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1 Doel van de notitie 

Het doel van deze notitie is: invulling te geven aan het onderzoeksplan 2011 voor de provincie Utrecht ex 
artikel 217a van de Provinciewet. 
 

2 Inleiding, wat betekent Artikel 217a uit de Provinciewet?  

De provincie moet jaarlijks voldoen aan het artikel 217a in de Provinciewet. De wettekst luidt:   
• Gedeputeerde Staten (GS) verrichten periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de 

doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur.  
• Provinciale Staten (PS) stellen bij verordening regels hierover. 
• GS brengen schriftelijk verslag uit aan PS van de resultaten van het periodiek onderzoek.  
• GS stellen de rekenkamer tijdig op de hoogte van de onderzoeken die zij doen instellen en zenden 

haar een afschrift van een verslag als bedoeld in het tweede lid.  
De dualisering in 2003 is de aanleiding van dit artikel in de Provinciewet. Dualisering heeft de 
kaderstellende en de controlerende taken van PS versterkt. De bestuursbevoegdheden zijn bij GS 
geconcentreerd. Hierbij hoort functiescheiding en een andere rolverdeling dan voor 2003. De 
Provinciewet wil met dit artikel rolverduidelijking en transparantie stimuleren. Artikel 217a is onderdeel 
van het hoofdstuk XIV van de Provinciewet dat hoort bij administratie en controle. 
 
Artikel 4:16 uit de Verordening interne zaken (Viz) van de provincie Utrecht vormt de bij verordening 
gestelde regels door PS hierover van artikel 217a van de Provinciewet. De tekst van de verordening luidt:  
Artikel 4:16 Viz Periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur. 
Jaarlijks stellen Gedeputeerden Staten een plan vast voor onderzoek naar de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur. Voor 31 december van het voorafgaande jaar stellen 
zij Provinciale Staten van  het plan in kennis.  
 
Deze notitie beschrijft hoe Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht het onderzoeksplan naar de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur gaan invullen voor het jaar 2011.  
 

3 Selectie van de onderzoeksonderwerpen 

3.1  Onderbouwing selectie  
 
Primair worden de onderzoeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid in het kader van de 
beleidscyclus van de provincie Utrecht uitgevoerd. Deze onderzoeken vinden dan ook plaats gedurende of 
na de uitvoering door middel van ex post (achteraf) evaluaties en de tussentijdse evaluaties over het 
gevoerde beleid. De ex post evaluatie kan in de vorm van een formele losstaande evaluatie gebeuren, 
maar zal bij beleidsplannen met een vooraf bepaalde looptijd ook vaak direct meegenomen worden bij het 
opstellen van het beleidsplan voor de volgende periode. Daarnaast verschijnt er tweejaarlijks de Staat van 
Utrecht en voeren Randstedelijke Rekenkamer, de Provinciale Commissie Leefomgeving en het team 
concerncontrol van SDC ook diverse evaluaties en onderzoeken uit. De evaluatiekalender biedt een 
overzicht van al deze geplande en uitgevoerde evaluaties en wordt ter informatie aangeboden aan GS en 
PS. 
 
Dit onderzoeksplan biedt de mogelijkheid om, naast de evaluaties vanuit de reguliere beleidscyclus, als 
College zelf onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. Het 
gaat hierbij niet alleen om het gevoerde beleid maar ook om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
besturing van dit beleid. Hiertoe behoort het creëren van voorwaarden, de financiering, de netwerken, 
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sturing en het toezicht. Onderzoeksvraag hierbij is in hoeverre is de provincie Utrecht het betreffende 
onderwerp/beleid kan beïnvloeden en besturen met de instrumenten die haar ter beschikking staat.    
 

3.2  Selectie mogelijke onderwerpen 
 
De mogelijke onderwerpen zijn activiteiten of programma’s die relevant zijn voor de bestuurlijke context. 
Het onderwerp is relevant als het: 
• Bestuurlijk en operationeel complex is ingericht waarbij naast de provincie Utrecht ook andere 

partijen zijn betrokken; directe aansturing en beïnvloeding door de provincie Utrecht is beperk 
mogelijk; 

• de provincie Utrecht een materieel belang heeft in het onderwerp; 
• al wordt gerealiseerd en nog bijgestuurd kan worden; 
 
Daarnaast hebben we nog de volgende aanvullende selectiecriteria gehanteerd:  
• Het beleidsonderwerp is de afgelopen vier jaar geen onderwerp geweest van de onderzoeken naar de 

doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur door GS 
• Het beleidsonderwerp is de afgelopen vier jaar geen onderwerp geweest van de onderzoeken naar de 

doeltreffendheid en doelmatigheid van de Randstedelijke Rekenkamer en staat ook niet voor 2010 op 
de begroting van de Randstedelijke Rekenkamer. 

 
Wanneer we de gestelde selectiecriteria hanteren komen we tot de volgende shortlist van mogelijke 
onderwerpen:  
 

Programma Onderwerp 
Ruimtelijke 
ontwikkeling 

Uitvoering Hart van de Heuvelrug; Onder de paraplu van Hart van de Heuvelrug 
werken de 17 partners aan zo'n 25 verschillende projecten. De projecten zijn per 
gemeente geclusterd zodanig dat saldo nul is. De projecten worden dan wel eerst 
voorgefinancierd door de provicnie Utrecht en enkele andere partners. De 
provincie is trekker van een aantal groene projecten en trekt samen met de 
gemeente Soest het rode project richelleweg. Het project bestaat uit een platform, 
stuurgroep, managementgroep en het projectbureau waar de verschillende partijen 
in zijn vertegenwoordigd. De provincie Utrecht financiert het programmabureau.   

Landelijk gebied Bureau LaMi; Het bureau LaMi is het loket voor de ondernemer op het Utrechtse 
platteland en is gestart op basis van een convenant tussen de provincie Utrecht en 
LTO Noord. Het streven is de invoering van een milieuvriendelijke bedrijfsvoering 
in de land- en tuinbouw met oog voor economische en sociale draagkracht van 
agrariërs. In het stichtingsbestuur van LaMi zitten afgevaardigden van de provincie 
en LTO Noord. 
 
De 7 AVP-gebieden; De Provincie Utrecht is verdeeld in 7 AVP-gebieden. Elk 
gebied is een samenwerkingsverband van gemeenten, waterschappen en diverse 
organisaties. Ze hebben elk een eigen gebiedscommissie en programmabureau. Elk 
AVP-gebied bepaalt dus zelf met welke projecten zij de AVP-doelen bereikt. De 
gebiedscommissie stelt de uitvoeringsprogramma’s  op. Een programmabureau 
voert de programma's uit. De totale omvang van het AVP (agenda Vitaal 
Platteland) programma is €684 milj waarvan € 63 milj. in het coalitieakkoord.   

Wonen Taskforce Transformatie; Het doel van de Taskforce 'transformatie van kantoren 
naar woningen' is een impuls te geven aan transformatie van leegstaande kantoren 
naar woningen in de provincie Utrecht. De Taskforce bestaat uit 6 wethouders uit 
de provincie Utrecht (Amersfoort, Utrecht, Woerden, Maarssen, Nieuwegein en 
Leusden), 3 corporatiedirecteuren ( Mitros, Seysterveste en Stadswonen), VROM, 
het BRU en enkele marktpartijen. 
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Programma Onderwerp 
Water Ruimte voor de Lek; het project Ruimte voor de Lek valt onder het landelijke 

programma Ruimte voor de rivier om te komen tot een veilige rivier. Het rijk is 
opdrachtgever van het provinciale deel van het project. De provincie is de trekker 
van het project en heeft de regie en draagt 4 milj. aan dit project bij om het gebied 
zo in te richten dat natuur en recreatie optimaal tot hun recht komen. Het project 
bestaat uit een stuurgroep en een externe projectgroep van regionale partners.  

Economische 
zaken en recreatie 

Science Park Utrecht; Onder aanvoering van de provincie Utrecht wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van een Science Park op de Uithof. Hierbij werken provincie, 
gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het Universitair 
Medisch Centrum nauw samen. In 2007 is een Centrum voor Ondernemerschap en 
Innovatie (CvOI) opgericht. Hier vinden studenten en onderzoekers, die een eigen 
bedrijf willen starten, laagdrempelige huisvesting voor de eerste jaren van hun 
bestaan als ondernemer. 
 
Task Force Innovatie; De Kamer van Koophandel Utrecht en de provincie 
Utrecht hebben samen met kennisinstellingen, bedrijfsleven en Syntens, de 
Taskforce Innovatie ( TFI) opgericht. De TFI voert projecten uit die concreet 
bijdragen aan een groter innovatievermogen van het Utrechtse bedrijfsleven en aan 
verbetering van de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven.  

Samenleving, 
cultuur en sport 

Vrede van Utrecht; De gemeente en provincie Utrecht slaan de handen ineen om 
samen te werken aan de viering Vrede van Utrecht en de nominatie van Utrecht als 
culturele hoofdstad van Europa in 2018. Hiertoe is de stichting ‘vrede van Utrecht 
opgericht met een bestuur en een ‘projectbureau’. Het totaalbudget van de 
provincie Utrecht hiervoor is €13,65 milj. 
 
Nieuwe Hollandse Waterlinie; Het project De nieuwe Hollandse Waterlinie is 
onderdeel van het nationale project. Utrecht is één van de belanghebbenden en 
neemt deel in de stuurgroep en de programmaorganisatie. Tegenover de 
rijksbijdrage van €23,4 mln voor de provincie Utrecht staat een bijdrage van de 
provincie zelf van €23,4 mln. De provincie Utrecht voert regie op dit project via 
het overleg van de programmamanager van de provincie met het landelijk 
projectbureau en het overleg van de projectleiders van de provincie en de 
enveloppencommissie. 

Jeugd, zorg en 
onderwijs 

Utrechtse Jeugd centraal; Op grond van de wet op de jeugdzorg hebben de 
provincies de taak om de regie te voeren over jeugdhulpverlening. De provincie 
financiert Bureau Jeugdzorg Utrecht en koopt voldoende zorg in bij de Utrechtse 
Jeugdzorginstellingen. Bureau Jeugdzorg vormt de toegangspoort tot alle vormen 
van jeugdzorg waarvoor een indicatie is vereist. De provincie Utrecht heeft 
hiervoor in het coalitieakkoord een budget van €20,4 milj. 
 

4 Uitwerken auditonderwerp in een auditplan 

In dit onderzoeksplan 2011 staat slechts een lijst opgesomd met mogelijke onderzoeksonderwerpen in het 
kader van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur. Nadat GS een 
onderzoeksonderwerp hebben gekozen wordt de onderzoeksopdracht uitgewerkt in een plan van aanpak.  
Eén van de gedeputeerden die het onderwerp niet inhoudelijk in portefeuille heeft wordt opdrachtgever 
van het onderzoek. Met deze opdrachtgever wordt precieze doelstelling van het onderzoek helder 
verwoord en wordt het normen- en toetsingskader afgesproken.  
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De doelstelling van het onderzoek zal altijd gerelateerd zijn aan de toelichtende tekst van het onderwerp 
in het coalitieakkoord.   
 
5 Suggesties ambtelijke organisatie  

GS zijn helemaal vrij in hun keuze voor een auditonderwerp ten behoeve van artikel 217a van de 
Provinciewet. GS kunnen een onderwerp kiezen uit de lijst van onderwerpen die hierboven genoemd is.  
GS kunnen ook buiten deze lijst tot een keuze van een onderwerp komen.  
 
De ambtelijke organisatie doet de volgende suggesties voor het onderwerp: 

• Nieuwe Hollandse Waterlinie 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een onderdeel van een nationaal project en is tevens nationaal 
landschap. Een project met vele betrokken partijen, bestuurd door een liniecommissie, de provinciale 
programmamanagers, enveloppencommissies, het projectbureau en het ‘hoofdkwartier’. Kortom, een 
bestuurlijk complexe organisatie waarbij de provincie Utrecht één van de belanghebbenden is. 
Tegenover de rijksbijdrage van €23,4 mln voor de provincie Utrecht staat een bijdrage van de 
provincie zelf van €23,4 mln. De provincie heeft daarmee een materieel belang in het project. De 
provincie Utrecht voert regie op dit project via het overleg van de programmamanager van de 
provincie met het landelijk projectbureau en het overleg van de projectleiders van de provincie en de 
enveloppencommissie. Daarnaast heeft de provincie Utrecht de middelen ondergebracht in het AVP 
programma en toegekend aan het AVP-gebiedscommissie van de Kromme Rijn. Voor de uitvoering 
van de projecten zijn de voorbereidingen getroffen.  
 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is één van onze meest beeldbepalende projecten. Het is daarom van 
belang dat de provincie voldoende invloed heeft op haar eigen ingebracht belang. Gezien de 
bestuurlijke complexiteit loopt de provincie hierbij een risico. Wij stellen daarom voor een in het 
kader van artikel 217a een onderzoek te doen naar de bestuurlijke organisatie van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie waaruit duidelijk wordt wat de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
sturingsmogelijkheden zijn van de provincie Utrecht en de eventuele risico’s die de provincie hiermee 
loopt.  

 

6 Planning en Middelen  

Het onderzoek zal plaatsvinden vanaf het tweede kwartaal van 2011.  
 
Apparaatskosten
- Twee medewerkers van de auditfunctie van de staf Directie en Control zullen de werkzaamheden 

uitvoeren. Deze uren (300 uur per onderzoek) vallen binnen de reguliere begroting van de staf 
Directie en Control.  

- De medewerkers van de betrokken afdelingen leveren documentatie aan, beantwoorden vragen e.d. 
De betrokken afdelingen reserveren hiervoor 60 uur.  

 
7 Informatie aan PS  

Ingevolge artikel 4:16 Viz stelt GS na vaststelling van dit plan vóór 31 december 2009 provinciale staten 
van het plan in kennis. Naar de letter betekent dat volstaan kan worden met toezending aan provinciale 
staten en vermelding op de lijst van ingekomen stukken. Agendering in statencommissie BEM is niet aan 
de orde.  
Omdat het gaat om verantwoording aan PS over de vraag of  het gevoerde bestuur doelmatigheid en 
doeltreffend is, vindt verslaglegging aan PS in de jaarrekening 2011 plaats in de vorm van een 
samenvatting van de resultaten van het onderzoek. De samenvattingen van de onderzoeken zijn daarmee 
openbaar, maar niet het volledige onderzoeksrapport. GS zijn als opdrachtgever eigenaar van de 
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resultaten van onderzoek. Statenleden kunnen het volledige rapport bij GS opvragen middels de 
schriftelijke vragenprocedure van PS.  
 

8 Risico’s en borging kwaliteit 

Het grootste risico bij audits is dat de auditrapporten van onvoldoende kwaliteit zijn, zodat er twijfel kan 
ontstaan over de bevindingen, conclusies en aanbevelingen in het auditrapport. Daarom besteedt de 
provincie Utrecht veel aandacht aan de kwaliteit van een audit.     
 
Kwaliteit van de audit
Eén van de taken van de staf SDC is het waarborgen van de kwaliteit van de audits die onder de 
verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht worden uitgevoerd. Dit is vastgelegd in het auditstatuut en 
het audithandboek van de provincie Utrecht. Daarin is vastgelegd dat de concerncontroller de kwaliteit 
van de audits bewaakt. Er vindt standaard een kwaliteitscheck plaats op het plan van aanpak van de audit 
en het auditrapport door een extern, in auditing gespecialiseerd bureau1.

Randstedelijke Rekenkamer
De Randstedelijke Rekenkamer voert jaarlijks 8-10 onderzoeken uit. De meeste van deze audits zijn 
aangekondigd via de begroting van de Randstedelijke Rekenkamer. Sommige audits voert de 
Randstedelijke Rekenkamer onaangekondigd uit. In dat geval zal afstemming plaatsvinden tussen de 
Randstedelijke Rekenkamer en de staf SDC zodat de afdelingen en relaties van de provincie niet worden 
geconfronteerd met twee verschillende partijen die hetzelfde onderwerp gaan auditen.  
 

9 Brondocumenten 

• Provinciewet  
• Verordening interne zaken provincie Utrecht 
• Auditstatuut van de provincie Utrecht d.d. 3 september 2008  
• Audithandboek van de provincie Utrecht d.d. 23 januari 2008 
• Meerjaren auditkalender 2009 van de provincie Utrecht d.d. 11 februari 2009 
• Coalitieakkoord 2008-2011, accent 2008, slagvaardig verder 
• Brief staatssecretaris Bijleveld aan Tweede Kamer over de ‘Staat van de dualisering’ dd. 17 december 

2008.

1 Dit bureau is ACS uit Driebergen.  


