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Onderwerp: Notitie onderzoeksplan 2012 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 

Geachte dames en heren, 
 
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.  
 
Selectiecriteria die in deze notitie gehanteerd zijn om een onderwerp als mogelijk 
onderzoeksonderwerp in dit onderzoeksplan 2012 op te nemen zijn:  
• De provincie Utrecht heeft een materieel belang en loopt risico’s met het onderwerp; 
• Het onderwerp is de afgelopen vier jaar geen onderwerp geweest van de onderzoeken naar  
 de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur door GS 
• Het onderwerp is de afgelopen vier jaar geen onderwerp geweest van de onderzoeken van de 

Randstedelijke Rekenkamer en staat ook niet voor 2012 op het programma van de 
Randstedelijke Rekenkamer 

 
De ambtelijke organisatie doet de volgende suggesties voor het onderwerp: 
 
Vergunningverlening 
Hierbij gaat om een meting van de kwaliteit en doelmatigheid van de bedrijfsvoering. Accenten 
kunnen liggen op personeel, financiën, processen en doorlooptijd. De resultaten van dit onderzoek  is 
relevant voor de overgang naar de RUD. 
 
Wij stellen daarom voor een in het kader van artikel 217a een onderzoek te doen naar 
vergunningverlening. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Provinciewet wil met Artikel 217a rolverduidelijking en transparantie stimuleren in de dualisering.     
 
Financiële consequenties: geen  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In 2012 werken wij een concrete onderzoeksopdracht uit voor het onderwerp Vergunningverlening. 
Eén van de gedeputeerden wordt opdrachtgever van het onderzoek. De opdrachtgever heeft het 
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onderwerp niet inhoudelijk in zijn of haar portefeuille. Met deze opdrachtgever wordt de 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 
Concerncontrol van de provincie Utrecht in opdracht van ons het onderzoek uit. Wij presenteren de 
resultaten van het onderzoek aan u via de jaarrekening 2012.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
U neemt kennis van de notitie onderzoeksplan 2012 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
gevoerde bestuur.   
 

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


