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Onderwerp Statenbrief: Rapport audit verbonden partijen 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

GS voeren jaarlijks onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur (conform 
artikel 217a van de Provinciewet). Voor 2014 hebben GS het onderwerp verbonden partijen vanuit de rol van de 
provincie als (mede)eigenaar gekozen. 
 
Aanleiding/Voorgeschiedenis 
GS hebben voor 2014 gekozen voor het onderwerp verbonden partijen. 
 
Essentie / samenvatting: 
Het onderzoek leidde tot een zinvolle en herkenbare typologie met onderscheid naar het belang van de 
samenwerkingsrelatie en een tweedeling in het bestaansrecht van het samenwerkingsverband, namelijk een 
maatschappelijke opgave of een bedrijfsmatige opgave. In het onderstaande schema is dat aangegeven.  

Typologie samenwerkingsverbanden en verbonden partijen  

  Bestaansrecht van de samenwerking is gebasserd op 

  Maatschappelijk/inhoudelijke opgave Bedrijfsmatige opgave 
Belang 
van 
samen-
werkings- 
relatie 

Groot 1. maatschappelijk/ inhoudelijke opgave 
met groot belang 

 

2. Bedrijfsmatige opgave met groot belang 

Gemiddeld 
tot klein 

3. Maatschappelijk/ inhoudelijke opgave 
met gemiddeld tot klein belang 

 

4. Bedrijfsmatige opgave met gemiddeld tot 
klein belang 

 

Voor ieder type samenwerkingsverband is een handelingsrepertoire uitgewerkt voor de rol van eigenaar. Bij ieder 
type is onderscheid gemaakt naar de reguliere situatie (business as usual), de situatie dat er een 
(beleids)inhoudelijk vraagstuk speelt en de situatie dat er een financieel vraagstuk speelt. Deze drie situaties 
kunnen bij alle vier de typen samenwerkingsrelaties voorkomen. Het handelingsrepertoire verschilt daarbij niet 
alleen per type, maar ook voor deze drie situaties. De typologie en het handelingsrepertoire is vervolgens getoetst 
aan de praktijk aan de hand van onderstaande 8 cases.  Geconstateerd werd dat dit handelingsrepertoire 
herkenbaar is en structuur biedt. 

 



 

  

 

Onderzochte cases 

1.Maatschappelijk/inhoudelijk met groot belang 

• NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht  
• Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht 
• Economic Board Utrecht  

2.Bedrijfsmatig met groot belang 

• RUD - Utrecht 
 

3. Maatschappelijk/inhoudelijk met beperkt belang 

• Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
• Recreatie Midden-Nederland  

 

4. Bedrijfsmatig met beperkt belang 

• NV REMU Houdstermaatschappij  
• Fonds nazorg gesloten stortplaatsen 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Doel van het onderzoek is om concrete handvatten te geven zodat de keuze voor en de invulling van het 
eigenaarschap van verbonden partijen door de provincie worden versterkt. 
 
Financiële consequenties 

nvt 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De aanbevelingen in het rapport sluiten aan bij de ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur: de beweging van 
Government naar Governance. Naar aanleiding van het rapport zullen de betrokken afdelingen de volgende 
acties ondernemen: 

 Wij gaan voor ieder samenwerkingsverband expliciet maken waarvan de provincie eigenaar is door te 
kijken naar financiële middelen, organisatie, instrumentarium of netwerk. 

 Wij maken onderscheid tussen opdrachtgever- en eigenaarsrollen en beleggen deze rollen bij onze 
medewerkers, zodat beide belangen gediend worden en keuzes bij tegengestelde belangen tussen 
rollen helder op de bestuurlijke tafel terecht komen.  

 Wij maken een overzicht van de eigenaarsrol van de PU in de verschillende samenwerkingsverbanden 
en de wijze waarop deze bestuurlijk worden ingevuld en leggen deze voor aan GS. 

 Wij maken in voorkomende situaties bij samenwerkingsverbanden met een actief ambassadeurschap in 
een netwerk door middel van een GS-besluit transparant hoe rollen worden ingevuld en processen 
zijn/worden ingericht.  

 Wij gaan een functioneel netwerk (platform) opzetten om ervaringen met collega’s die voor andere 
samenwerkingsvorm de eigenaarsrol invullen uit te wisselen en van elkaar te leren.  

 Wij maken in voorkomende situaties bij het invullen van de eigenaarsrol (scherper) onderscheid in 
“business as usual” en additioneel repertoire bij inhoudelijke of financiële vraagstukken. 

 Wij gebruiken het handelingsrepertoire als basis voor het verdere leerproces, waarbij het functioneel 
netwerk zorg draagt voor continue aanvulling en verbetering. 

 Binnen de organisatie wordt een vraagbaakfunctie met de rol van kennismakelaar ingericht ter 
ondersteuning en facilitering van de eigenaarsrol van een samenwerkingsverband, waarbij de expertise 
van verschillende medewerkers in de organisatie kan worden ingezet.  

 Het functioneel netwerk gaat bezien of en zo ja op welke wijze de informatiewaarde van de paragraaf 
verbonden partijen kan worden versterkt door gebruik te maken van de typologie en per 
samenwerkingsverband de belangrijkste prestaties en eventuele inhoudelijke en/of financiële 
vraagstukken te vermelden. 

 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en het rapport audit verbonden partijen. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


