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Onderwerp Statenbrief: Rapport Onderzoek provinciale aansturing ondersteuningsinstellingen 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Jaarlijks doen wij in het kader van de Provinciewet (artikel 217a) onderzoek naar de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. 
 
Aanleiding 
In het door ons vastgestelde onderzoeksplan 2013 (4 december 2012) is de aansturing van 
ondersteuningsinstellingen als onderwerp voor 2013 gekozen. Daarbij hebben wij zes ondersteuningsinstellingen 
geselecteerd: 
• Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) 
• Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid(IVN) 
• Het Utrechts Landschap (HUL) 
• Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) 
• Kunst Centraal (KC) 
• Bibliotheken Informatie Service Centrum (BISC). 
 
 
Essentie / samenvatting: 
In het onderzoek stond een aantal vragen centraal: 
- Wat zijn de sturingsvariabelen? 
- Hoe verloopt de interactie tussen provincie en ondersteuningsinstellingen in de aansturing? 
 
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn samengevat in onderstaande constateringen: 

1. Er is sprake van een historisch gegroeide en informele relatie tussen de provincie Utrecht en de 
ondersteuningsinstellingen; 

2. De provincie stuurt op het niveau van activiteiten van ondersteuningsinstellingen die passen binnen 
provinciale doelstellingen; 

3. De inhoudelijke samenhang tussen de verschillende werkprocessen van de beleidscyclus en de bijdrage 
van de activiteiten van de ondersteuningsinstellingen aan de doelrealisatie is moeilijk te achterhalen; 

4. Er is geen sprake van een expliciete, periodieke meerjarige evaluatie op doelbereik bij de provincie. 
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Naar aanleiding van de bevindingen is een aantal aandachtspunten geformuleerd ter verbetering van de wijze 
van aansturing door de provincie van de ondersteuningsinstellingen. 
In de managementreactie is aangegeven welke verbeteracties door de organisatie uitgewerkt worden: 

 in beleidsdocumenten verwoorden van gewenste maatschappelijke effecten van de inzet van 
ondersteuningsinstellingen; 

 onderbouwen waarom verwacht wordt dat de prestaties van ondersteuningsinstellingen bijdragen aan de 
gewenste maatschappelijke effecten; 

 beargumenteren in welke gevallen uit de mix van beleidsinstrumenten gekozen wordt voor de inzet van 
een ondersteuningsinstelling; 

 evalueren in welke mate de inzet van ondersteuningsinstellingen bijdraagt aan provinciale 
beleidsdoelen; 

 in subsidiebeschikkingen verwoorden van prestatie- en afrekenafspraken; 

 verantwoordelijkheden en proceseigenaren bij de aansturing van ondersteuningsinstellingen beter 
benoemen. 

 

De aanbevelingen van B&A sluiten aan bij een beweging die de organisatie op basis van het Natuurbeleid 2.0 

voor de instellingen in dat beleidsveld al maakt. De focus verschuift van de inzet van een ondersteuningsinstelling 

als doel op zich naar de vraag welke bijdrage de instellingen leveren aan het verwezenlijken van onze 

beleidsdoelen. Het realiseren van de doelstelling staat centraal, niet de inzet van een specifiek beleidsinstrument. 

Daarom zal ook scherper geformuleerd worden welke effecten verwacht worden van het beleid.  

 

De opgave is om te sturen op een niveau dat prestaties van ondersteuningsinstellingen en provinciale 

beleidsdoelen op een zinvolle en meetbare manier met elkaar verbindt. Het leggen van causale verbanden tussen 

inspanningen en maatschappelijke effecten is echter niet eenvoudig. Het beter (ex-ante) verwoorden van 

gewenste maatschappelijke effecten van de inzet van ondersteuningsinstellingen is een belangrijk 

aandachtspunt, maar het (ex-post) kwantitatief evalueren daarvan zal moeten worden afgewogen tegen de 

kosten die daarmee gemoeid zijn. In de praktijk baseert de organisatie zich bij de keuze van beleidsinstrumenten 

op de kennis en beoordeling van deskundigen binnen en buiten de provinciale organisatie, waarbij de 

ondersteuningsinstellingen zelf een belangrijke rol spelen.  

 

Gezien de verwante thematiek zullen de aanbevelingen van B&A in samenhang opgepakt worden met de 

verwachte aanbevelingen over de doeltreffendheid van subsidies van Subcommissie XL BEM van Provinciale 

Staten. In dat kader zal ook nader ingegaan worden op het implementatietraject. 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met het onderzoek wordt beoogd de opzet en werking van de wijze van  sturing door de provincie van de 
ondersteuningsinstellingen te versterken. 
 
Financiële consequenties 

nvt 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

nvt 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


