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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 15 juli 2013 heeft u in de gezamenlijke vergadering van Provinciale Staten de motie aangenomen: 
 
‘het IPO te verzoeken, naar voorbeeld van de website waarstaatjegemeente.nl, een soortgelijk initiatief te 
initiëren, met in elk geval de medebewindstaken en daaruit voortvloeiende kerntaken en deze op termijn 
eventueel uit te breiden met autonome taken’  

 
In deze brief berichten wij u over de activiteiten om een soortgelijk initiatief te initiëren en onze bevindingen. 
 
Voorgeschiedenis 

Conform de motie heeft de provincie Utrecht samen met de provincies Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Holland 
in januari 2014 een discussievoorstel ingediend in IPO Bestuur om nader te onderzoeken of een 
vergelijkingswebsite kan worden opgericht voor de 12 provincies, naar het voorbeeld  van 
waarstaatjegemeente.nl. In Noord-Holland was de motie niet aangenomen, in Zuid-Holland en Flevoland wel. In 
de andere provincies is dezelfde motie niet ingediend. In IPO Bestuur heeft dit discussievoorstel geleid tot een 
verzoek om een nader uitgewerkt projectvoorstel om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een 
vergelijkingswebsite. Er zijn verder geen beslissingen genomen in IPO Bestuur aan de hand van het 
discussievoorstel. Zuid-Holland heeft dit projectvoorstel voorbereid. Dit projectvoorstel is niet aangenomen in IPO 
Bestuur. De vergelijkingswebsite wordt daarmee niet  een initiatief dat vanuit het IPO wordt geïnitieerd. Provincie 
Noord-Holland heeft voor de bespreking van het projectvoorstel in IPO Bestuur afgezien van een vervolg. In 
Noord-Holland was de motie dan ook niet aangenomen. 
Met de provincies Zuid-Holland en Flevoland is vervolgens de expertise van KING ingeroepen. KING ontwikkelt 
en beheert de vergelijkingswebsite van waarstaatjegemeente.nl. Op 25 mei 2014 heeft dit ambtelijk overleg plaats 
gevonden. 
 
Essentie / samenvatting 

Onze bevindingen zijn als volgt. 
Een website met 2 of 3 provincies gaat aan haar vergelijksdoel voorbij. Doel en doelgroep zijn overigens nog 
interpretabel. Het vinden van gezamenlijke indicatoren, analoog, is een proces dat naar schatting en ervaring van 
KING, ongeveer 2 jaar duurt. En zonder garantie op succes. Dat is een ingewikkeld, kostbaar en langdurig traject. 
De investeringskosten zijn enkele tonnen. Structurele lasten bestaan uit 8 fte als dat met de gezamenlijke 



 

  

 

provincies uitbesteed wordt en een bijdrage vanuit afdelingen per provincie om de inhoud aan te leveren. Dan is 
er nog technisch onderhoud.  
Naast het ontwikkelen van een vergelijkingswebsite conform de motie zijn alternatieven: (i) het voorstel van Zuid-
Holland en (ii) een snelle variant afgewogen. Bij de drie alternatieven zijn hieronder de belangrijkste bezwaren 
genoemd: 
 

 
 
 
Conclusie 

Gelet op bovenstaande bezwaren komen wij tot de conclusie dat er geen draagvlak is binnen de 12 provincies om 
een soortgelijk initiatief te initiëren als waarstaatjegemeente.nl. Onderzoek leert ons verder dat het komen tot 
analoge indicatoren tijdrovend en kostbaar is, zonder garantie dat dat lukt. Daarom zien we er vanaf uitvoering te 
geven aan deze motie. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


