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Onderwerp: Notitie onderzoeksplan 2011 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde 
bestuur 

Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Jaarlijks moeten GS in het kader van de Provinciewet (Artikel 217a) onderzoek doen naar de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur.  
 
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, sturing en het toezicht. Onderzoeksvraag hierbij is in hoeverre is de 
provincie Utrecht het betreffende onderwerp/beleid kan beïnvloeden en besturen met de middelen die 
haar ter beschikking staat. 
 
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. 
 
Wij hebben in het kader van artikel 217a besloten een onderzoek te doen naar de bestuurlijke 
organisatie van de 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. 
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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. Wij hebben daarom 
in het kader van artikel 217a besloten 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. Daarbij kan worden gesteld dat het project 
voldoet aan de bovenstaande selectiecriteria. 
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Provinciewet wil met Artikel 217a rolverduidelijking en transparantie stimuleren in de dualisering.     
 
Financiële consequenties: geen  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In 2011 werken wij een concrete onderzoeksopdracht uit voor het onderwerp het terugdringen van het 
kwantitatieve en kwalitatieve woningtekort. Eén van de gedeputeerden wordt opdrachtgever van het 
onderzoek. De opdrachtgever heeft het onderwerp niet inhoudelijk in zijn of haar portefeuille. Met 
deze opdrachtgever wordt precieze doelstelling van het onderzoek vastgelegd en wordt het normen- en 
toetsingskader afgesproken. De gedeputeerde die het onderwerp in portefeuille heeft wordt hierbij 
geconsulteerd. Daarna voert de staf SDC van de provincie Utrecht in opdracht van ons het onderzoek 
uit. Wij presenteren de resultaten van het onderzoek aan u via de jaarrekening 2011.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
U neemt kennis van de notitie onderzoeksplan 2011 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
gevoerde bestuur.   
 

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


