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1. Aanleiding 

In de Verenigde Staten mondde de huizencrisis uit in een bankencrisis en vanaf september 2008 is deze 

overgeslagen naar Europa en ook naar Nederland. In de financiële sector werden miljardenverliezen geleden, 

financiële instellingen gingen over de kop en overheden in verschillende landen hebben de financiële sector met 

miljarden gesteund. De financiële crisis werd gevolgd door een diepe economische crisis. Beide crises hebben in 

veel landen tot ontslagen, werkloosheid en gedwongen huizenverkoop geleid.
1
  

 

Begin 2009 heeft de provincie Utrecht besloten om actief bij te dragen aan de bestrijding van de economische 

crisis met het opstellen van de Versnellingsagenda Utrecht. In maart 2009 hebben Provinciale Staten (PS) en 

Gedeputeerde Staten (GS) een expert meeting gehouden met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zoals de 

Kamer van Koophandel, VNO-NCW Utrecht en het MKB Utrecht. Tijdens de bijeenkomst is een concept 

Versnellingsagenda besproken. Op 15 april 2009 hebben PS de definitieve Versnellingsagenda vastgesteld. Doel 

van de Versnellingsagenda is het versterken van het Utrechtse bedrijfsleven en het Utrechtse leef- en 

vestigingsklimaat door projecten versneld uit te voeren en niet om nieuwe projecten te starten. De provincie 

Utrecht heeft hierbij gekozen voor projecten die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Dit houdt in dat 

projecten naar voren worden gehaald in de tijd en dat de beschikbare middelen versneld worden ingezet.  

 

In de Versnellingsagenda zijn 9 projecten opgenomen, waarbij projecten 3 en 8 zijn onderverdeeld in 

respectievelijk 2 en 4 deelprojecten (zie tabel 1).  

 

Tabel 1 Projecten Versnellingsagenda (bedragen volgens de Versnellingsagenda van 15 april 2009) 

Project Middelen (in mln.) 

1 Energiek Utrecht (Meer met Minder) € 20,0  

2 Duurzaam Dakenplan Utrecht € 0,6 

a.  Versnellen onderhoudswerkzaamheden € 8,0 3 

b.  Restauratie monumenten € 9,0 

4 Versnelling investeringen in innovatieve bedrijven € 18,0 

5 Startersbeleid € 1,3 

6 Versnelling woningbouw € 20,0 

7 Versnelling door minder regels en snellere uitvoering p.m. 

a.  Arbeidsmarkt € 0,4 

b.  Jongeren bouwen voor jongeren Geen  

c.  Behoud kenniswerkers Geen 

8 

d.  Inzet chronisch zieken en gehandicapten € 0,5 

9 Platform Versnellingsagenda Geen 

Totaal € 77,8 

 

Met de projecten van de Versnellingsagenda is ruim € 77 mln. gemoeid. Dit is niet in gelijke mate over de 

projecten verdeeld. Zo is voor project 1. ‘Energiek Utrecht’ en voor project 6. ‘Versnelling woningbouw’ elk € 20 

mln. beschikbaar, terwijl er voor project 9. ‘Platform Versnellingsagenda’ geen middelen beschikbaar zijn gesteld. 

De projecten hebben betrekking op meerdere beleidsthema’s en voor de uitvoering van de projecten zijn 

verschillende beleidsafdelingen en gedeputeerden verantwoordelijk. 

 

                                                           
1
 Tweede Kamer der Staten-Generaal (2010), Parlementair onderzoek financieel stelsel 
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Eind 2007 heeft de provincie met de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 besloten om € 418 

mln. extra te investeren in de Utrechtse economie.
2
 De provincie geeft aan dat in het Uitvoeringsprogramma ruim 

€ 72 mln. wordt geïnvesteerd in infrastructurele maatregelen, € 66 mln. in wonen en stedelijke vernieuwing en 

€ 35 mln. in economische structuurversterking.
3
 Projecten van de Versnellingsagenda kunnen projecten betreffen 

die eerder al in het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 zijn opgenomen. 

 

Vanuit de Utrechtse statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie (MME) is op 2 juli 2010 het verzoek aan de 

Rekenkamer gedaan om een inventarisatie uit te voeren naar de resultaten van de Versnellingsagenda.
4
 De 

Rekenkamer heeft dit verzoek gehonoreerd door dit als maatwerkonderzoek op te nemen in haar 

onderzoeksprogramma voor 2011.
5
 

 

In voorbereiding op het onderzoek naar de Versnellingsagenda Utrecht heeft de Rekenkamer de leden van de 

commissie MME in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over de gewenste richting van dit 

onderzoek. Door de Provinciale Statenverkiezingen was het niet meer mogelijk om tijdens een commissie-

vergadering de richting van het onderzoek te bespreken. De Rekenkamer heeft na overleg met de griffie besloten 

om drie vragen voor te leggen bij vijftien PS leden. De vragen hebben betrekking op de aanleiding voor een 

onderzoek naar de Versnellingsagenda, de diepgang en doorlooptijd van het onderzoek en een eventuele 

selectie van projecten. De Rekenkamer heeft vier reacties ontvangen.  

Aanleiding voor de vier PS leden om een onderzoek uit te laten voeren naar de Versnellingsagenda, is om inzicht 

te krijgen of de provincie met de Versnellingsagenda daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het tegengaan van de 

gevolgen van de economische crisis. Over de diepgang en doorlooptijd van het onderzoek hebben deze PS leden  

aangegeven dat ze inzicht willen in de realisatie van de projecten van de Versnellingsagenda. Daarnaast zijn zij 

benieuwd naar de effecten van de Versnellingsagenda op de economie. De Versnellingagenda betreft een 

versnelling van wat eerder is afgesproken, zoals in het Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Inzicht in de relatie 

tussen de Versnellingagenda en het Uitvoeringsprogramma heeft niet direct de voorkeur van de vier PS leden. 

Ten slotte blijkt dat deze PS leden geen duidelijke voorkeur hebben voor een eventuele selectie van projecten 

van de Versnellingsagenda.  

 

 

2. Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Mede op basis van de reactie vanuit PS is de Rekenkamer gekomen tot de probleemstelling van dit onderzoek. 

De probleemstelling bestaat uit onderstaande doel- en vraagstelling: 

 

Doelstelling: Inzicht verschaffen in de realisatie van de Versnellingsagenda en een bijdrage leveren aan het 

verbeteren van het beleid omtrent het (versneld) uitvoeren van projecten. 

 

Vraagstelling: In hoeverre zijn de projecten van de Versnellingsagenda (versneld) uitgevoerd en wat zijn 

hierbij de succes- en faalfactoren geweest? 

 

De vraagstelling wordt beantwoord aan de hand van vijf onderzoeksvragen (zie tabel 2).  

 

                                                           
2
 Provincie Utrecht (2009), Concept-Versnellingsagenda: stimulering Utrechtse economie, p.3 

3
 Provincie Utrecht (2009), Concept-Versnellingsagenda: stimulering Utrechtse economie, p.3 

4
 Provincie Utrecht, brief 2010INT200258, 2 juli 2010 

5
 Randstedelijke Rekenkamer, brief 2010/GM/l11, 18 augustus 2010 
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Tabel 2  Onderzoeksvragen 

Nr. Onderzoeksvragen 

1. In hoeverre ligt de uitputting van het Uitvoeringsprogramma 2007-2011, van de begrotingen 2009 en 2010 en van de 

Versnellingsagenda op schema? 

2. In welke mate is bij de projecten van de Versnellingsagenda sprake van een voorgenomen versnelling? 

3. Wat zijn de beoogde resultaten van de projecten van de Versnellingsagenda? 

4. Wat zijn de behaalde resultaten van de projecten van de Versnellingsagenda? 

5. Waarom zijn de beoogde resultaten van de projecten van de Versnellingsagenda wel of niet behaald (succes- en 

faalfactoren)? 

 

 

3. Werkwijze en beoordeling 

Tabel 3 Onderzoeksvraag 1 

Nr. Onderzoeksvraag 

1. In hoeverre ligt de uitputting van het Uitvoeringsprogramma 2007-2011, van de begrotingen 2009 en 2010 en van de 

Versnellingsagenda op schema? 

 

De Rekenkamer zal het onderzoek starten met het geven van een korte beschrijving van de Versnellingsagenda 

en de totstandkoming ervan. Om de Versnellingsagenda in een passend kader te plaatsen zal ook een zeer 

beknopte analyse worden opgesteld over de uitputting van het Uitvoeringsprogramma 2007-2011, de uitputting 

van de middelen van de begroting en de uitputting van de middelen van de Versnellingsagenda. Reden om een 

dergelijke analyse uit te voeren is dat de provincie op meerdere manieren kan bijdragen aan de economie. Ten 

eerste door het versneld uitvoeren van projecten via de Versnellingsagenda. Daarnaast door het doen van extra 

investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2007-2011, waarbij het van belang is dat deze 

investeringen daadwerkelijk plaatsvinden. Als deze investeringen niet of later dan gepland plaatsvinden, dan zou 

dit de provinciale bijdrage aan het stimuleren van de economie kunnen beperken. Bovendien kan het naar voren 

halen van bepaalde plannen en investeringen andere geplande maatregelen en/of projecten mogelijk vertragen 

(door een zogenoemd verdringingseffect). De Rekenkamer zal voor deze korte analyse de jaarstukken en 

eventueel aanvullende p&c documenten doornemen. 

 

Tabel 4  Onderzoeksvraag 2 

Nr. Onderzoeksvraag 

2. In welke mate is bij de projecten van de Versnellingsagenda sprake van een voorgenomen versnelling? 

 

PS hebben de Versnellingsagenda vastgesteld om actief bij te dragen aan de bestrijding van de economische 

crisis door projecten versneld uit te voeren. De Rekenkamer zal zodoende beoordelen in hoeverre er bij de 

projecten van de Versnellingsagenda sprake is van een voorgenomen versnelling. Hierbij zijn de volgende opties 

mogelijk: 

1. Voorgenomen versnelling 

a. Van het project is een oorspronkelijke planning vastgelegd in bijvoorbeeld het Uitvoeringsprogramma 

2007-2011 of in een beleidsnota waarbij is aangegeven wanneer het project wordt uitgevoerd en 

wanneer de beschikbare middelen worden ingezet. In de Versnellingsagenda of nadere uitwerking van 

het betreffende project is een bijgestelde planning opgenomen, waaruit blijkt dat het project eerder wordt 

uitgevoerd en dat de beschikbare middelen eerder worden ingezet. 
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b. Het project in de Versnellingsagenda is een concrete uitwerking van een meer algemeen initiatief dat al 

in het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 of in een beleidsnota was opgenomen zonder concrete 

uitvoeringsplannen. 

2. Geen voorgenomen versnelling 

a. Het project is een geheel nieuwe investering, waarbij de facto dus geen sprake is van een versnelling. 

b. Het project wordt volgens de oorspronkelijke planning uitgevoerd. 

 

De Rekenkamer zal hiervoor provinciale documenten doornemen zoals de Versnellingsagenda, het 

Uitvoeringsprogramma 2007-2011 en projectplannen. Naast de documentenanalyse zal aanvullende informatie 

worden opgevraagd bij de ambtelijke organisatie. 

 

Tabel 5 Onderzoeksvragen 3 en 4 

Nr. Onderzoeksvragen 

3. Wat zijn de beoogde resultaten van de projecten van de Versnellingsagenda? 

4. Wat zijn de behaalde resultaten van de projecten van de Versnellingsagenda? 

 

De Rekenkamer zal beoordelen in hoeverre de beoogde resultaten per project concreet (SMART) zijn opgesteld 

in de Versnellingsagenda of, indien aanwezig, in een uitgewerkt projectplan. Dit is van belang om uiteindelijk te 

kunnen beoordelen in hoeverre deze beoogde resultaten daadwerkelijk zijn of worden behaald. Bij de resultaten 

gaat het om de directe uitkomst van een project, zoals het verlenen van een x aantal subsidies of de 

geïnvesteerde middelen. 

Daarnaast is het ook van belang dat over de behaalde resultaten van de projecten wordt verantwoord. PS hebben 

de Versnellingsagenda vastgesteld en dienen inzicht te hebben in de behaalde resultaten. De Rekenkamer zal 

zodoende ook een oordeel geven over de wijze van verantwoording richting PS.  

Om antwoord te kunnen geven op de twee onderzoeksvragen zal een documentenanalyse worden uitgevoerd. 

Hiervoor worden provinciale documenten doorgenomen zoals projectplannen, projectevaluaties, voortgangs-

rapportages, begrotingen en jaarstukken. Naast de documentenanalyse zal aanvullende informatie worden 

opgevraagd bij de ambtelijke organisatie.  

 

Tabel 6  Onderzoeksvraag 5 

Nr. Onderzoeksvraag 

5. Waarom zijn de beoogde resultaten van de projecten van de Versnellingsagenda wel of niet behaald (succes- en 

faalfactoren)? 

 

In de Versnellingsagenda hebben PS projecten opgenomen die (versneld) moeten worden uitgevoerd. Als het 

niet is gelukt om een project volgens planning uit te voeren, dan is het van belang dat PS inzicht hebben in de 

belangrijkste oorzaak c.q. oorzaken. Daarnaast geldt dat als het wel is gelukt om een project (versneld) uit te 

voeren, het ook voor PS van belang is om inzicht te hebben in de belangrijkste oorzaken hiervan. Dit inzicht in 

succes- en faalfactoren kan bijdragen aan een verbetering van het toekomstig beleid voor wat betreft het 

(versneld) realiseren van projecten. De Rekenkamer zal beoordelen in hoeverre deze succes- en faalfactoren 

inzichtelijk zijn voor PS. Om na te gaan welke oorzaken ten grondslag liggen aan het wel of niet realiseren van de 

projecten van de Versnellingsagenda, zal de Rekenkamer de voortgangs- en verantwoordingsinformatie 

doornemen zoals in de p&c documenten. Daarnaast zal de Rekenkamer informatie opvragen bij de ambtelijke 

organisatie als aanvulling op de informatie uit de p&c documenten. Ook zullen gesprekken worden gevoerd met 

de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven die deelnamen aan de expertmeeting begin 2009. 
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4. Afbakening 

Het onderzoek richt zich op: 

• De projecten van de Versnellingsagenda van de provincie Utrecht die op 15 april 2009 door PS zijn 

vastgesteld; 

• De voorgenomen versnelling bij de projecten van de Versnellingsagenda; 

• De beoogde en behaalde resultaten van de Versnellingsagenda, i.c. de resultaten van de projecten; 

• De verantwoordingsinformatie van de provincie Utrecht over de realisatie van de projecten vanaf april 2009 

tot en met maart 2011; 

• De succes- en faalfactoren bij het (versneld) realiseren van de projecten. Hiermee doelt de Rekenkamer op 

de belangrijkste oorzaken voor het wel of niet realiseren van een project. 

 

Het onderzoek richt zich niet op: 

• De effectiviteit van de Versnellingsagenda op de macro-economie. Doel van de Versnellingsagenda is het 

versterken van het Utrechtse bedrijfsleven en het Utrechtse leef- en vestigingsklimaat. De Rekenkamer gaat 

niet na of dit doel door de Versnellingsagenda is bereikt. Economische effecten worden vaak beïnvloed door 

een groot aantal externe factoren, waardoor het moeilijk is om een direct en afzonderlijk verband aan te 

tonen tussen het provinciaal economisch beleid en de economische effecten. Dit is ook een belangrijke 

uitkomst geweest van het onlangs uitgebrachte rekenkameronderzoek naar het provinciaal economisch 

beleid.
6
  Voor de goede orde: dit onderzoek richt zich wél op de prestaties die met de Versnellingsagenda 

worden beoogd en al dan niet zijn bereikt zoals het aantal verstrekte subsidies en de ingezette middelen. 

• De werkelijke bijdrage van een project van de Versnellingsagenda aan een individueel bedrijf of sector van 

bedrijven. Hierbij doen zich namelijk meerdere problemen voor. Eén van de problemen is dat sprake kan zijn 

van het eerder genoemde verdringingseffect. Dit houdt op micro-economisch niveau in dat de extra vraag die 

een project van de Versnellingsagenda heeft gecreëerd voor een ondernemer, ertoe kan leiden dat deze 

ondernemer andere opdrachten niet of op een later tijdstip uitvoert. Om een goed oordeel te kunnen doen 

over de bijdrage van een project aan een bedrijf of bedrijfsector, is onderzoek bij en zijn interviews met 

betrokken ondernemers en belangenverenigingen noodzakelijk. Aangezien de Rekenkamer een duidelijke 

voorkeur heeft om het onderzoek voor de zomer te publiceren, is de onderzoeksperiode te beperkt om 

dergelijke gesprekken aan te gaan. 

• De eventuele subsidieontvangers, omdat het eventueel niet-gebruik van subsidies een apart onderzoek 

vergt. We betrekken dit wel bij de overweging voor de invulling van ons benchmarkonderzoek naar subsidies, 

dat we later in het jaar starten. Tenslotte hebben we een duidelijke voorkeur om het onderzoek vóór de 

zomer te publiceren, zodat wij PS zo spoedig mogelijk inzicht kunnen bieden in de resultaten en PS 

desgewenst (nog) kunnen bijsturen op de Versnellingsagenda. Daarom zien we vooral ook (vooralsnog) af 

van een onderzoek bij ondernemers en subsidieontvangers. 

 

 
5. Organisatie, rapportage, planning en procedure 

 

Organisatie 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door:  

• Maarten Franken MSc. (onderzoeker); 

• drs. Steven van Oostveen (projectleider); 

• dr. Gerth Molenaar (verantwoordelijk directielid). 

                                                           
6
 Randstedelijke Rekenkamer (2011), Provinciaal economisch beleid. 
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Rapportage 

De Rekenkamer stelt een rapport op waarin de bevindingen staan uitgeschreven. Deze zal bij de provincie 

worden voorgelegd voor feitelijk wederhoor. Na afronding van het onderzoek en in ieder geval voorafgaand aan 

de oplevering van de bestuurlijke nota voor het bestuurlijk wederhoor kan over de resultaten van het onderzoek 

een gesprek plaatsvinden met de verantwoordelijk gedeputeerde(n). Vervolgens wordt de bestuurlijke nota met 

de conclusies en aanbevelingen opgesteld, die zal worden voorgelegd voor bestuurlijk wederhoor. De bestuurlijke 

nota, de reactie van GS en het nawoord van de Rekenkamer vormen samen het eindrapport.  

 

Planning en procedure 

In tabel 7 is op hoofdlijnen een planning opgenomen voor het opstellen van de nota’s. De oplevering van het 

eindrapport aan PS staat gepland voor het tweede kwartaal van 2011, omdat de Rekenkamer PS graag voor het 

zomerreces wil informeren over de realisatie van de Versnellingsagenda. De doorlooptijd van het onderzoek is 

zodoende beperkt, waardoor de Rekenkamer in overleg met GS zal treden om de gebruikelijke doorlooptijd van 

15 werkdagen voor zowel het feitelijk wederhoor als het bestuurlijk wederhoor enige dagen te verkorten. 

 

Tabel 7  Tijdsplanning van het onderzoek (onder voorbehoud)  

Fase Planning Product 

Voorbereiding Maart 2011 Onderzoeksopzet 

Onderzoek Maart - April 2011 Concept Nota van bevindingen 

Wederhoor, feitelijk April 2011 Nota van bevindingen 

Wederhoor, bestuurlijk  Mei 2011 Bestuurlijke Nota 

Publicatie Mei 2011 Rapport + persbericht 

Behandeling Juni 2011 Presentatie + behandeling 
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Colofon 
 

 

 

RANDSTEDELIJKE REKENKAMER  

  

Randstedelijke Rekenkamer  

Teleportboulevard 110  

1043 EJ  Amsterdam  

  

  

020 – 58 18 585 TELEFOON 

020 – 58 18 586 FAX 

info@randstedelijke-rekenkamer.nl EMAIL 

www.randstedelijke-rekenkamer.nl INTERNET 
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Maart 2011  

 

 


