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ONDERWERP Uitstel onderwerp woningbouw van GS onderzoeksplan 2014  

 

 

Jaarlijks stellen GS een onderzoeksplan naar de doelmatigheid en effectiviteit van het gevoerde bestuur vast voor 

de provincie Utrecht ex artikel 217a van de Provinciewet. 

Voor 2014 hebben GS de onderwerpen verbonden partijen en woningbouw vastgesteld (GS besluit 19-11-2013) 

en zijn PS met een statenbrief geïnformeerd over dit besluit (briefnummer 80EE442B). 

 

In de korte looptijd (1,5 jaar) van de uitvoering van het programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling 

(WBO) zijn al relatief veel verantwoordings- en evaluatiemomenten geweest die tot bijstelling van het programma 

hebben geleid: 

 De inhoudelijk verbinders hebben in opdracht van het CMT de aanpak in het kader van ‘krachtige steden 

en dorpen’ onlangs uitgebreid geanalyseerd. 

 Jaarlijks wordt er een voortgangsrapportage van het programma WBO opgesteld. De eerste rapportage 

is in april 2013 in GS geweest en in mei 2013 in de commissie Wonen Maatschappij en Cultuur (WMC). 

De tweede voortgangsrapportage is op 22 april 2014 door GS vastgesteld en op 12 mei 2014 in de 

commissie WMC  behandeld. Daarin zijn ook de bevindingen uit bovenstaand traject meegenomen.  

 Het programma WBO is onder de loep gehouden in een Mid-Term Review (dd. 10 januari 2014) dat 

geleid heeft tot aanscherping en accentverlegging van het programma. 

 

De provincie is nu nog volop bezig met het programma waardoor de audit in een te vroeg stadium komt.  

De Mid-Term Review van januari 2014 heeft leerpunten opgeleverd met betrekking tot de uitvoering van het 

programma die nog eerst verder uitgewerkt worden. Deze resultaten waren nog niet bekend op het moment dat 

GS het onderwerp woningbouw vaststelden (november 2013). Een audit naar de beleidseffecten en impact van 

het programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling is pas mogelijk nadat het programma een aantal jaren 

uitgevoerd is. Om die reden hebben GS besloten om de audit woningbouw niet in 2014 uit te voeren. 

 

 

 


