de relatie tussen de provincie Utrecht en haar Verbonden 
partijen periodiek te evalueren.  
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Bijlage IV: Checklist Oprichting Verbonden partijen of een deelneming in een andere 
rechtspersoon 

Relevante vragen bij het oprichten van een Verbonden partij of een deelneming in een andere 
rechtspersoon, die leidt tot een Verbonden partij (d.w.z. een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 
organisatie, waarin de provincie zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft)7.
Voorgesteld wordt om de antwoorden op de vragen in het onderstaande stappenschema in het A-stuk 
dat de besluitvorming omtrent de oprichting van de verbonden partij op te nemen.  
 

� = door naar de volgende vraag 

Vraag 1  Is er sprake van een publiek belang dat door de provincie behartigd moet worden? 
(Hoe moet dat worden omschreven?)
� Nee --- niets doen en aan de markt of andere overheden overlaten. 
� Ja  -----�

Vraag 2  Zijn voor de uitoefening van de taak publiekrechtelijke bevoegdheden beschikbaar?
� Ja, ….(in zoverre) uitvoering door provincie – nieuwe diensttak, onderdeel van 

bestaande afdeling, of inbrengen in een gemeenschappelijke regeling 
� Nee --�

Vraag 3 Is er praktisch en juridisch bezien een keuzemogelijkheid tussen: zelf doen / deel te 
nemen aan een verbonden partij / uitbesteden aan een andere (los van de provincie 
staande) organisatie (bijvoorbeeld subsidie geven, inkoop of opdracht voor 
dienstverlening)?
� Nee 
� Ja ----�

Vraag 4  Heeft bestuurlijke betrokkenheid meerwaarde en is het op afstand 
zetten niet gewenst? Is rechtstreekse provinciale betrokkenheid bij de behartiging van 
het publiek belang noodzakelijk, dan wel vanwege bestuurlijke, financiële of 
personele aspecten zeer gewenst? 
� Ja --- uitvoering door provincie - nieuwe diensttak, onderdeel van bestaande 

afdeling, of inbrengen in een gemeenschappelijke regeling; feitelijke 
werkzaamheden eventueel (geheel of gedeeltelijk) uitbesteden. 

� Nee ----�

Vraag 5  Kan de provincie het publieke belang als opdrachtgever, subsidieverlener- of 
regelgever voldoende behartigen?
� Ja --- stimuleren, uitbesteden of met toezicht door de markt laten uitvoeren 
� Nee ----�

Vraag 6  Kan de ontbrekende maar noodzakelijke invloed door middel van samenwerking met
derden worden ingevuld?
� Nee --- uitvoering door provinciale organisatie 
� Ja ----�

Vraag 7  Heeft samenwerking meerwaarde, zo ja waaruit bestaat dat, hierbij te denken aan:  
 - Efficiencyvoordelen te behalen door samenwerking 

 
7 Betrek ook de aanbevelingen zoals verwoord in bijlage III bij deze notitie bij de afweging. 
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- Meerwaarde op het vlak van bestuurskracht en effectiviteit genereren 
- Benodigde partners zijn zo tot samenwerking/ kapitaalinbreng/ kennisinbreng te 

bewegen 
- Bestuur op afstand - afschermen bestuurlijke bemoeienis tot hoofdlijnen, 

waardoor minder bestuurlijke aandacht nodig is en slagvaardiger kan worden 
gewerkt 

- Eigenstandige en herkenbare identiteit wenselijk 
- Beperking/ spreiding financieel risico en aansprakelijkheid 
- Belastingfaciliteiten 
� Nee  
� Ja ----�

Vraag 8  Is voor samenwerking een rechtsvorm nodig of wenselijk, omdat er niet volstaan kan
worden met contractuele afspraken?
� Nee  
� Ja ----�

Vraag 9  Is de rechtsvorm vanwege ander motief dan samenwerking gewenst, m.n. bestuur op 
afstand of risicobeperking?
� Nee  
� Ja ----� verbonden partij oprichten of deelnemen in rechtsvorm 

 
Samenvattend:  
1. Is het oprichten of deelnemen in een rechtsvorm bijzonder aangewezen te achten voor de 

behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang 
2. en valt de balans tussen voor -en nadelen substantieel gunstiger uit dan bij andere mogelijke 

instrumenten? 
Ja ----� verbonden partij oprichten of deelnemen in rechtsvorm 
 

Vraag 10 Is er sprake van een verbonden partij?
Artikel 1 Besluit begroting en verantwoording definieert een verbonden partij als 

 volgt: “Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie 
 waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft.”  
 

A. - We spreken van een financieel belang als de provincie aansprakelijk is bij niet           
nakoming van verplichtingen of als er geen verhaal is bij faillissement.  

 B. - We spreken van een bestuurlijk belang als de provincie zeggenschap heeft,  
 bijvoorbeeld als een bestuurder of ambtenaar zitting heeft in het bestuur of  
 namens de provincie stemt.  
 

Opm.: Ook een samenwerkingsverband (bijvoorbeeld PPS) kan als verbonden partij 
 worden aangemerkt als de samenwerking voldoet aan bovengenoemde definitie.  

Een instelling waarmee de provincie uitsluitend een subsidierelatie heeft is dus geen 
verbonden partij. 
� Nee t.a.v. A of/en B> geen verbonden partij, maar OF een subsidierelatie, dan zijn 

de regels m.b.t. subsidieverstrekking van toepassing (afd. SEI) OF een 
opdrachtnemersrelatie, dan zijn de inkoop en aanbestedingsregels van toepassing 
(afd. SEI) 

� Ja ----� tav A en B> alleen als aan beide: ga naar vraag 11: 
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Vraag 11 Bij keuze voor een verbonden partij: welke vorm is dan het meest geschikt?
• Deelneming 
• Deelneming en vertegenwoordiging 
• Deelneming + contractuele afspraken 
• Vertegenwoordiging 
• Statutaire bevoegdheden - benoeming, goedkeuring besluiten e.d. 

Ga naar vraag 12: 
 
Vraag 12 Wordt artikel 158 lid 3 Provinciewet doorstaan?

De oprichting van of deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen dient bij PS te 
 worden ‘voorgehangen’ en behoeft goedkeuring van de minister van Binnenlandse 
 Zaken.  
 Voor de goedkeuring door de minister wordt getoetst aan  

a. het recht en 
b. het algemeen belang 
D.w.z. dat zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid wordt beoordeeld. (De 
termijn voor goedkeuring bedraagt 13 weken, met de mogelijkheid van een verlenging 
van nog eens 13 weken.) 

 
Ad a. Als het gaat om de toetsing op strijd met het recht gaat het om punten als de 

 juiste besluitprocedure, inclusief voorhang bij PS, staatssteuntoets, correcte  
 toepassing aanbestedingregels en dergelijke. Dit leidt dus tot de volgende vragen: 
 
Vraag 13 Is er een wettelijke grondslag voor de voorgenomen activiteit?

Deze (algemene) vraag moet altijd worden gesteld voordat wordt overgegaan tot 
 (besluitvorming over) uitvoering. Immers als het geen taak van Provincie betreft dan 
 is er geen bevoegdheid bij de Provincie. Soms is er sprake van een specifieke 
 (wettelijke) grondslag. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan artikel 41 van de 
 Wet op de jeugdzorg, waarin is bepaald dat GS subsidie verstrekken voor de 
 uitvoering van de in die wet genoemde taken. Als er geen specifieke (wettelijke) 
 grondslag is, vormt artikel 105 Provinciewet een algemene wettelijke basis voor 
 ‘regeling en bestuur inzake de huishouding van de provincie’. Deze algemene 
 bevoegdheid wordt in de regel geconcretiseerd in de begroting en het 
 collegeprogramma.  

� Nee, er moeten aanvullende maatregelen worden getroffen 
� Ja ----�

Vraag 14 Verzet inhoud of strekking van de wet of regeling zich tegen de privaatrechtelijke 
weg?
Soms is er een specifieke regeling voor de uitoefening van overheidsbevoegdheden, 

 zoals het geval van een zelfstandige (beschikking vervangende) 
 subsidieovereenkomst. De strekking van de in de Awb neergelegde subsidietitel verzet 
 zich tegen subsidieverlening zonder grondslag in de publiekrechtelijke regeling.  

� Ja 
� Nee ----�

Vraag 15 Is er sprake van staatssteun?
In relatie tot een verbonden partij kan er sprake zijn van staatssteun. De vraag of er 

 sprake is van staatssteun en, zo ja, of die staatssteun gerechtvaardigd is, is niet zo 
 eenvoudig te beantwoorden. Geadviseerd wordt met het aanspreekpunt-BJZ contact op 
 te nemen. 

� Ja, er moeten aanvullende maatregelen worden getroffen  
� Nee ----�
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Vraag 16 Is er sprake van subsidieverlening?
In relatie tot een verbonden partij (bijvoorbeeld een Stichting) kan er sprake zijn van 
een subsidierelatie. De vraag of er sprake is van subsidieverlening en, zo ja, of die 
subsidieverlening voldoet aan de wettelijke eisen (Algemene wet bestuursrecht) en 
aan het kader voor subsidieverlening van de Provincie Utrecht), is niet zo eenvoudig 
te beantwoorden. Geadviseerd wordt met het aanspreekpunt-BJZ contact op te nemen. 
� Ja, er moet aan de regelgeving worden voldaan  
� Nee ----�

Vraag 17 Is er sprake van aanbestedingsplichtige inkoop? 
In relatie tot een verbonden partij (bijvoorbeeld verzelfstandigd onderdeel van de 
Provincie, waarmee de Provincie nog steeds bestuurlijke en financiële banden heeft) 
kan er sprake zijn van een inkooprelatie. De vraag of er sprake is van 
aanbestedingsplichtige inkoop en, zo ja, of die inkoop voldoet aan de wettelijke eisen 
en het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Provincie Utrecht, is niet zo eenvoudig 
te beantwoorden en valt buiten het bestek van deze notitie. Geadviseerd wordt met de 
afdeling SEI; Inkoop contact op te nemen. 
� Ja, er moet aan de regelgeving worden voldaan  
� Nee ----�

Ad b. Bij de toetsing aan het openbaar belang gaat het om de onderbouwing van het 
 publieke belang, de democratische controle, de rechtszekerheid van burgers en  
 bedrijven en het financiële risico dat de provincie loopt. Dit leidt dus tot de volgende 
 vragen: 
 

Vraag 18 Is de rechtsbescherming van burgers in een publiekrechtelijke regeling beter
gewaarborgd?
Soms kan een activiteit of project zowel via de publiekrechtelijke weg (vaak in de 
vorm van een Gemeenschappelijke Regeling op grond van de Wgr) als via de 
privaatrechtelijke weg worden uitgevoerd. In de regel biedt een gemeenschappelijke 
regeling meer rechtsbescherming van burgers, omdat hierop specifieke wetten zoals 
de Algemene Wet Bestuursrecht en de Wet Openbaarheid van Bestuur van toepassing 
zijn. Het is echter niet zo dat de privaatrechtelijke weg dan is uitgesloten. BZK toetst 
of de privaatrechtelijke weg akkoord is als een verzoek om goedkeuring wordt 
voorgelegd. 
� Ja, publiekrechtelijke regeling 
� Nee ----�

Vraag 19 Kan via de publiekrechtelijke weg een vergelijkbaar resultaat worden behaald?
Als er een vergelijkbaar resultaat via de publiekrechtelijke weg behaald kan, dan 

 dienen beleidsaspecten doorslaggevend te zijn om toch een verbonden partij op te 
 richten. Er dient dan in het A-stuk over de oprichting aandacht besteed te 
 worden aan de motivatie.  

� Ja, publiekrechtelijke regeling 
� Nee ----� Na goedkeuring van de oprichting of deelneming door de minister van 

BZK, dient  er vanuit te worden gegaan dat deze oprichting of deelneming 
rechtmatig is.  

 


