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Onderwerp: Stappenplan samenwerking 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisneming 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
De rol en positie van de overheid - en daarmee ook van de provincie Utrecht - verandert. De klassieke 
rol van overheid blijft bestaan. Daarnaast gaan we meer en meer samenwerken met bestuurlijke en 
maatschappelijke partners om tot resultaten te komen. In het ene geval zal de provincie de initiator zijn 
van nieuw beleid, een andere keer haken we aan bij initiatieven in de samenleving. We gebruiken 
verschillende instrumenten om de interactie met andere partijen vorm te geven. Deze instrumenten 
hebben soms een juridische basis zoals bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling, een stichting of 
een subsidieverordening maar soms ontbreekt de juridische basis en wordt in meer informele vormen 
samengewerkt. Het is goed om vooraf stil te staan bij de betekenis hiervan voor de provincie: wat is 
onze rol, welke belangen en risico's zijn daaraan verbonden, welk instrument past hierbij, hoe kunnen 
provinciale staten invulling geven aan hun kaderstellende en controlerende rol?  
We beogen met de notitie Samenwerken met succes! en de door u vorig jaar vastgestelde nota 
verbonden partijen de interactie met onze omgeving zo helder en verstandig mogelijk vorm te geven. 
 
Voorgeschiedenis 
Januari 2010 heeft u de discussienotitie Kader Samenwerking besproken en ons gevraagd deze nader 
te concretiseren. In juni 2010 heeft u de motie “Partnerschap gemeenten" aangenomen waarin u ons 
opdraagt in gesprek te gaan met gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om te 
komen tot een betere samenwerking met deze partners. De notitie Samenwerken met succes! is het 
antwoord op deze twee verzoeken.  
 
Essentie / samenvatting: 
 
In de notitie Samenwerken met succes! wordt het eerder gepresenteerde sturingsmodel voor 
samenwerking verder uitgewerkt in een stappenplan met toelichting. Daarbij wordt een verbinding 
gelegd met de Nota verbonden partijen. Doel van de notitie is een handvat te bieden aan de provincie 
Utrecht en haar bestuurlijke en maatschappelijke partners, voor het vormgeven van samenwerking. 
Daarbij gaat het om het bepalen van de rol en positie van de provincie in een 
samenwerkingsconstructie, de vorm en instrumenten van samenwerking.  
 
In de notitie Samenwerken met succes! wordt niet ingegaan op de taken waarbij moet/kan worden 
samengewerkt. Deze discussie kan gevoerd worden wanneer de kerntakendiscussie is afgerond. 
Hierdoor is een wel een ambtelijk-technische notitie geworden. Met de notitie komen we tegemoet aan 
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uw motie ‘Partnerschap gemeenten’ (PS2010PS4_motie 3) waarin u ons opdraagt het partnerschap 
met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven structureel meer vorm en inhoud te 
geven. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De interactie van de provincie met haar omgeving zo goed mogelijk vorm geven. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
In de Notitie Samenwerken met succes! (h8) is opgenomen hoe de notitie geborgd gaat worden. 
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van de notitie Samenwerken met succes! 

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


