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Voorwoord  

In toenemende mate initieert en participeert de provincie in samenwerkingsverbanden en netwerken bij het 

realiseren van maatschappelijke doelen. De wijze waarop de provincie hieraan invulling geeft bepaalt in hoeverre 

wij buiten beter presteren. 

Vorig jaar stond het aansturen van ondersteuningsinstellingen centraal en de het functioneren van de provincie in 

de rol van opdrachtgever. Het voorliggend rapport gaat over de rolinvulling van de provincie als (mede)eigenaar 

van samenwerkingsverbanden, zoals verbonden partijen. Er is een typologie ontwikkeld voor de verschillende 

soorten verbonden partijen. Aan de hand van  verschillende praktijkcases is een duiding gegeven van het 

handelingsrepertoire in verschillende situaties voor de provincie als (mede)eigenaar.  

Opvallend bij dit onderzoek is de professionaliteit van de accounthouders van de provincie en de grote 

betrokkenheid bij ‘hun’ samenwerkingsverband. Het onderzoeksvraagstuk is complex en de praktijk weerbarstig. 

Het onderzoek is gericht op het gezamenlijk leren en niet op verantwoorden van individuele praktijkcases. Dat 

verbindt de accounthouders. Het onderzoek heeft geleid tot een groter bewustzijn van het handelingsrepertoire bij 

de accounthouders en het verlangen om ervaringen met elkaar te delen en verder te leren in gezamenlijk 

verband. Dit vergt een vorm van interne netwerksturing en past in de vorming van de procesorganisatie waarin 

werkprocessen en procesrollen centraal staan. Bij de inrichting van de procesorganisatie gaat het niet alleen om 

de output van werkprocessen, maar ook het bevorderen van samenwerking en zelfsturing door medewerkers op 

basis van hun professionaliteit. 

Voor mij is de meerwaarde van dit onderzoek de gezamenlijke ontdekkingstocht waarbij medewerkers uit de 

betrokken afdelingen reflecteren op hun eigen rol. Dit leidde tot de intrinsieke behoefte van de professionals om 

deze ervaring als ‘netwerk’ vast te houden en door kennisdeling tot nieuwe inzichten te komen. Inzichten die 

doorwerken in het dagelijks handelen om  samen met onze externe samenwerkingspartners buiten beter te 

presteren.  

 

M. Dijkstra 

Concerncontroller 

 



Managementreactie van de directie 

Het onderzoeksrapport van PwC naar de opzet en werking van de sturing van en het toezicht op 

samenwerkingsrelaties zoals verbonden partijen met de provincie als (mede)eigenaar bevat waardevolle 

aanbevelingen. Door een scherper onderscheid van verschillende rollen kan in voorkomende situaties de rol van 

de provincie van eigenaar van samenwerkingsrelaties zoals verbonden partijen verder worden versterkt. In het 

onderzoek zijn typologieën van samenwerkingsrelaties benoemd naar het belang en bestaansrecht van de 

samenwerkingsrelatie. Deze typologie is herkenbaar en zinvol om te hanteren. Vervolgens is een 

handelingsrepertoire voor de rol van eigenaar uitgewerkt voor de verschillende typologieën en getoetst hoe het 

handelingsrepertoire in de praktijk werkt. Geconstateerd wordt dat dit handelingsrepertoire wordt herkend en 

structuur biedt. 

De aanbevelingen van PwC sluiten aan bij de ontwikkelingen die wij zien binnen het openbaar bestuur; de 

beweging van Government naar Governance. De kracht van de provincie vereist slagvaardige rollencombinaties 

met gemeenten, samenwerkingsverbanden, private partijen, kennisinstellingen, financiers en burgers. Daarbij 

staat de maatschappelijke opgave centraal. Daarbij past het zoeken naar de juiste instrumenten. Het bewust 

aangaan van samenwerkingsrelaties hoort daarbij. Daarbij hoort ook het scherp formuleren welke effecten wij 

verwachten van het deelnemen in die samenwerkingsrelaties en het eventueel aanscherpen van bestaande 

kaders voor samenwerkingsrelaties en verbonden partijen. 

Naar aanleiding van het rapport van PwC zullen wij 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. De afdeling Bestuurs- 

en Directieondersteuning (BDO) faciliteert dit netwerk. 

 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 afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning (BDO) wordt een vraagbaakfunctie ingericht ter 

ondersteuning en facilitering van de eigenaarsrol van een samenwerkingsverband, waarbij de expertise 

van verschillende medewerkers in de organisatie kan worden ingezet. Bestuurs- en Directieondersteuning 

( BDO) vervult daarbij de rol van kennismakelaar. 

 Het functioneel netwerk gaat in samenwerking met de afdeling Managementondersteuning (MAO) 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. 
 

 



www.pwc.nl 
 

 

 

  

  

 
  

 

  

Audit verbonden 
partijen 
art. 217a onderzoek 
provincie Utrecht 

      24 oktober 2014 

 

 



  

  

 

  

  
 

Pagina 5 van 50 
 

 

  

 

Inhoudsopgave 

Samenvatting 6 

1.Inleiding 8 

1.1. Aanleiding en onderwerp 8 

1.2. Focus en vraagstelling 9 

1.3. Aanpak van het onderzoek en leeswijzer 9 

2. Typologie en handelingsrepertoire 10 

2.1. Inleiding 10 

2.2. Typologie samenwerkingsrelatie/verbonden partijen 10 

2.3. Handelingsrepertoire 12 

3. Het handelingsrepertoire in de praktijk 16 

3.1. Inleiding 16 

3.2. Selectie cases fase 2 16 

3.3. Bevindingen op hoofdlijnen 16 

4. Conclusies en aanbevelingen sturing en toezicht verbonden partijen 19 

4.1. Conclusies en aanbevelingen 19 

A. Resultaten inventarisatie 24 

Informatie case-studies 26 

A.1. Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen 26 

A.2. N.V. REMU Houdstermaatschappij 27 

A.3. RUD Utrecht 28 

A.4. Recreatie Midden-Nederland 31 

A.5. Recreatieschap Stichtse Groenlanden 33 

A.6. Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West 36 

A.7. Economic Board Utrecht 42 

A.8. N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht 44 

B. Informatiebronnen en verantwoording onderzoek 46 

B.1. Informatiebronnen fase 1 46 

B.2. Informatiebronnen fase 2 47 

B.3. Verantwoording onderzoek 49 

 

Artikel 217 a onderzoek, in opdracht van concerncontrol uitgevoerd door PwC 



  

  

 

  

Pagina 6 van 50 Audit  verbonden partijen provincie Utrecht 
 
  
  
  

Samenvatting  

Bij deze audit verbonden partijen stonden de volgende vragen centraal: 

Fase 1 
1.  Wat is de logische typologie van samenwerkingsrelaties zoals verbonden partijen en op basis van welke 

kenmerken is de typologie  gebaseerd (adviserende vraag)? 

2.  Aan welke eisen zou voor de provincie als (mede)eigenaar de sturing van en toezicht op verbonden 
partijen moeten voldoen gezien de verschillende typologieën van samenwerkingsrelaties zoals 
verbonden partijen (adviserende vraag)? 

Fase 2 
3.  Hoe functioneert de wijze van sturing en verantwoording van verbonden partijen (toetsende vraag)? 

4.  Hoe functioneert het toezicht (inclusief relatie GS/PS) op verbonden partijen binnen de provincie 
Utrecht in de praktijk (toetsende vraag)? 

De inventarisatie leidde tot een 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, zie ook paragraaf 2.3 voor een uitvoerige 
toelichting.  

Tabel 9 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 

 
In antwoord op de tweede vraag, de eisen van sturing en toezicht voor de eigenaar van verbonden partijen, is 
een handelingsrepertoire uitgewerkt voor de rol van eigenaar. Voor ieder type samenwerkingsverband is de rol 
omschreven, dus in totaal voor 4 typen. 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. In de tabel hieronder zijn deze situaties kort samengevat: 

Tabel 3:  situaties 

 Situatie 

Laag risico, business as usual Algemene vraagstukken 

Verhoogd risico (beleids)inhoudelijk 
vraagstuk 

Financieel vraagstuk 

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 (vraag 3 en 4) aan de hand van 8 
cases. In de tabel zijn de bestudeerde cases aangegeven.  

Tabel 10  cases voor diepte-onderzoek 
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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 

 
Bij de case-studies raakten we onder de indruk van de grote betrokkenheid van de accounthouders van de 
provincie bij hun samenwerkingsverband. De accounthouders tonen daarbij veel inzet, zijn goed op de hoogte 
en zijn gedreven om in het belang van de provincie het samenwerkingsverband zo succesvol mogelijk te laten 
zijn. Bij de sturing en het toezicht valt op dat de opdrachtgeversrol vrijwel altijd de boventoon voert, de 
eigenaarsrol is vaak ondergeschikt. Het bewustzijn voor deze rol groeit echter wel, en is ook mede door de 
aanpak van deze audit verder toegenomen. De audit levert onderstaande aanbevelingen op: 

- bestuurlijk en ambtelijk:  Maak bij de start voor ieder samenwerkingsverband expliciet waarvan de 
provincie eigenaar is door te kijken naar financiële middelen, organisatie of netwerk.  

 
- ambtelijk: Zorg voor een onderscheiding tussen opdrachtgever- en eigenaarsrollen en beleg deze rollen, 

zodat beide belangen gediend worden en keuzes bij tegengestelde belangen tussen rollen helder op de 
bestuurlijke tafel komen. 

 
- bestuurlijk: Bespreek en beleg de eigenaarsrol van de samenwerkingsverbanden expliciet binnen het 

College van GS.  
 

- bestuurlijk: Maak bij samenwerkingsverbanden met actief ambassadeurschap in een netwerk en een 
eigen besluit in GS over aanvragen vanuit dat netwerk in een notitie transparant hoe rollen worden 
ingevuld en processen zijn ingericht.   

- ambtelijk: Wissel, naast overleg met alle accounthouders voor samenwerkingsverbanden, als ‘eigenaar’ 
ervaringen uit met collega’s die voor eenzelfde samenwerkingsvorm de eigenaarsrol invullen om zo van 
de specifieke accenten binnen deze vorm van elkaar te leren. 

- ambtelijk en bestuurlijk: Maak bij het invullen van de eigenaarsrol onderscheid in “business as usual” 
en additioneel repertoire bij inhoudelijke of financiële vraagstukken. 

- ambtelijk: Gebruik het handelingsrepertoire als basis voor het verdere leerproces, waarbij het continu 
aangevuld en verbeterd wordt. 

- ambtelijk: Richt een platform en vraagbaakfunctie in ter ondersteuning en facilitering van de 
eigenaarsrol van samenwerkingsverbanden. 

- ambtelijk en bestuurlijk: Versterk informatiewaarde van de paragraaf verbonden partijen door gebruik 
te maken van de input uit het platform, door de typologie op te nemen en actueel te houden en per 
samenwerkingsverband de belangrijkste prestaties en eventuele inhoudelijke en/of financiële 
vraagstukken te vermelden. 
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1.Inleiding  

1.1. Aanleiding en onderwerp 
De provincie Utrecht heeft behoefte aan inzicht in de wijze waarop binnen de organisatie van de PU invulling 
wordt gegeven aan de sturing van en het toezicht op verbonden partijen. Dit tegen de achtergrond van de 
reorganisatie (met krimpdoelstelling) en de omvorming tot een procesorganisatie. In het onderzoeksplan 2014 
voor GS is daarom een audit naar verbonden partijen opgenomen. De audit is gericht op leereffecten voor de 
provincie Utrecht om zo de samenwerkingsrelaties met de betrokken verbonden partijen te versterken.  

De provincie constateert dat het belang van samenwerkingsverbanden toeneemt. Verbonden partijen spelen 
daarbij een belangrijke rol. Het coalitieakkoord laat zien dat de provincie het belangrijk vindt 
samenwerkingspartners in te zetten voor de uitvoering van het beleid, waaronder verbonden partijen. Het 
bijzondere van verbonden partijen is dat, conform de definitie BBV, de provincie er zowel een bestuurlijk als 
ook een financieel belang heeft. Dat betekent dat de provincie op één of andere wijze vertegenwoordigd is in het 
bestuur van de partij of stemrecht heeft. Aan een verbonden partij worden verder gelden ter beschikking gesteld 
die niet verhaalbaar zijn.   

Verbonden partijen 
Onder een ‘verbonden partij’ wordt formeel een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie verstaan, 
waarin de provincie een bestuurlijk én financieel belang heeft. Onder de kernwoorden ‘financieel belang’ en 
‘bestuurlijk belang’ wordt het volgende verstaan binnen het BBV: 

Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de 
verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de 
verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. 

Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van 
stemrecht. 

Concreet gaat het om de (bestuurlijke en financiële) deelneming van een provincie in gemeenschappelijke 
regelingen, interbestuurlijk samenwerkingsverbanden, N.V.’s / B.V.’s en eventueel stichtingen en verenigingen. 
De relatie is meestal aangegaan omdat de verbonden partij beleid uitvoert voor de provincie, waarop de 
provincie ‘grip’ wenst te houden. 

Stichtingen en verenigingen die jaarlijks een bijdrage, bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie van de 
provincie ontvangen, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een juridische 
afdwingbaarheid, zijn op basis van voorgaande definitie dus geen verbonden partij. Ook al heeft de provincie 
een eventuele morele verplichting tot betaling in geval van financiële problemen. 

Samenwerkingsrelaties en reikwijdte van de audit 
In de doelstelling van het onderzoek wordt gesproken over ‘samenwerkingsrelaties zoals verbonden partijen’. Er 
zijn inderdaad ook vele andere samenwerkingsrelaties.  De BBV- definitie van verbonden partijen sluit niet 
altijd goed aan bij de noodzaak en de wens van provincies tot toezicht en sturing. De provincie Utrecht heeft 
voor deze audit gevraagd om enkele partijen te betrekken die wel raken aan de definitie van een verbonden 
partij, maar het formeel mogelijk niet zijn. De definitie van verbonden partijen is daarom als uitgangspunt 
genomen voor de audit, maar de mogelijkheid is nadrukkelijk opengelaten dat de conclusies en aanbevelingen 
ook voor andere partijen kunnen gelden. Dat betekent dat ook andere partijen in hetzelfde proces van sturing 
van en toezicht op verbonden partijen worden betrokken. In de selectie van cases voor het diepteonderzoek is 
hier rekening mee gehouden.  

Bij deze audit is uitgegaan van de juistheid van de aangeleverde informatie waarover geen 
accountantsverklaring wordt afgegeven.  
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1.2. Focus en vraagstelling 
Centraal staat de vraag wat de kwaliteit is van de opzet en werking van de sturing van en toezicht op 
samenwerkingsrelaties zoals verbonden partijen met de provincie als (mede)eigenaar. Doel van deze 217a audit 
voor GS is om de ambtelijke organisatie met dit inzicht concrete handvatten te geven zodat met de resultaten 
van dit onderzoek de keuze voor en de invulling van het eigenaarschap van verbonden partijen door de 
provincie wordt versterkt. De toedeling van taken en verantwoordelijkheden en de invulling van rollen tegen de 
context van de gewenste procesorganisatie krijgt daarbij expliciete aandacht. Zoals gebruikelijk bij een 217a 
audit voor GS is het onderzoek gericht op leren en niet op verantwoording. 

Het onderzoek valt uiteen in twee fasen, waarbij twee deelvragen in fase 1 worden beantwoord en twee 
deelvragen in fase 2 van het onderzoek worden beantwoord. De deelvragen zijn: 

Fase 1 
1.  Wat is de logische typologie van samenwerkingsrelaties zoals verbonden partijen en op basis van welke 

kenmerken is de typologie  gebaseerd (adviserende vraag)? 

2.  Aan welke eisen zou voor de provincie als (mede)eigenaar de sturing van en toezicht op verbonden 
partijen moeten voldoen gezien de verschillende typologieën van samenwerkingsrelaties zoals 
verbonden partijen (adviserende vraag)? 

Fase 2 
3.  Hoe functioneert de wijze van sturing en verantwoording van verbonden partijen (toetsende vraag)? 

4.  Hoe functioneert het toezicht op verbonden partijen binnen de provincie Utrecht in de praktijk 
(toetsende vraag)? 

 

1.3. Aanpak van het onderzoek en leeswijzer 
De audit kent twee fasen. De eerste fase is een inventariserende fase. Door documentenstudie van 
sleuteldocumenten van de provincie en bestudering van notities van andere provincies en gemeenten is gezocht 
naar een goede typologie van samenwerkingsverbanden. Met diverse accounthouders zijn interviews gehouden. 
Dit is tijdens een eerste werkbijeenkomst met de accounthouders van samenwerkingsverbanden binnen de 
provincie Utrecht en de met gedeputeerde die belast is met concerncontrol  besproken. Op basis hiervan is een 
typologie in hoofdstuk 2 is aangegeven.  

In fase 2 is per type samenwerkingsverband nader onderzoek gedaan naar 8 cases. Per case werden 
documenten bestudeerd, een interview gehouden met de ambtelijke verantwoordelijke voor het 
samenwerkingsverband en een interview met de directeur/bestuurder van dat samenwerkingsverband. Deze 
cases zijn gebruikt ter toetsing en completering van de typologie en het handelingsrepertoire.  De resultaten zijn 
op hoofdlijnen weergegeven in hoofdstuk 3 en meer uitvoerig in bijlage A bij dit rapport. Op basis van de 
bevindingen is een tweede werkbijeenkomst gehouden met de medewerkers van de provincie die de 
eigenaarsrol nu (impliciet of expliciet) vervullen. Vervolgens zijn conclusies en aanbevelingen opgesteld, die in 
hoofdstuk 4 zijn beschreven. Het concept-rapport is ter reactie voorgelegd aan de klankbordgroep voordat het 
definitieve rapport is aangeboden. 
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2.  Typologie en 
handelingsrepertoire 

2.1. Inleiding 
In deze fase (1) staat de beantwoording van twee adviserende vragen centraal, te weten: 
Deelvraag 1: Wat is de logische typologie van samenwerkingsrelaties zoals verbonden partijen en op basis van 
welke kenmerken is de typologie  gebaseerd ? 

Deelvraag 2: Aan welke eisen zou voor de provincie als (mede)eigenaar de sturing van en toezicht op verbonden 
partijen moeten voldoen gezien de verschillende typologieën van samenwerkingsrelaties zoals verbonden 
partijen ? 

De typologie en het bijbehorend handelingsrepertoire worden in de volgende fase (2) als kader gebruikt om de 
sturing, verantwoording en toezicht in de praktijk te beoordelen. Nadrukkelijk is er voor gekozen om 
samenwerkingsrelaties als focus voor deze audit te nemen zodat het handelingsrepertoire breder toepasbaar is 
dan alleen op de (beperktere invulling van) verbonden partijen. Bij verbonden partijen is de provincie telkens 
opdrachtgever en (mede)eigenaar. Bij de rol van opdrachtgever staat de realisatie van provinciale doelen via of 
door de samenwerkingsrelatie centraal. Bij de rol van de (mede)eigenaar ligt het accent op het belang van de 
provincie van de ter beschikking gestelde middelen en de continuïteit van de samenwerkingsorganisatie en het 
instrumentarium van het samenwerkingsverband. Deze audit maakt dit onderscheid, maar in de praktijk loopt 
dit vaak door elkaar en wordt er niet altijd over dit onderscheid nagedacht. Zoals al aangegeven richt dit 
onderzoek zich op de rol van de (mede)eigenaar.   

2.2. Typologie samenwerkingsrelatie/verbonden partijen  
 
De eerste auditvraag betreft het aangeven van een typologie voor samenwerkingsrelaties zoals verbonden 
partijen en de kenmerken daarvan. Die typologie is nuttig omdat uit onze inventarisatie blijkt dat er sprake is 
van een opkomst van andere samenwerkingsverbanden en andere arrangementen. Het aantal 
samenwerkingsrelaties waarin de provincie wel participeert, maar niet als formele deelnemer, groeit.  

De provincie zal meer en meer gebruik maken van strategische samenwerkingsverbanden, die nieuwe  eisen 
stellen aan het handelingsrepertoire van de provincie. Ook in de jaarrekening 20131 is daar informatie over 
opgenomen. De provincie Utrecht gaat uit van een governance-benadering als het gaat om haar Strategische 
agenda: de provincie is dan één van de partijen die werken aan een maatschappelijke opgave. Samenwerking 
wordt gezocht met partners op verschillende niveaus en afhankelijk van schaal van de opgave variëren de 
partners. Daarbij moet de deelname van de provincie een duidelijke meerwaarde hebben.  

Typologie voor samenwerkingsverbanden 
Er bestaat geen eenduidige set aan kenmerken in de literatuur en overheidspraktijk, die als uniforme standaard 
wordt erkend en gebruikt. Documentanalyse2 laat zien dat er verschillen zijn in benadering en indeling van 
verbonden partijen. Voor de  typologie die in deze audit wordt gehanteerd, worden twee kernwoorden gebruikt: 
belang en bestaansrecht.  
 
Bij belang gaat het om het belang dat de provincie hecht aan de samenwerking om doelen te kunnen bereiken. 
Daarbij verschilt de mate van afhankelijkheid. In welke mate is de provincie afhankelijk van het goed func-
tioneren van de samenwerkingsrelatie voor het realiseren van haar beleidsdoel? Soms is er een alternatief, maar 
in andere gevallen is dat er niet of nauwelijks. In een aantal gevallen gaat het om een wettelijke verplichting en 
is het aantal opties voor de provincie heel beperkt. In welke mate wordt GS aangesproken op het functioneren 
of disfunctioneren van de samenwerkingsrelatie? Vaak houdt dit ook verband met de mate waarin de 
samenwerkingsrelatie impact heeft op de samenleving. Het belang wordt ook zichtbaar in de aard en het aantal 

                                                             
1 Jaarrekening 2013, 15 april 2014, Programma 8 Bestuur en Middelen, p. 65 e.v. 
2 In bijlage 4 is het geactualiseerde overzicht opgenomen van de bestudeerde documenten. 
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produkten en diensten van de samenwerkingsorganisatie. Zijn er veel en diverse produkten en diensten die aan 
de provincie worden geleverd dan zal het belang toenemen, zeker als er weinig of geen andere leveranciers zijn 
(exclusiviteit). Het belang kan groot of beperkt zijn en samenvattend kenmerken we belang als: 

- de mate van afhankelijkheid van de provincie van een goed functioneren; 
- bestuurlijke en maatschappelijke impact van de samenwerking; 
- aard, aantal en diversiteit van producten en diensten. 

 
Naast het grote of kleinere belang van de samenwerking is er het bestaansrecht van de samenwerking. Er zijn 
globaal twee type redenen voor het aangaan van de samenwerkingsrelatie. De samenwerking wordt soms 
gezocht omdat partijen de beoogde maatschappelijke effecten niet alleen kunnen realiseren. Men is wederzijds 
van elkaar afhankelijk om het maatschappelijke doel te realiseren. Een andere reden voor samenwerken is het 
behalen van schaalvoordelen. De samenwerking maakt het efficiënter. Het gaat dan om een bedrijfsmatige 
operationele taak, die bij uitvoering op grotere schaal voordelen oplevert. Dat voordeel kan een kostenvoordeel 
zijn (efficiencywinst), maar ook het verminderen van kwetsbaarheid het vergroten van de kwaliteit van de 
dienstverlening of het beter kunnen bedienen van klanten (ook wel bekend als de 4 K’s). Op basis van deze twee 
kenmerken ziet de typologie er als volgt uit: 
 
Tabel 2 Typologie samenwerkingsverbanden en verbonden partijen (PwC) 

  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 

 Maatschappelijk effect staat 
centraal 

 Grote maatschappelijke en 
bestuurlijke impact  

 grote wederzijdse afhankelijkheid 
om doel te bereiken 

 Niet zeker hoe doel is te 
realiseren, geen vaste methoden 
of systemen 

2. Bedrijfsmatige opgave met groot belang 
 Bedrijfsmatig doel staat centraal 

 Samenwerking om schaalvoordelen 
(kosten, kwetsbaarheid, kwaliteit, 
klanten) te realiseren 

 Groot aantal diverse producten 

 Aard productie kent groot belang 
(bijv. wettelijke plicht) 

 Opzet bedrijf/organisatie of 
bedrijfsprocessen kan nog onbekend 
of nieuw zijn 

Gemiddeld 
tot klein 

3. Maatschappelijk/ inhoudelijke opgave 
met gemiddeld tot klein belang 

 Maatschappelijk effect staat 
centraal 

 Samenwerking vanwege enige 
wederzijdse afhankelijkheid, er 
zijn eventueel ook alternatieven 

 Methoden, werkwijzen 
grotendeels bekend 

 GS (en breder PS) wordt er in 
beperkte mate op aangesproken 

4. Bedrijfsmatige opgave met gemiddeld tot 
klein belang 

 Bedrijfsmatig doel staat centraal 

 Samenwerking om schaalvoordelen 
(kosten, kwetsbaarheid, kwaliteit, 
klanten) te realiseren 

 Beperkt aantal produkten en/of 
beperkt belang produktie 

 Lopend bedrijf/organisatie, bekende 
bedrijfsprocessen 

 Bestuurders worden er in beperkte 
mate op aangesproken 

 
Deze typologie is redelijk stabiel. Het belang en het bestaansrecht zal in de regel gedurende langere tijd gelijk 
blijven. Toch kunnen er veranderingen optreden. De taken van het samenwerkingsverband kunnen wijzigen en 
ook kan de waardering en beoordeling van het belang veranderen. Dan verandert daarmee ook het type 
samenwerking en is dus een nieuwe typering nodig. In de praktijk zal dit dus van tijd tot tijd opnieuw getoetst 
moeten worden om te bezien of er fundamentele veranderingen in bestaansrecht of belang hebben 
plaatsgevonden.  

 Situaties en handelingsrepertoire 
Naast het type samenwerkingsrelatie hangt de mate en wijze van sturing en toezicht ook af van de situatie. Op 
basis van onze inventarisatie onderscheiden we globaal drie situaties. Allereerst is er de situatie waarin er 
reguliere algemene zaken spelen. Er is sprake van “business as usual” en er spelen geen bijzondere problemen. 
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Ook in die situatie is sturing en toezicht, en dus een handelingsrepertoire, nodig. Immers bij een NV zullen er 
aandeelhoudersvergaderingen en mogelijk ook vergaderingen van de Raad van Commissarissen voorbereid 
moeten worden. Bij een Gemeenschappelijke Regeling zijn er de vergaderingen van het Algemeen en het 
Dagelijks Bestuur. Bij vrijwel alle samenwerkingsrelaties is er een begroting en een jaarrekening en jaarverslag 
dat vastgesteld moet worden.  

Deze reguliere situatie kan veranderen doordat zich een inhoudelijk vraagstuk voordoet of doordat er een 
financieel vraagstuk gaat spelen. Dan is er sprake van een verhoogd risico en moet er meer gedaan  worden om 
het vraagstuk te adresseren. Er is dan een uitvoeriger handelingsrepertoire nodig. Er kan sprake zijn van een 
beleidsinhoudelijk bestuurlijk probleem, wanneer er vragen of opgaven ontstaan rond het bereiken van de 
beoogde doelen en/of de wijze waarop deze doelen bereikt zouden moeten worden. Dit kan worden veroorzaakt 
door externe omstandigheden, zoals economische omstandigheden of een wijziging van de wet. Het kan ook 
worden veroorzaakt door interne omstandigheden, zoals een aanpassing van de organisatie of de wijze van 
productie. De opdrachtgever treedt in dit soort situaties vaak op de voorgrond, maar de inhoudelijke 
vraagstukken kunnen ook gevolgen hebben voor de eigenaar. Het vraagstuk kan immers gevolgen hebben voor 
de benodigde middelen of er kunnen hierdoor nieuwe eisen gesteld worden aan de organisatie van het 
samenwerkingsverband.  

Er kan ook een financieel vraagstuk aan de orde zijn. Het financiële risico vraagt hier in eerste instantie om 
alertheid. Het kan gaan om een dreigend risico’s, een telkens oplopend of terugkerend probleem rond de 
financiën of zelfs de continuïteit van de verbonden partij. Bij een financieel probleem of een financieel 
vraagstuk treedt de (mede)eigenaar vaak meer op de voorgrond. In de tabel hieronder zijn deze situaties kort 
samengevat: 

Tabel 3:  situaties 

 Situatie 

Laag risico, business as usual Algemene vraagstukken 

Verhoogd risico (beleids)inhoudelijk 
vraagstuk 

Financieel vraagstuk 

 
Deze drie situaties kunnen bij alle vier de typen samenwerkingsrelaties voorkomen. De vier typen 
samenwerkingsrelaties kunnen dus in drie verschillende situaties verkeren. Omdat daarbij het 
handelingsrepertoire verschilt, is dit hieronder verder uitgewerkt. 

2.3. Handelingsrepertoire 
 
De tweede onderzoeksvraag betreft het handelingsrepertoire dat bij deze typologie hoort: 2. Aan welke eisen 
zou voor de provincie als (mede)eigenaar de sturing van en toezicht op verbonden partijen moeten voldoen 
gezien de verschillende typologieën van samenwerkingsrelaties zoals verbonden partijen (adviserende vraag)? 

Per type verbonden partij zijn de verwachtingen voor de invulling van de rol van eigenaar verschillend. Er is bij 
een samenwerkingsverband met een grote maatschappelijk/inhoudelijke opgave  en met een hoog risico een 
ander accent op de rol nodig dan bij een partij met een bedrijfsmatig operationele  opgave en een laag risico. De 
typering en het onderscheid naar verschillende situaties helpt adviseurs zich verder bewust te zijn vanuit welke 
rol zij adviseren en handelen.  

Om de rol van opdrachtgever en eigenaar goed in te kunnen vullen is het nodig om elkaar goed te informeren. 
Verder is het belangrijk dat er afspraken zijn gemaakt over de bijdrage van de provincie in relatie tot de te 
bereiken doelen van de samenwerking.  
 
De rol van mede-eigenaar wordt ingevuld in de richting van tenminste vier verschillende groepen: 

 directie/bestuur van de verbonden partij,  

 mede-eigenaren van de verbonden partij, 

 bestuur van de provincie Utrecht, 

 ambtelijke collega’s binnen de organisatie van de provincie Utrecht. 
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Om deze rollen goed te beschrijven en ook praktisch bruikbaar te maken, zijn de vier typen van de hierboven 
genoemde typologie met de genoemde drie situaties voor de rol van eigenaar gecombineerd. Het 
handelingsrepertoire dat hierbij gehanteerd wordt, is opgesteld op basis van de inventariserende fase. Bij de 
bestudering van de cases is het repertoire aangevuld en gevalideerd, dit is hieronder cursief aangegeven. 
Daarbij is duidelijk dat het handelingsrepertoire voor type 1 het meest uitvoerig is. Bij type 2 zijn er een aantal 
andere accenten en voor type 3 en 4 is het repertoire minder omvattend. Het repertoire van type 4 is te zien als 
een basis dat bij de andere types verder is aangevuld.  
 
Handelingsrepertoire type 1   

Maatschappelijke/inhoudelijke opgave  met groot belang                                                                                       type 1 

Situaties Handelingsrepertoire eigenaar 

Business as usual, 

algemene 

vraagstukken 

 

Afspraken overleg en escalatie 

Binnen de provincie zijn afspraken gemaakt over periodiek ambtelijk-bestuurlijk overleg in het 

kader van de (mede)-eigenaarsrol. Er zijn afspraken gemaakt om indien nodig snel te kunnen 

escaleren 

Risico’s beheersen (monitor kwaliteit systeem) 

Integraal risicomanagement (inclusief opstellen van verbeterplannen) en uitvoeren van beheers- 

maatregelen is aanwezig.  

Op basis van schriftelijke rapportages en overleg vindt monitoring plaats van de kwaliteit van het 

risicomanagement van de verbonden partij.  

De rolhouderstelt een kleine lijst van aandachtspunten op die specifiek van belang zijn voor de 

eigenaar. 

Risico’s beheersen en overleg (extern)  

Met de verbonden partij en mede-eigenaren vindt frequent overleg plaats, waarbij gesproken 

wordt over risico’s, beheersing van deze risico’s en de kwaliteit van het risicomanagement.  

Complexiteit kan mogelijk worden gereduceerd door de rollen van het samenwerkingsverband 

bij projecten vooraf te typeren en te beschrijven. 

Risico’s beheersen en overleg (intern)  

In het kader van de eigenaarsrol is er binnen de provincie periodiek ambtelijk-bestuurlijk overleg. 

Daarnaast is er periodiek overleg tussen de eigenaar en opdrachtgever binnen de provincie, zowel 

op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Daarbij komen ook zaken van invloed, formeel en informeel 

aan de orde. Bestuurlijke dilemma’s komen snel op tafel. 

Netwerk en instrumentarium stimuleren 

De waarde van het netwerk staat vaak centraal. Het netwerk en/of instrumentarium stimuleren 

door bijvoorbeeld actieve deelname en ambassadeurschap.  

(Beleids)inhoudelijk 

vraagstuk 

 

Analyse, informatie en overleg, (mede-eigenaren) 

Rolaccenten op: 

- gegeven het feit dat het risico al hoog was ingeschat wordt snel in kaart gebracht wat de gevolgen 

zijn, 

- er wordt snel geschakeld door ambtelijk en bestuurlijk te informeren 

- bespreken van mogelijkheden met mede-eigenaren om te sturen op mitigerende maatregelen, 

verbeterplannen e.d., 

- kritische analyse van onderliggend systeem van risicomanagement en management-capaciteit 

verbonden partij 

Financieel 

vraagstuk 

 

Informatie-uitwisseling en overleg (intern en extern) 

Rolaccenten:  

-gezien de inhoud van het vraagstuk initiatief nemen, intern en extern. 

-focus op de consequenties voor financiële positie en functioneren van de verbonden partij. 

-snel en regelmatig overleg met de ambtelijke collega die de rol van opdrachtgever vervult en 

bestuurlijk overleg. 

-overleggen met andere mede-eigenaren en mogelijk ambtelijk en/of bestuurlijke overleg, hen 

aanspreken op hetzelfde belang van een gezonde financiële positie van de verbonden partij.  

Strategie en stakeholdermanagement 

Er wordt vervolgens een strategie geformuleerd en in het kader van stakeholdermanagement actie 

ondernomen naar mede-eigenaren. Nagaan welke opties er zijn, zoals bijvoorbeeld een 

gezamenlijk verbeterplan of een gezamenlijk onderzoek.  
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Handelingsrepertoire type 2   

Bedrijfsmatige opgave met groot belang                                                                                                                           type 2 

Situaties Handelingsrepertoire eigenaar 

Business as usual, 

algemene 

vraagstukken 

 

Risico’s beheersen en informatievoorziening 

Check of het risicomanagement van het samenwerkingsverband voldoende is (inclusief opstellen 

van verbeterplannen) en of beheersmaatregelen worden uitgevoerd. 

Binnen de provincie zijn afspraken gemaakt over periodiek ambtelijk-bestuurlijk overleg in het 

kader van de (mede)-eigenaarsrol. 

De rolhouderstelt een kleine lijst van aandachtspunten op die specifiek van belang zijn voor de 

eigenaar. 

Risico’s beheersen en rapportage 

Op basis van schriftelijke rapportages en overleg vindt monitoring plaats van de kwaliteit van het 

risicomanagement van de verbonden partij.  

Risico’s beheersen en (overleg) beheersing 

De uitkomsten van risico-analyses en de voortgang van de beheersmaatregelen wordt samen met 

de  mede-eigenaren actief besproken met de verbonden partij actualiteit en voortgang te bewaken. 

(Beleids)inhoudelijk 

vraagstuk 

 

Analyse, informatie en overleg, (mede-eigenaren) 

Rolaccenten op: 

- gegeven het feit dat het risico al hoog was ingeschat wordt snel in kaart gebracht wat de gevolgen 

zijn, 

- er wordt snel geschakeld door elkaar ambtelijk en bestuurlijk te informeren 

- bespreken van mogelijkheden met mede-eigenaren om te sturen op mitigerende maatregelen, 

verbeterplannen e.d., 

- kritische analyse van onderliggend systeem van risicomanagement en managementcapaciteit 

verbonden partij 

Financieel 

vraagstuk 

 

Informatie-uitwisseling en overleg (intern en extern) 

Rolaccenten:  

- gezien de inhoud van het vraagstuk initiatief nemen, intern en extern. 

-focus op de consequenties voor financiële positie en functioneren van de verbonden partij. 

-snel en regelmatig overleg met de medewerker die de rol van ambtelijk opdrachtgever vervult en 

bestuurlijk overleg. 

-overleggen met andere mede-eigenaren en mogelijk ambtelijk en/of bestuurlijke overleg, hen 

aanspreken op hetzelfde belang van een gezonde financiële positie van de verbonden partij.  

Strategie en stakeholdermanagement 

Er wordt vervolgens een strategie geformuleerd en in het kader van stakeholdermanagement actie 

ondernomen naar mede-eigenaren. Nagaan welke opties er zijn, zoals bijvoorbeeld een 

gezamenlijk verbeterplan of een gezamenlijk onderzoek.  

 

 Handelingsrepertoire type 3   

Maatschappelijke/inhoudelijke opgave met gemiddeld tot klein belang                                                             type 3 

Situaties Handelingsrepertoire eigenaar 

Business as usual, 

algemene 

vraagstukken 

 

Risicoprofiel 

Jaarlijks vindt een analyse plaats van het risicoprofiel van de verbonden partij. Dit betreft vooral 

het financiële risico. Er is een schriftelijk verslag van deze analyse aanwezig. 

Rapportage en aansluiting P&C-cyclus 

De verbonden partij rapporteert jaarlijks op vooraf afgesproken indicatoren (vaak in het 

jaarverslag, jaarrekening). Ambtelijk wordt de financiële positie vanuit de jaarstukken samengevat 

en er wordt over gerapporteerd in het kader van de P&C cyclus. 

De rolhouderstelt een kleine lijst van aandachtspunten op die specifiek van belang zijn voor de 

eigenaar. 

(Beleids)inhoudelijk 

vraagstuk 

 

Overleg en consequenties in beeld 

Overleg over de betekenis van het vraagstuk en vertaalslag maken naar de consequenties voor 

financiële positie en functioneren van de verbonden partij. 

Stakeholdermanagement 

Indien nodig wordt in het kader van stakeholder-management actie ondernomen naar mede-

eigenaren om zo vanuit gezamenlijk eigenaarsbelang te sturen.  
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Financieel 

vraagstuk 

 

Analyse, overleg en interne informatievoorziening 

Analyse: wat zijn de consequenties voor financiële positie en functioneren van de verbonden partij. 

Bij forse consequenties: bestuurlijk overleg, tenminste klankborden met mede-eigenaren en 

mogelijk ambtelijk en/of bestuurlijke overleg. 

Ambtelijk opdrachtgever goed informeren. 

Stakeholdermanagement 

Indien nodig wordt in het kader van stakeholder-management actie ondernomen naar mede-

eigenaren om zo vanuit gezamenlijk eigenaarsbelang te sturen.  

 

 
 
Handelingsrepertoire type 4   

Bedrijfsmatige opgave met gemiddeld tot klein belang                                                                                        type 4                                  

Situaties Handelingsrepertoire eigenaar 

Business as usual, 

algemene 

vraagstukken 

 

risicoprofiel 

Jaarlijks vindt een analyse plaats van het risicoprofiel van de verbonden partij. Dit betreft vooral 

het financiële risico. Er is een schriftelijk verslag van deze analyse aanwezig. 

rapportage en aansluiting P&C-cyclus 

De verbonden partij rapporteert jaarlijks op vooraf afgesproken indicatoren (vaak in het 

jaarverslag, jaarrekening). Ambtelijk wordt de financiële positie vanuit de jaarstukken samengevat 

en er wordt over gerapporteerd in het kader van de P&C cyclus. 

 

Overig 

Er is jaarlijks ambtelijk tenminste één keer overleg.  

Er wordt zorg gedragen voor een correcte vertegenwoordiging (AB, DB, RvC, AvA etc.).  

De rolhouderstelt een kleine lijst van aandachtspunten op die specifiek van belang zijn voor de 

eigenaar.  

(Beleids)inhoudelijk 

vraagstuk 

 

Overleg en consequenties in beeld 

Overleg over de betekenis van het vraagstuk en vertaalslag maken naar de consequenties voor 

financiële positie en functioneren van de verbonden partij.  

Snel informeren van de bestuurlijk verantwoordelijke.  

Stakeholdermanagement 

Indien nodig wordt in het kader van stakeholder-management actie ondernomen naar mede-

eigenaren.  

Financieel 

vraagstuk 

Analyse 

Wat zijn de consequenties voor financiële positie en functioneren van de verbonden partij.  

Tijdig informeren van de bestuurlijk verantwoordelijke.  
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3. Het handelingsrepertoire in de praktijk 

3.1. Inleiding 
In deze fase staat de beantwoording van twee toetsende vragen (deelvragen 3 en 4) centraal, die als volgt luiden: 

3. Hoe functioneert de wijze van sturing en verantwoording van verbonden partijen (toetsende vraag)? 

4.  Hoe functioneert het toezicht op verbonden partijen binnen de provincie Utrecht in de praktijk 
(toetsende vraag)? 

3.2. Selectie cases fase 2 
 
Op basis van de typologie zijn per type één of enkele cases geselecteerd in overleg met de opdrachtgever 
(concerncontrol). Daarbij is gekozen voor enkele samenwerkingsverbanden die voldoen aan de formele definitie 
van een verbonden partij (dus met een bestuurlijk en financieel belang). Tevens zijn ook enkele nieuwere 
samenwerkingsverbanden geselecteerd die wel van groot belang zijn voor de provincie en passen in de trend 
van andere samenwerkingsverbanden, maar die niet aan deze formele definitie voldoen (EBU en Stichting 
Gebiedsontwikkeling –West) . Zo is een breed palet aan cases verkregen. In het onderstaande schema zijn de 
cases ingedeeld per type.  
 
Tabel 4  cases voor diepte-onderzoek 

1.Maatschappelijk/inhoudelijk met groot belang 
  
• NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht  

 
• Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West 

 
• 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 stortplaatsen 

 

3.3. Bevindingen op hoofdlijnen 
 
Deze paragraaf beschrijft de bevindingen van de case-studies op hoofdlijnen3. Bij iedere casus is de indeling in 
de typologie getoetst, is gekeken naar de praktische bruikbaarheid van de typologie en is het handelings-
repertoire getoetst en aangevuld. Daarbij is gebruik gemaakt van documenten, interne interviews en externe 
interviews bij het samenwerkingsverband.  
Op basis van de cases komen we tot de volgende thema’s voor de algemene bevindingen: 

- Invulling van het eigenaarschap, 
- Toewijzen eigenaarsrol, 
- Vorm van het samenwerkingsverband en invloed op eigenaarsrol, 
- Onderscheid in “business as usual”, inhoudelijk en financieel vraagstuk, 
- Handelingsrepertoire en continu leren, 
- Faciliteren eigenaarsrol, 
- Informatiewaarde paragraaf verbonden partijen. 

 

                                                             
3 In Bijlage B zijn de bevindingen per casus opgenomen.  
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We lichten deze hoofdbevindingen hieronder kort toe. De conclusies en aanbevelingen in het volgende 
hoofdstuk volgen de structuur en zijn gebaseerd op deze bevindingen. Voor meer gedetailleerde bevindingen 
verwijzen we naar bijlage A voor de bevindingen uit fase 1 en bijlage B voor de meer gedetailleerde bevindingen 
van de cases.   
 
Invulling van het eigenaarschap 
Bij het houden van de interviews was niet altijd direct duidelijk waarvan de provincie eigenaar is. Die vraag is 
ook niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Het eigenaarschap is helder bij een reguliere bijdrage aan een 
gemeenschappelijke regeling en ook wanneer de provincie eigenaar is van aandelen die een waarde 
vertegenwoordigen. De middelen kunnen echter ook formeel geen eigendom zijn van de samenwerkingsrelatie, 
maar wel gereserveerd zijn daarvoor. Een voorbeeld is het fonds dat voor initiatieven van de Economic Board 
Utrecht is gereserveerd door de provincie. Ook de waarde van de aandelen kan onduidelijk zijn, bijvoorbeeld 
wanneer sprake is van een claim op eerder overgedragen aandelen als bij de N.V. REMU 
Houdstermaatschappij.  
 
Het eigenaarschap kan zich ook uitstrekken tot de organisatie van het samenwerkingsverband. Bij een GR is dit 
formeel zo. Bij andere samenwerkingsverbanden geldt dit niet formeel, maar is er soms wel sprake van een 
subsidierelatie met de uitvoeringsorganisatie zoals bij de Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West en de 
Stichting EBU. Er blijft ook in die gevallen wel een belang van de provincie bij een goede uitvoeringsorganisatie 
en daarmee op afstand toch een mogelijke rol voor de provincie.  
 
Tenslotte is er een veel breder gedeeld “eigenaarschap” van het netwerk en het instrumentarium dat verbonden 
is aan verschillende samenwerkingsverbanden. Dit is niet concreet tastbaar en in geld uit te drukken, maar wel 
van waarde voor de provincie. De cases geven hiervan vele voorbeelden, zoals de adviescommissie verbonden 
aan de agenda vitaal platteland en het netwerk van de ontwikkelingsmaatschappij Utrecht. De rol van de 
“eigenaar” richt zich dan op faciliteren, of een actieve deelname aan het netwerk, of op andere wijze stimuleren 
van dit netwerk. De provincie vervult in een aantal cases op belangrijke momenten de rol van “ambassadeur” en 
versterkt zo de waarde van het netwerk.  
 
Uit onze cases blijkt dat explicieter gemaakt kan worden waarvan de provincie per samenwerkingsverband 
eigenaar kan zijn. Er is bij de accounthouders een toenemend besef dat dit van belang is. Externe partijen 
stellen het veelal ook op prijs als de provincie expliciet is over wat men als eigenaar van belang vindt.   
 
Toewijzen eigenaarsrol 
De rol van eigenaar van een samenwerkingsverband is bij veel samenwerkingsverbanden niet toegewezen. In 
een aantal gevallen vraagt het samenwerkingsverband om deze toewijzing, bijvoorbeeld als de provincie als 
aandeelhouder vertegenwoordigd moet worden. In die gevallen is dit in onze cases ook formeel geregeld. Bij 
andere vormen dwingt de vorm van het samenwerkingsverband hier minder toe en wordt door de ambtelijk 
accounthouder de rol van zowel opdrachtgever als ook van (mede)eigenaar ingevuld, zonder dat de rol van 
eigenaar is toegewezen. Hierdoor is er in deze gevallen meestal ook geen bewuste keuze gemaakt om deze rollen 
te scheiden.  
 
Vorm van het samenwerkingsverband en invloed op eigenaarsrol 
De vorm van het samenwerkingsverband heeft invloed op de wijze waarop de eigenaarsrol ingevuld wordt en 
kan worden. We zien daarbij drie dominante vormen: de gemeenschappelijke regeling, de naamloze 
vennootschap en een vorm die formeel geen verbonden partij is en werkt met een netwerk waaraan een 
uitvoeringsorganisatie is gekoppeld.  
 
Bij een gemeenschappelijke regeling steunt het dagelijks bestuur op de organisatie van het openbaar lichaam 
die in eerste instantie de eigenaarsrol invult. Belangrijk is dat de kwaliteit daarvan goed geborgd is. Het 
algemeen bestuur vervult in veel cases op een pro-actieve wijze de rol van eigenaar. In een aantal cases wordt 
gewerkt met een dashboard met de belangrijkste informatie voor het AB en in enkele cases was dit dashboard in 
ontwikkeling. Dit dashboard helpt om te vergaderen, te onderhandelen en eventueel coalities  te vormen. Bij 
veel gemeenschappelijke regelingen worden zo besluiten genomen en wordt relatief weinig gebruik gemaakt van 
het formele stemrecht.  
 
Bij de NV werkt de Raad van Commissarissen als een cruciale schakel bij de invulling van de eigenaarsrol. 
Ambtelijk richt men zich binnen de provincie sterk op deze rol. Eventuele vragen kunnen nog in de algemene 
vergadering van aandeelhouders gesteld worden, maar deze rol speelt zich in vergelijking tot het AB van een 
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GR, af op grotere afstand. Een algemene vergadering van aandeelhouders leent zich veel minder voor een pro-
actieve houding dan een algemeen bestuur. Uit de cases die de NV vorm hebben, blijkt dat periodieke en 
informele contacten en overleg hier belangrijk zijn, ook als het om een sterk beheersmatige NV gaat.  
Tenslotte is er het netwerk met een kleine uitvoeringsorganisatie, vaak in de vorm van een stichting. Deze kleine 
stichting krijgt vaak subsidie van de provincie en wordt cruciaal geacht voor het functioneren van het netwerk 
dat wordt ondersteund. Het werd in onze cases vaak getypeerd als de “motor” van het netwerk. In de 
subsidievoorwaarden van de provincie zijn geen verdere voorwaarden opgenomen over een gezonde 
bedrijfsvoering of de continuïteit van de stichting. Daar ligt een kans om de “eigenaarsrol” te versterken 
vanwege het belang van waarborgen van de continuïteit. In het netwerk is de provincie vaak een actieve 
deelnemer. De provincie  wordt door externen soms getypeerd als ambassadeur. De eigenaarsrol krijgt hier een 
nieuwe dimensie in de vorm van het promoten en stimuleren van het netwerk zowel intern in het netwerk zelf 
als ook promotie van het netwerk naar de buitenwereld.  
 
Onderscheid in “business as usual”, inhoudelijk en financieel vraagstuk 
Het onderscheid tussen reguliere zaken (business as usual) en bijzondere situaties in de vorm van een 
inhoudelijk of een financieel vraagstuk sluit goed aan op de praktijk. In alle cases wordt dit onderscheid 
herkend en er kunnen vaak voorbeelden gegeven worden. Voor sommige samenwerkingsverbanden is de 
reguliere “productie” een projectportefeuille die minder snel als regulier wordt herkend. Ieder project is immers 
uniek en bijzonder. Toch formuleren samenwerkingsverbanden juist bij deze bijzondere projecten voor zichzelf 
vaste rollen. Een voorbeeld is de OMU, die enkele standaardrollen heeft omschreven die de OMU in 
revitaliseringsprojecten kan vervullen. Deze rollen omvatten dan het “reguliere” werk van het 
samenwerkingsverband. Zaken die buiten deze rollen vallen vereisen dan extra aandacht van de provincie en 
externe partijen gaven daarbij aan het onderscheid daarom heel nuttig te vinden. Het maakt duidelijk wanneer 
de provincie een meer afstandelijk handelingsrepertoire gebruikt en wanneer een extra repertoire nodig is. 
 
Handelingsrepertoire en continu leren 
Op basis van de cases is het handelingsrepertoire aangevuld. De aanvullingen werden in het vorige hoofdstuk 
cursief aangegeven. Uit de gesprekken met de accounthouders bleek dat men voor de rol van eigenaar voor 
ieder samenwerkingsverband een kleine lijst met specifieke aandachtspunten heeft bedacht. Het zijn punten die 
men altijd in het achterhoofd houdt. In het handelingsrepertoire hebben we dit aangevuld. Tijdens een interne 
werkbijeenkomst is besproken dat het goed zou zijn deze punten met elkaar te bespreken om zo van elkaar te 
leren. Breder werd door de accounthouders aangegeven dat het handelingsrepertoire een goede basis biedt voor 
een continu proces van leren en verbeteren. Het repertoire kan daarbij telkens worden aangepast of aangevuld.  
Voor de vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband geld dat het handelingsrepertoire voor hen de rol 
van de provincie verheldert. Ook externen kunnen goede suggesties doen voor de invulling van de rol van 
eigenaar.  
 
Faciliteren eigenaarsrol 
Uit de bestudeerde cases blijkt dat het invullen van de eigenaarsrol een complexe opgave is. Er spelen vaak 
grote belangen en ook als het lijkt te gaan om een voorspelbaar beheersmatig samenwerkingsverband kan er 
toch zomaar een complexe inhoudelijke of financiële vraag opduiken, zoals onder andere blijkt uit de cases van 
de recreatieschappen en het fonds nazorg stortplaatsen. Om de eigenaarsrol goed in te vullen is veel specifieke 
kennis nodig die varieert van juridische kennis, financiële kennis tot sectorspecifieke kennis. Een aantal 
provinciale medewerkers heeft daarvoor een redelijk effectieve kring van collega’s georganiseerd, bij anderen is 
dat minder gelukt. Er is binnen de provincie geen centrale vraagbaakfunctie georganiseerd die hierbij 
behulpzaam zou kunnen zijn. Verder wordt veel ervaring opgedaan met betrekking tot de invulling van de 
eigenaarsrol, maar wordt deze weinig gedeeld. Er is geen platform of regulier overleg binnen de provincie. Uit 
de werkbijeenkomsten met de accounthouders die in het kader van deze audit werden georganiseerd bleek 
behoefte om dit wel te gaan organiseren.  
 
Informatiewaarde paragraaf verbonden partijen. 
De cases laten zien dat het belang van samenwerkingsverbanden toeneemt. Op verschillende wijze wordt 
hierover gerapporteerd aan GS en PS. Vaak via de betrokken portefeuillehouder in GS en ook in de daartoe 
geëigende commissie van PS. De informatie in de paragraaf verbonden partijen laat het belang van de 
samenwerkingsverbanden echter minder sterk zien. De typologie, het handelingsrepertoire en een op te richten 
ambtelijke platform bieden kansen om deze paragraaf aan te vullen en aan informatie- en attentiewaarde te 
laten winnen.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 
sturing en toezicht verbonden 
partijen 

4.1. Conclusies en aanbevelingen 
Deze paragraaf geeft eerst een algemeen samenvattend beeld en presenteert vervolgens de deelconclusies 
voorzien van een aanbeveling. 

Algemeen 
We zijn onder de indruk van de grote betrokkenheid van de accounthouders van de provincie bij hun 
samenwerkingsverband. De accounthouders tonen daarbij veel inzet, zijn goed op de hoogte en zijn gedreven 
om in het belang van de provincie het samenwerkingsverband zo succesvol mogelijk te laten zijn.  

Bij de sturing en het toezicht valt op dat de opdrachtgeversrol vrijwel altijd de boventoon voert, de eigenaarsrol 
is vaak ondergeschikt. De eigenaarsrol is niet bij alle samenwerkingsverbanden scherp geformuleerd en ook 
niet alle gevallen duidelijk ambtelijk en bestuurlijk toegewezen. Er is bij de accounthouders behoefte aan 
kennisontwikkeling en –deling  op het gebied van eigenaarszaken. Binnen de provincie is dat nu niet 
georganiseerd. Kan/moet  BDO oppakken?  Bij de verdere ontwikkeling van de eigenaarsrol kan goed worden 
aangesloten bij reeds in gang gezette ontwikkelingen. Het bewustzijn van het belang van de eigenaarsrol groeit, 
ook tijdens het proces van deze audit was dat merkbaar. Accounthouders hebben een eigen lijstje van cruciale 
aandachtspunten voor de eigenaarsrol in hun hoofd en toetsen hier ook aan. Het uitwisselen van kennis en 
ervaringen op dit terrein komt op gang, ook al is het nog niet helder georganiseerd. Specifieke zaken rond de 
eigenaarsrol zijn in beeld en daarop wordt ook specialistische kennis ingezet, zoals bij garantstellingen, 
juridische constructies en afspraken rond rolverdeling in besturen en toezichtrelaties. Een proces van continu 
leren op dit belangrijke terrein kan worden versterkt. 

Gerelateerd aan het groeiende belang van de vele samenwerkingsrelaties kan de informatievoorziening aan 
Provinciale Staten in de paragraaf verbonden partijen verder aan kracht winnen. De hier voorgestelde typologie 
kan er een plaats krijgen, evenals belangrijke ontwikkelingen, eventuele vorming van nieuwe 
samenwerkingsverbanden en belangrijke prestaties of resultaten van de samenwerkingsverbanden gerelateerd 
aan de provinciale doelen.  

Hoofdstuk 2 van deze audit presenteert een handelingsrepertoire dat goed aansluit op de praktijk.   

Niet expliciet waarvan de provincie eigenaar is 
Bij ruim de helft van de cases was niet direct volledig duidelijk waarvan de provincie (mede) eigenaar is. Dat is 
niet geheel verwonderlijk omdat het eigenaarschap op meerdere manieren gestalte krijgt. Nadere analyse maakt 
duidelijk dat de provincie (mede) eigenaar kan zijn van financiële middelen, organisatie en/of een netwerk. 
Deze drie categorieën kennen bovendien verschillende verschijningsvormen. Bij middelen kan onder andere 
gedacht worden aan eigen gereserveerde budgetten van de provincie, aandelen, een fonds omgeven door 
specifieke regels of een claim op middelen.  

Ook voor de organisatie verschilt de vorm van eigenaarschap. Bij een GR is de provincie mede-eigenaar van de 
organisatie. In andere gevallen wordt een stichting ondersteund via een subsidie en heeft de provincie alleen 
een belang bij continuïteit van de organisatie, zonder formeel mede-eigenaar te zijn. Tenslotte heeft de 
provincie door deelname aan een samenwerkingsverband de beschikking over een netwerk dat van waarde is 
om provinciale doelen te realiseren. Wij vatten dat netwerk hier breed op, dus inclusief de instrumenten, kennis 
en mogelijkheden die de leden van het netwerk meebrengen. Er is geen formeel eigenaarschap, maar het 
netwerk heeft wel grote waarde voor de provincie.  
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Om de eigenaarsrol invulling te geven is het in eerste instantie van belang het eigenaarschap helder en expliciet 
te maken. Een beschrijving van het eigenaarschap aan de hand van de categorieën middelen, organisatie, 
netwerk of instrumentarium is daarvoor een eerste noodzakelijke stap.  

Aanbeveling bestuurlijk en ambtelijk:  Maak bij de start voor ieder samenwerkingsverband expliciet waarvan 
de provincie eigenaar is door te kijken naar financiële middelen, organisatie of netwerk. 

 
Eigenaarsrol niet apart toegewezen 
Bij de meerderheid van de bestudeerde cases was de procesrol van eigenaar niet expliciet toegewezen. De 
accounthouder voor het samenwerkingsverband pakt in veel gevallen zowel de rol van ambtelijk opdrachtgever 
als ook van eigenaar op. Daarbij staat de rol van opdrachtgever vaak voorop. Er is wel een groeiend besef dat de 
rol van eigenaar van belang is. Deze rol vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Voorbeelden daarvan zijn 
het analyseren en beoordelen van een jaarrekening, het omgaan met garantstellingen en andere vaak financiële 
vraagstukken. Accounthouders vragen daarbij vaak om advies van collega’s met deze kennis. Vraag in hoeverre 
is rolvermenging mogelijk of rolscheiding gewenst. Zie ook rol BDO om kwaliteit eigenaarsrol te borgen 

Bestuurlijk is de eigenaarsrol toegewezen als dit ook formeel is vereist, zoals bij de vertegenwoordiging van de 
provincie in de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of bij de vertegenwoordiging in het algemeen 
bestuur (AB). De rollen zijn meestal niet onderscheiden in een opdrachtgevers- en eigenaarsrol.  

Doordat ambtelijk en bestuurlijk de rollen van opdrachtgever en eigenaar vaak niet onderscheiden zijn 
toegewezen, kan ook het spel tussen opdrachtgever en eigenaar niet worden gespeeld. Het belang van de 
opdrachtgever om zo efficiënt en effectief mogelijk de beleidsdoelen te realiseren kan schuren met het belang 
van de eigenaar van een gezonde bedrijfsvoering en continuïteit van de onderneming of het 
samenwerkingsverband. Deze “schuring” of deze “essentiële situatie” laat zien hoe deze belangen zich 
verhouden in een specifieke  casus. Pas als dit helder is kunnen transparante en scherpe keuzes worden 
gemaakt.  

De scheiding in rollen is ook op bestuurlijk niveau wenselijk.  Juist omdat met de invulling van de bestuurlijke 
eigenaarsrol in de praktijk pragmatisch wordt omgegaan, is het van essentieel belang dat zowel het 
opdrachtgeversbelang als het eigenaarsbelang geborgd is. Op ambtelijk niveau dient er altijd een 
onderscheiding tussen deze rollen te zijn, zodat ook het bestuur goed geadviseerd kan worden. De niveau 
waarop deze rollen gescheiden worden zal bezien moeten worden aan de hand van het belang, de complexiteit 
en de risico’s van het samenwerkingsverband en kan plaatsvinden op het niveau van medewerkers, team, 
afdeling of op concernniveau. Op deze wijze komen bij tegengestelde belangen of rolconflicten de keuzes op de 
bestuurlijke tafel, voorzien van onderbouwing welk belang prevaleert. Door deze rol ook bestuurlijk te 
benoemen is er ambtelijk een aanspreekpunt. 

Verwacht wordt dat er in de toekomst meer samenwerkingsverbanden zullen ontstaan die formeel geen 
verbonden partij zijn, maar de vorm hebben van een netwerk en een daaraan gerelateerde kleine 
uitvoeringsorganisatie bijvoorbeeld in de vorm van een stichting. Dat vergt ambassadeurschap van de provincie 
in het netwerk en tegelijk onafhankelijkheid als de uitvoeringsorganisatie om een besluit van GS vraagt. Zo is 
bovendien voor de buitenwereld ook duidelijker wanneer de provincie welke rol vervult. In een notitie kan de 
provincie transparant maken hoe beide rollen worden ingevuld om zo problemen of discussies te voorkomen.  

Aanbeveling ambtelijk: Zorg voor een onderscheiding tussen opdrachtgever- en eigenaarsrollen en beleg deze 
rollen, zodat beide belangen gediend worden en keuzes bij tegengestelde belangen tussen rollen helder op de 
bestuurlijke tafel komen. 
 
Aanbeveling bestuurlijk: Bespreek en beleg de eigenaarsrol van de samenwerkingsverbanden expliciet binnen 
het College van GS.  
 
Aanbeveling bestuurlijk: Maak bij samenwerkingsverbanden met actief ambassadeurschap in een netwerk en 
een eigen besluit in GS over aanvragen vanuit dat netwerk in een notitie transparant hoe rollen worden 
ingevuld en processen zijn ingericht.   
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De vorm van het samenwerkingsverband heeft invloed op de eigenaarsrol 
Voor formele verbonden partijen zijn twee vormen dominant: de gemeenschappelijke regeling in de vorm van 
een openbaar lichaam met een algemeen en een dagelijks bestuur en de naamloze vennootschap met een Raad 
van Commissarissen en een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarnaast zijn nieuwe 
samenwerkingsverbanden in opkomst die zich kenmerken als een netwerk met een kleine 
uitvoeringsorganisatie. In deze audit vallen de Economic Board Utrecht (EBU) en de Stichting 
Gebiedsontwikkeling Utrecht-West daaronder.  

Deze vorm heeft invloed op de eigenaarsrol. In het onderstaande schema zijn deze accenten aangegeven.  

Tabel 11 accenten per samenwerkingsverband 

Formele verbonden partij Geen formele verbonden partij 

Gemeenschappelijke regeling Naamloze Vennootschap Netwerk met uitvoeringsorganisatie 

Het dagelijks bestuur steunt voor 
de eigenaarsrol in eerste instantie 
op de organisatie van de GR. Voor 
de rol van provinciale 
(mede)eigenaar is van belang dat 
de kwaliteit voldoende is geborgd 
(financieel, risicomanagement 
etc.). 

De Raad van Commissarissen 
houdt op afstand toezicht op de 
Directie en is daarmee een cruciale 
schakel bij de invulling van de 
eigenaarsrol. De provinciale 
(mede) eigenaar dient zicht te 
houden op wat zich in de RvC 
afspeelt.  

Netwerken hebben vaak een “motor” 
nodig in de vorm van een kleine 
uitvoeringsorganisatie, vaak een 
stichting met een klein aantal 
medewerkers. Ook al is de provincie 
formeel geen eigenaar, de continuïteit 
van deze organisatie is wel cruciaal 
voor het functioneren van het netwerk. 
Aan subsidies kunnen daarvoor 
voorwaarden worden verbonden om 
de continuïteit te waarborgen. 

Het algemeen bestuur is pro-actief 
betrokken. In toenemende mate 
wordt gewerkt met een informatie-
dashboard. Stemverhoudingen 
bepalen de invloed, maar in de 
praktijk is vergaderen, 
onderhandelen en coalities vormen 
van groot belang.  

De algemene vergadering van 
aandeelhouders is in beginsel 
reactief, voorstellen worden 
goedgekeurd of afgekeurd. Er 
kunnen wel vragen via de AvA 
worden gesteld. De 
stemverhoudingen in de AvA 
bepalen in belangrijke mate de 
invloed.  

In het netwerk zelf is de provincie een 
deelnemer, maar vaak ook de initiator 
of (mede) initiator. Het netwerk en het 
instrumentarium van het netwerk kan 
worden gestimuleerd door actieve 
deelname, stimuleren en ambassadeur 
te zijn.  

 
Bij het invullen van de eigenaarsrol dient nadrukkelijk naar deze accenten gekeken te worden. Het uitwisselen 
van kennis en ervaringen door rolhouders binnen deze vorm krijgt nu nog geen gestalte en biedt een kans op 
verdere versterking, zeker ook voor de laatste nieuwe vorm waarmee nog maar kort ervaringen worden 
opgedaan.  

Aanbeveling ambtelijk: Wissel, naast overleg met alle accounthouders voor samenwerkingsverbanden, als 
‘eigenaar’ ervaringen uit met collega’s die voor eenzelfde samenwerkingsvorm de eigenaarsrol invullen om zo 
van de specifieke accenten binnen deze vorm van elkaar te leren. 

  
Voor het handelingsrepertoire is onderscheid in situaties nuttig 
In de inventariserende fase van deze audit is een onderscheid gemaakt naar drie situaties voor het 
handelingsrepertoire: reguliere situatie (business as usual), (beleids)inhoudelijk vraagstuk en financieel 
vraagstuk. We veronderstelden daarbij dat het benodigde handelingsrepertoire verschilt. Het reguliere 
repertoire is altijd nodig, het repertoire voor het inhoudelijke of financiële vraagstuk komt erbij als de situatie 
dat vereist.  

Uit de case-studies blijkt dit onderscheid goed aan te sluiten op de praktijk. Veel samenwerkingsverbanden 
kennen een reguliere productie, zoals bijvoorbeeld de vergunningverlening van de RUD of het beheer en 
onderhoud van een recreatieschap. 

Aanbeveling ambtelijk en bestuurlijk: Maak bij het invullen van de eigenaarsrol onderscheid in “business as 
usual” en additioneel repertoire bij inhoudelijke of financiële vraagstukken.  
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Handelingsrepertoire basis voor verder leerproces 
In het vorige hoofdstuk is per type samenwerkingsverband een handelingsrepertoire aangegeven. Dit 
handelingsrepertoire werd door de interne accounthouders herkend. Ook de vertegenwoordigers van de 
samenwerkingsverbanden vonden dit een goede rolinvulling voor de provincie. Beiden hadden aanvullingen op 
het repertoire die in het vorige hoofdstuk cursief zijn aangegeven. De case-studies leverden nuttige 
aanvullingen op voor het handelingsrepertoire, vooral vanwege de verdere concretisering. Verdere kennisdeling 
en uitwisseling van ervaringen zal waarschijnlijk leiden tot verdere aanvulling en soms ook aanpassing van het 
handelingsrepertoire. Het handelingsrepertoire is daarom geen statisch en vastgesteld kader, maar een basis 
van waaruit gewerkt wordt, een dynamisch protocol. Om het handelingsrepertoire zo te laten functioneren is er 
een eigenaar binnen de provinciale organisatie nodig, die het beheert, aanvult en onderhoudt.  

Aanbeveling ambtelijk: Gebruik het handelingsrepertoire als basis voor het verdere leerproces, waarbij het 
continu aangevuld en verbeterd wordt.  

 

Organisatie faciliteert invulling van de eigenaarsrol  
De accounthouders die de eigenaarsrol nu invullen, vaak in combinatie met de opdrachtgeversrol, hebben nu 
geen platform om kennis en ervaringen te delen. Er is ook geen vraagbaakfunctie binnen de provincie ingericht. 
In andere provincies, zoals de provincie Zuid-Holland, bestaat wel een dergelijke functie . De betrokken 
accounthouders zijn in het kader van deze audit bijeengebracht in een klankbordgroep waarmee 
werkbijeenkomsten zijn gehouden. Deze bijeenkomsten maakten duidelijk dat de accounthouders behoefte  
hebben aan een dergelijke functie. Concreet wordt daarbij aan de volgende zaken gedacht: 

 Het actueel houden van het overzicht van verbonden partijen en andere belangrijke 
samenwerkingsrelaties. 

 Het typeren van iedere samenwerkingsrelaties aan de hand van de typologie, om zo het relevante 
handelingsrepertoire te bepalen en de indeling actueel te houden (dynamisch). 

 De procesrol van eigenaar met elkaar bespreken, daarover ervaringen uitwisselen en hierdoor elkaars 
kennis aanvullen. Deze kennis wordt tevens benut om het handelingsrepertoire aan te vullen. 

 Het opbouwen en ontsluiten van specifieke kennis die gerelateerd is aan de eigenaarsrol, zoals het 
beoordelen van samenwerkingsconstructies en de beoordeling van garantstellingen.  

 Het versterken van de input voor de paragraaf verbonden partijen. 

 Het faciliteren van een periodieke onafhankelijke evaluatie van nut en noodzaak van het 
samenwerkingsverband.  

 Het invullen van een vraagbaakfunctie. Vragen met betrekking tot de eigenaarsrol kunnen daar gesteld 
worden. Het antwoord zal soms direct gegeven kunnen worden en in andere gevallen wordt gezorgd 
voor een goede doorverwijzing.  

Het invullen van deze functie zal enige capaciteit vergen. Deels gaat het om het faciliteren van een platform 
waarin de hiervoor genoemde activiteiten kunnen plaatsvinden. Voor een ander deel gaat het om een duidelijk 
herkenbare functie voor de gehele organisatie, waar men met vragen terecht kan, ondersteuning en advies kan 
krijgen en eventueel wordt doorverwezen. De afdeling BDO werd door de accounthouders gezien als een 
logische en herkenbare afdeling om deze taak te vervullen.  

Aanbeveling ambtelijk: Richt een platform en vraagbaakfunctie in ter ondersteuning en facilitering van de 
eigenaarsrol van samenwerkingsverbanden.  

 

Versterken informatiewaarde paragraaf verbonden partijen 
De paragraaf verbonden partijen geeft niet meer het toegenomen belang van de samenwerkingsverbanden van 
de provincie weer. Staten zouden via deze paragraaf beter geïnformeerd kunnen worden over de belangrijkste 
doelen en prestaties van de verbonden partijen. Van enkele verbonden partijen dient nader uitgezocht te 
worden of dit formeel een partij is met een financieel en bestuurlijk belang, conform de definitie van het BBV. 
Hoewel enkele belangrijke samenwerkingsrelaties formeel geen verbonden partij zijn, kunnen deze partijen wel 
vermeld worden in de paragraaf verbonden partijen vanwege het maatschappelijke en financiële belang van de 
provincie . Omdat de focus van deze audit lag op de invulling van de eigenaarsrol is dit niet verder onderzocht.  
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De voorgaande conclusies en aanbevelingen geven handreikingen om de paragraaf verbonden partijen te 
versterken. De typologie kan jaarlijks in de paragraaf worden opgenomen, waarbij alle verbonden partijen 
hierin worden gepresenteerd. Tevens kunnen andere samenwerkingsverbanden worden opgenomen, ook al 
voldoen deze formeel niet aan de definitie van het BBV, zoals de in deze audit bestudeerde Stichting 
Gebiedscommissie Utrecht-West en de EBU. Ook al is er een aantal informatiestromen en (rapportage)-
momenten waarop de Staten over deze en andere samenwerkingsverbanden worden geïnformeerd, een 
integraal overzicht waarin alle de belangen van de provincie Utrecht worden gepresenteerd biedt meerwaarde. 

In de inleiding van de paragraaf kunnen belangrijke lessen van het platform worden aangegeven, alsmede de 
wijze waarop de provincie invulling geeft aan de opdrachtgevers- en eigenaarsrol bij samenwerkingsverbanden. 
Naast de belangrijkste prestaties van het samenwerkingsverband in dat jaar kunnen ook de inhoudelijke en 
financiële vraagstukken per samenwerkingsverband worden genoemd.  

Aanbeveling ambtelijk en bestuurlijk: Versterk informatiewaarde van de paragraaf verbonden partijen door 
gebruik te maken van de input uit het platform, door de typologie op te nemen en actueel te houden en per 
samenwerkingsverband de belangrijkste prestaties en eventuele inhoudelijke en/of financiële vraagstukken te 
vermelden.  
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A. Resultaten inventarisatie 
In deze inventariserende fase zijn er na documentanalyse  inventariserende interviews gehouden  met 11 
personen4 . Na deze gesprekken is een rondetafel-bijeenkomst gehouden met de leden van de klankbordgroep. 
Besproken zijn welke samenwerkingsverbanden als formele verbonden partij kunnen worden beschouwd, de 
voorstellen voor typologie en elementen die horen bij een bepaald type/rol en de indeling van 
samenwerkingsrelaties naar type.  

Paragraaf verbonden partijen: beeld van jaar op jaar dezelfde informatie 
Vergelijking tussen de verschillende begrotingen levert als beeld op dat het veel statische informatie betreft, 
waardoor de informatie waarde daalt of gering is.  
 
De lijst verbonden partijen zoals die in de jaarstukken is opgenomen, kan nog eens kritisch worden 
doorgenomen. Dit onderzoek richt zich niet op de vraag of de lijst volledig en compleet is. In het kader van de 
interpretatie van het begrip verbonden partij wensen accounthouders een nadere analyse om zo niet alleen 
recht te doen aan de formele eisen van het BBV, maar ook de geest van een paragraaf die bruikbare informatie 
geeft over de belangrijkste samenwerkingsrelaties van de provincie.  Onderstaande opgave in tabel 1. Is daarbij 
behulpzaam. Drie verbonden partijen zijn in formele zin volgens het BBV geen verbonden partij, maar staan nu 
wel in de lijst. Het gaat om:  

 Randstedelijke Rekenkamer: er is geen bestuurlijk belang 

 Recreatieschap Midden Nederland: er is geen financieel belang (subsidierelatie) 

 Recreatieschap Vinkeveense Plassen: er is geen financieel belang (subsidierelatie). 
Het is overigens niet ongebruikelijk en soms zelfs wenselijk om naast de partijen die formeel geen verbonden 
partij zijn, ook andere samenwerkingsrelaties hier op te nemen. Deze drie partijen zijn in de tabel hieronder in 
rood weergegeven. De RUD Utrecht is in groen weergegeven omdat deze nieuw is (per 1 juli 2014 operationeel) 
en om die reden nog niet was opgenomen in begrotingen en jaarrekeningen. Een aantal 
samenwerkingsverbanden, die mogelijk als verbonden partij kunnen worden beschouwd, zoals Hart van de 
Heuvelrug en Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn nu niet vermeld, maar zouden bij de hierboven genoemde 
analyse en overweging betrokken moeten worden.  
 
Overigens wordt in een memorandum5 aan GS al gemeld dat de het Recreatieschap Vinkeveense Plassen geen 
verbonden partij is, omdat er een subsidierelatie is. Ook aan Recreatie Midden Nederland is volgens deze 
notitie de provincie niet formeel verbonden, omdat deze samenwerking een gemeenschappelijke regeling is van 
de verschillende recreatieschappen en er daarmee sprake is van een indirecte deelneming.  
 
Over het feit dat de provincie geen bestuurlijk belang heeft in de Randstedelijke Rekenkamer is geen informatie 
aangetroffen, of informatie6 die vraagtekens oproept. Er wordt vermeld bij bestuurlijke deelname dat PS aan 
het AB deelneemt. Er is echter geen AB, alleen een programmaraad, die een adviserende functie heeft.  
 
Tabel 1 Lijst verbonden partijen provincie Utrecht 

Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk 

1. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen 9. Vitens N.V. 
2. Randstedelijke Rekenkamer 10. N.V. Bank Nederlandse gemeenten 
3. Recreatie Midden Nederland  11. Nederlandse Waterschapsbank N.V. 
4. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug 12. N.V. Remu Houdstermaatschappij 
5. Recreatieschap Stichtse Groenlanden 13. N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht 
6. Recreatieschap Vinkeveenseplassen 14. Vereniging Interprovinciaal overleg 
7. Plassenschap Loosdrecht e.o. 15. Vereniging Huis der Nederlandse provincies  
8. RUD-Utrecht 

 
                                                             
4 Zie bijlage C1 waarin de informatiebronnen zijn opgenomen.  
5 Memorandum ‘evaluatierapport Verbonden Partijen Utrecht’, 4 april 2012. 
6 Jaarrekening 2013, p. 101 overzicht verbonden partijen. 
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1. Kaders voor sturing en toezicht en rollenonderscheiding  
 
Gemeenschappelijk kader voor sturing en toezicht 
Er is een gemeenschappelijk kader voor sturing en toezicht: De Nota ‘samenwerken met succes’ die door PS in 
2011 is vastgesteld. Deze nota is niet bij alle accounthouders voldoende bekend en kan dus in praktische zin nog 
aan betekenis winnen. Overigens is de scope van deze nota breder dan alleen verbonden partijen.   
 
Eigenaarschap verbonden partijen en (re)organisatie provincie Utrecht 
Uit de inventariserende gesprekken is gebleken dat bij de reorganisatie het onderscheid tussen eigenaarschap 
en opdrachtgeverschap meer accent diende te krijgen, door deze rollen bij verschillende afdelingen te beleggen. 
Voor het eigenaarschap van ‘verbonden partijen’ als werkproces is daarbij gedacht aan de afdeling BDO. Deze 
audit is mede bedoeld om deze rol verder te verduidelijken en uit te werken. Uit de gesprekken is naar voren 
gekomen dat procesgericht werken nog verder moet worden ingericht. Zowel voor de betrokkenen van de 
afdeling BDO als ook voor accounthouders voor diverse samenwerkingsverbanden op verschillende afdelingen 
moet verder helder worden wat de rol van eigenaar betekent en waar deze is belegd. Het gaat daarbij om 
bewustwording van de rol van eigenaar en opdrachtgever en de wijze waarop dat in de praktijk werkt.  
 
Uit de inventariserende fase (ronde tafel bijeenkomst en interviews) komt naar voren dat het voor een aantal 
medewerkers onduidelijk is waar in de organisatie rollen zijn belegd. In de praktijk blijkt dat: 

- Rol van proceseigenaar voor ‘verbonden partijen’ is belegd bij de afdeling Bestuurs- en 
directieondersteuning (BDO); dit komt met uitzondering van Vitens en REMU nog niet uit de verf 
(moet nog worden ingericht) mede vanwege capaciteitsproblemen en onduidelijkheden over afbakening 
wat doe je in de lijn als accounthouder en wat centraal bij BDO?.  

- Voor de ‘nieuwe eigenaar’ zijn de belangrijkste aspecten om op te sturen bij verbonden partijen 
‘solvabiliteit, lange termijn visie, dividend uitkering etc.  

- Voor een aantal verbonden partijen zijn medewerkers in de veronderstelling dat de eigenaarsrol bij 
andere afdelingen ligt, namelijk bij de afdeling MEC (Maatschappij Economie Cultuur) of bij de 
afdeling MAO (management ondersteuning)/TKP (kaderstelling projecten). Eén medewerker gaf aan te 
twijfelen – misschien zou de eigenaarsrol ook bij afdeling BDO (Bestuur Directie Ondersteuning) 
belegd kunnen zijn. 

 
Opkomst nieuwe samenwerkingsverbanden: andere arrangementen 
Volgens een aantal medewerkers hebben ‘nieuwe samenwerkingsverbanden’ waarin de provincie wel 
participeert, maar niet als formele deelnemer, de toekomst. In tegenstelling tot het verleden, waarin verbonden 
partijen ook gezien werden als vehikel om geld te bestemmen, betekent minder financiële armslag dat eerder 
naar ‘intentieovereenkomsten’ wordt gegrepen. De rol van de provincie verandert naar ‘ondersteunen, 
afstemmen, regisseren’. Hierdoor kan een ‘grijs gebied’ ontstaan waardoor een samenwerkingsverband 
ongrijpbaar wordt. Dit stelt nieuwe eisen aan sturing en toezicht en de bekende instrumenten zijn daarbij niet 
altijd bruikbaar.  
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Informatie case-studies 
 

A.1. Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen 
Algemeen (taakomschrijving organisatie) 
In de Wet milieubeheer is een regeling opgenomen over de nazorg van operationele stortplaatsen (ook wel 
Leemtewet bodembescherming genoemd). Deze wet maakt provincies bestuurlijk, financieel en organisatorisch 
verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van deze stortplaatsen. In de provincie Utrecht is er één 
stortplaats die onder deze wet valt, namelijk de stortplaats van Afvalverwerking Smink (onderdeel van de 
Shanks group) te Amersfoort.  

Provinciale Staten hebben daarom in 2002 een fonds opgericht om deze nazorg, nadat de stortplaats gevuld is, 
te kunnen regelen. Bij de nazorg gaat het erom te waarborgen dat de stortplaats geen nadelige gevolgen  voor 
het milieu veroorzaakt. Provinciale Staten hebben daartoe een heffing opgelegd aan de exploitant (hier verder 
Smink) ter financiering van het doelvermogen dat na sluiting voor de nazorg nodig is. Het uiteindelijke 
doelvermogen van het fonds is ruim € 7,2 mln. in 2032. Op dit moment is de opbouw van het fonds voldoende 
en is er een egalisatiereserve van ruim € 0,56 mln. om schommelingen in het exploitatie-resultaat op te vangen.  

De basis voor dit doelvermogen is het nazorgplan. Het nazorgplan wordt periodiek (ca. iedere 4 jaar) technisch-
inhoudelijk getoetst door een externe adviseur. Dit is voor het laatst in maart  2014 gedaan door Arcadis. Er is 
een adviescommissie ingesteld waarin de exploitant van de stortplaats en externe deskundigen zijn 
vertegenwoordigd.  

Typologie en indeling in type 
Intern en extern betrokkenen typeren het fonds nazorg gesloten stortplaatsen als type 4, een bedrijfsmatige 
opgave met beperkt belang. Het bedrijfsmatige hierbij is vooral de opbouw van het fonds met minimaal 5% per 
jaar. Een andere belangrijke variabele is de snelheid waarmee de stortplaats wordt gevuld. Wanneer de 
stortplaats wordt gesloten en de nazorgmaatregelen worden uitgevoerd, dan zou er volgens onze externe 
respondent een verschuiving plaatsvinden  naar type 3, er ontstaat dan een maatschappelijke opgave in de vorm 
van het voorkomen van milieuschade voor de omgeving en omwonenden.  

Situaties en rollen 
De drie omschreven situaties zijn goed herkenbaar. Vaak hebben we binnen het fonds te maken met business as 
usual. Er hebben zich volgens de respondenten nog geen financiële vraagstukken voorgedaan. Er is wel een 
inhoudelijk vraagstuk, namelijk de vraag of er mogelijk zonnepanelen geplaatst zouden kunnen worden op de 
helling van de stortplaats. De investering zou uit het fonds betaald moeten worden en de inkomsten vloeien 
weer in het fonds terug. Het idee hiervoor is in de adviescommissie ter sprake gebracht door Smink. Daarvoor 
heeft een Statenlid het idee naar voren gebracht.  

Op de vraag van het Statenlid is door de accounthouder een memo opgesteld in samenspraak met een collega 
van financiën. Het advies was niet op deze wijze geld uit het fonds te investeren, omdat het indruist tegen de 
wet Fido en milieubeheer. De gedeputeerde heeft daarop gevraagd of er andere mogelijkheden zijn om hieraan 
mee te werken. Deze zijn ambtelijk niet gevonden en daarop is aan de Staten aangegeven dat gelden uit het 
fonds niet op deze wijze voor investeringen gebruikt kunnen worden. Smink wil verder onderzoeken of er een 
robuuste business case is op te stellen voor dit plan en welke mogelijkheden er zijn. Naast de milieuvoordelen 
speelt hierbij ook mee dat het rendement van het fonds langzaam lager wordt, mede vanwege de lager 
wordende rente op obligaties. Het project kan mogelijk een hoger rendement opleveren.  

Handelingrepertoire  

 Business as usual 
Zowel intern als extern wordt het jaarlijkse overleg in de adviescommissie belangrijk gevonden. Dit geeft een 
mogelijkheid voor direct overleg. Het rendement van het fonds wordt besproken, de vulsnelheid van de 
stortplaats en eventuele andere actuele zaken. Om de 3 tot 4 jaar wordt het nazorgplan geactualiseerd en wordt 
extern berekend of de middelen aan het eind van de periode voldoende zullen zijn voor de eeuwigdurende 
nazorg.  
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 (Beleids)inhoudelijk vraagstuk 
Het mogelijke project met zonnepanelen is een inhoudelijk vraagstuk. Na de statenvragen hierover is er overleg 
geweest tussen de gedeputeerde en de ambtelijke accounthouder. Deze heeft intern financiële expertise 
ingeschakeld en een memo opgesteld. Over het plan is ook overleg gevoerd in de adviescommissie. Er heeft geen 
verdere inventarisatie plaatsgevonden over de wijze waarop andere provincies met dergelijke verzoeken zijn 
omgegaan.  
 

A.2. N.V. REMU Houdstermaatschappij 
Algemeen (taakomschrijving organisatie) 
De N.V. REMU Houdstermaatschappij hield als participatiemaatschappij 70% van de aandelen van REMU 
N.V.. Deze aandelen zijn in maart 2003 verkocht aan ENECO en in 2007 is de verkoop definitief afgewikkeld.  

Nu beperkt de rol van N.V. REMU Houdstermaatschappij zich tot belangenbehartiger in het kader van een 
eventueel nog te ontvangen vergoeding van ENECO indien dat bedrijf zelf zou worden verkocht in de periode 
tot eind 2010. Dit betreft een  zogeheten privatiseringsvergoeding. De verkoop heeft per eind 2010 niet 
plaatsgevonden. Er is echter in 2010 ook geconstateerd dat ENECO niet heeft voldaan aan de wettelijke plicht 
om formeel juridisch te zijn gesplitst in een netwerkbedrijf en een onderdeel waar commerciële activiteiten zijn 
ondergebracht. Deze splitsing had openstelling van de mogelijkheid tot aandelenverkoop mogelijk gemaakt en 
daarmee de aanspraak op de privatiseringsvergoedingen door de voormalige REMU-aandeelhouders. De 
voormalige aandeelhouders maken daardoor nog steeds aanspraak op deze vergoeding en daarom loopt er  een 
juridische procedure. 

Deze privatiseringsvergoeding behelst in potentie een aanzienlijk bedrag. Bij de verkoop van REMU N.V. aan 
ENECO zijn namelijk afspraken gemaakt dat 4,66% van de waarde van ENECO (bij een verkoop van meer dan 
50% van ENECO) toevalt aan de twee voormalige REMU-aandeelhouders: de N.V. REMU 
Houdstermaatschappij (70%) en de Stichting Beheer Belangen GCN (voorheen N.V. Houdstermaatschappij 
GCN) (30%). 

In de juridische procedure  heeft het Europese Hof van Justitie inmiddels  in deze prejudiciële zaakarrest 
gewezen in oktober 2013. Nu is de nationale  rechter opnieuw aan zet. Er wordt een verdere uitspraak verwacht 
in cassatie van de Hoge Raad. Deze uitspraak is in de tweede helft van 2014 voorzien. Ten tijde van dit 
onderzoek is  geen uitspraak gedaan. Het is ook mogelijk dat de Hoge Raad voor inhoudelijke  vragen 
terugverwijst naar een Gerechtshof en pas daarna in cassatie definitief uitspraak doet. Dan zou pas in 2015 een 
uitspraak te verwachten zijn.  

Typologie en indeling in type 
De betrokkenen typeren het samenwerkingsverband als een bedrijfsmatige samenwerking met een beperkt 
belang. Het beperkte belang is daarbij gerelateerd aan de zeer indirecte impact op inwoners en instellingen in 
de provincie. De enige zaak die de N.V. REMU Houdstermaatschappij nog afwikkelt is de boven kort 
omschreven zaak.  

Situaties en rollen 
In de afgelopen jaren hebben zich geen bijzondere financiële of inhoudelijke vraagstukken voorgedaan behalve 
de juridische procedure die geruime tijd in beslag neemt.  

Handelingrepertoire  
Dit betekent in de praktijk onder andere dat er jaarlijks een jaarverslag wordt gemaakt, dat de 
vertegenwoordiging van de RvC en de AvA actueel wordt gehouden. Naast de provincie Utrecht (belang van 
47,5%) zijn ook de gemeente Utrecht (belang van 47,5%) en de gemeente Amersfoort (belang van 5%) 
aandeelhouders. Ambtelijk vindt er periodiek overleg plaats over de stand van zaken, maar niet frequent.  

Bij de actualisering wordt overigens opgemerkt dat een commissaris (lid van de Raad van Commissarissen) 
qualitate qua wordt benoemd. Wordt een gedeputeerde benoemd en is de persoon enige tijd later niet meer aan 
de provincie verbonden, dan hoeft men niet af te treden. De betrokkene dient daar zelf mee in te stemmen 
voordat een nieuwe commissaris benoemd kan worden. In 2012 zijn twee oud-gedeputeerden teruggetreden en 
twee zittende gedeputeerden benoemd in de RvC.  (besluit GS 11-12-2012). 
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In de toekomst zal een afweging moeten worden gemaakt van de juridische kansen op de genoemde vergoeding 
en de daarmee gepaard gaande verdere juridische en andere kosten.  

A.3. RUD Utrecht 
Algemeen (taakomschrijving organisatie) 
De RUD Utrecht is per 1 juli 2014 operationeel. De RUD Utrecht is een regionale uitvoeringsdienst die 
gemeentelijke en provinciale taken uitvoert op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en 
advies. Het werk van de RUD Utrecht is gericht op het beperken van milieurisico’s. De organisatie, waar 130 
mensen werkzaam zijn, verstrekt omgevingsvergunningen en ziet erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele 
wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Als dat niet het geval is, treft de RUD maatregelen. Daarnaast 
wordt toezicht gehouden op natuurwetten, het grondwater, de veiligheid van 130 zwembaden en het zwemwater 
in de regio, vijftig vuurwerkevenementen, honderd bodemsaneringen per jaar en wordt geluidsbelasting bij 
evenementen gemeten7. 

De RUD Utrecht is een verbonden partij die als juridische basis een gemeenschappelijke regeling heeft, waarin 
11 gemeenten en de provincie Utrecht, deelnemen. De Eigenaarsrol komt tot uitdrukking in de 
verantwoordelijkheden van het Algemeen Bestuur, waarvan de provincie (gedeputeerde De Vries) voorzitter is. 
De verantwoordelijkheden van het AB zijn8 o.a.: 

 Algemene en financiële kaders te stellen, door 
o De begroting en jaarrekening vast te stellen, 
o Invulling van het werkgeverschap, namelijk de kaderstellende bevoegdheid ten aanzien van het 

personeelsbeleid (rechtspositie, functiehuis, formatie). 

Typologie en indeling in type 
Uitgaande van de behoefte aan sturing en toezicht op verbonden partijen is een typologie naar voren gekomen, 
waarbij twee kernwoorden worden gebruikt: belang en bestaansrecht. Op basis van deze twee kenmerken is de 
RUD Utrecht ingedeeld als type 2. Deze typering is als een dynamisch gegeven en kan in verloop van tijd 
veranderen. 
 
Situaties en rollen 
Bij ieder samenwerkingsverband is de provincie zowel (mede)eigenaar als ook (mede)opdrachtgever. Binnen de 
provinciale organisatie dienen deze rollen ingevuld te worden. In de aanloop naar de vorming van de RUD heeft 
de provincie inzichtelijk9 gemaakt wat de inhoud en consequenties zijn van de (nieuwe) Opdrachtgeversrol en 
Eigenaarsrol. De laatste rol betreft het besturen van de RUD gericht op een gezonde organisatie en 
bedrijfsvoering. De taken die specifiek samenhangen met de Eigenaarsrol zijn uitgebreid beschreven. Ook 
wordt gepleit voor zowel op ambtelijk niveau als op bestuurlijk niveau tot een scheiding van beide rollen. Kort 
voor de start van de RUD heeft de provincie de (9) verschillende rollen die zij vervult op een rijtje gezet10.Voor 
de (mede) Eigenaarsrol wordt als belangrijkste taak gezien het goed neerzetten van de RUD en het beheren en 
zorgdragen voor een gezonde bedrijfsvoering. Met de 11 gemeenten zal een gezamenlijk eigenaarsoverleg 
worden gestart ter voorbereiding van de AB-vergaderingen.    

Daarnaast is opgemerkt11 dat er (intern provincie) een goede afstemming tussen de opdrachtgeversunit en 
eigenaarsunit moet worden georganiseerd zodat er ook bestuurlijk één GS-standpunt doorklinkt in de 
provinciale vertegenwoordiging in het DB en AB van de RUD. Idealiter is er afstemming tussen beide units, lukt 
dat niet dan wordt er opgeschaald naar het CMT. Indien dat niet leidt tot overeenstemming, dan wordt er een 
nota geagendeerd voor GS. Deze afstemming moet nog worden uitgewerkt en vastgelegd in werkprocessen.  

De Opdrachtgeversrol wordt beleidsmatig ingevuld en uitgevoerd door de afdeling Uitvoering Fysieke 
Leefomgeving (UFL). Het is de bedoeling dat de Eigenaarsrol wordt uitgevoerd door de afdeling BDO, maar 
BDO heeft de Eigenaarsrol nog niet geregeld en in processen vastgelegd. De Opdrachtenunit neemt vooralsnog 
het voortouw bij advisering van de gedeputeerde bij voorbereiding van AB- en DB-vergaderingen. De 

                                                             
7 Bron: http://www.rudutrecht.nl/wat-we-doen/download 11 september 2014. 
8 Concept-startnotitie juridische inrichting RUD Utrecht (deel 2), 22 januari 2014 
9 Notitie organisatie provinciaal opdrachtgeverschap en eigenaarschap RUD, 3 mei 2013. 
10 Provinciale rollen in het VTH-werkveld (versie 4 juni 2014). 
11 Notitie organisatie provinciaal opdrachtgeverschap en eigenaarschap RUD, 3 mei 2013, p. 10. 
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rolverdeling tussen beide afdeling en het uitschrijven van onderliggende processen zal werkende weg verder 
worden vormgegeven.  

Bestuurlijk zijn deze rollen nog niet gescheiden, gedeputeerde De Vries is zowel voorzitter van het AB als van 
het DB. Opgemerkt is dat bij scheiding van rollen een  (praktisch agenda-technisch) bezwaar optreedt: het 
pakket van gedeputeerde Financiën ( de ‘logische’ eigenaar) zou dan erg vol worden. Overigens is afgesproken 
om na de uitkomsten en aanbevelingen van deze 217a-audit een voorstel te maken voor (al dan geen) 
bestuurlijke scheiding van rollen. 

Handelingrepertoire voor type 2 (Bevindingen) 
Gezien de (start)fase waarin de RUD zich bevindt hebben zich nog niet of nauwelijks situaties voorgedaan, 
waarin beleidsinhoudelijke of financiële vraagstukken aanleiding gaven tot (extra) alertheid. Ook zijn nog niet 
alle sturings- en controlemechanismen georganiseerd. In de gesprekken met de provincie en de RUD is het 
handelingsrepertoire voor de Eigenaar langsgelopen. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen per situatie.  

 Business as usual 
Zowel de Gemeenschappelijke Regeling (GR) als het Dienstverleningshandvest en de 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) bevatten bepalingen over de kwaliteit van de dienstverlening, de 
tijdigheid van de dienstverlening en wat er moet gebeuren in het geval de dienstverlening achterblijft ten 
opzichte van wat er afgesproken is.  
 
Omdat de provincie eigenaar is met een zeer groot aandeel in de GR heeft de provincie bij het vaststellen van de 
(financiële) stukken meer stemmen in het AB dan andere eigenaren. Het komt er op neer dat de provincie één 
andere eigenaar moet meekrijgen met een besluit om dit besluit ook rechtsgeldig te laten zijn. Daarnaast zijn er 
sturings- en beheersingsmogelijkheden doordat de gedeputeerde lid is van het DB, waar de AB stukken worden 
voorbereid.  
 
Informatievoorziening 
Er is ambtelijk overleg met de gedeputeerde over de monitoringsverslagen van de RUD en wekelijks 
(portefeuillehouders)overleg, waarin de lijst met probleembedrijven wordt besproken. Vooroverleg met de 
gedeputeerde vindt plaats voorafgaand aan de DB-vergaderingen. Daarnaast is er fors geïnvesteerd in 
communicatie met de RUD en heeft de directeur van de RUD tweewekelijks overleg met de gedeputeerde. De 
rol van de provincie is constructief en er is sprake van een goede relatie.  

Contacten met mede-eigenaren lopen formeel via de AB- en DB-vergaderingen. In het verleden was er op 
ambtelijk niveau ter voorbereiding van de vergaderingen een kwartiermakersoverleg, waarin de provincie en de 
11 gemeenten waren vertegenwoordigd. Dit overleg zal worden voortgezet als Opdrachtgeversoverleg en 
afspraken worden binnenkort gemaakt voor een apart voorbereidings-overleg op ambtelijk niveau voor AB- en 
DB-vergaderingen (provincie en gemeenten). 

Risico’s en bedrijfsvoering 
Er is nog geen risicomanagementsysteem, wel zijn de belangrijkste (operationele) risico’s opgenomen in de 
paragraaf weerstandsvermogen. In de huidige situaties zijn dat vooral risico’s voor de (mede)eigenaar als 
werkgever (gevolgen sociaal plan, hogere waardering in definitief functieboek, productieverlies bij opstarten, 
AO, etc.)  
 
De provincie geeft aan vanuit het oogpunt van zicht hebben op de risico’s een risicomanagement-systeem 
belangrijk te vinden. Als voorbeeld werd een andere RUD (ODRU) gegeven, waar men 30% van de formatie uit 
externe opdrachten moest financieren. Daar zou je als eigenaar wel zicht op willen hebben, aldus de provincie.  
 
Door de koppeling van risicomanagement aan de P&C-cyclus van de RUD zal er drie keer per jaar over risico’s 
worden gerapporteerd. Daarnaast wordt er gewerkt aan een meerjarenraming en productenraming, criteria 
voor (selectie van de) accountant en een dashboard dat als basis dient voor kwartaalrapportages, zoals de eerste 
Q3-14 (aan DB). In het dashboard zijn bedrijfsvoeringszaken opgenomen (HRM, tijdschrijven etc.) en de KPI’s 
die gerelateerd zijn aan de in de DVO beschreven prestaties.  
 
De provincie heeft (nog) geen inzicht in de beheersmaatregelen bij de RUD. Het wachten is op de eerste P&C-
rapportages van de RUD. De provincie heeft wel middelen gereserveerd voor risico’s: 

 In- of uitplaatsen van taken uit verbonden partijen (RUD/transitiekosten): maximaal €500.000,- euro; 
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 Financiële problemen Verbonden partijen (claim bij provincie): maximaal 100.000,- 
 
In 2015 zal een audit worden gehouden op (het voldoen aan en toepassen van) de kwaliteitscriteria 2.1, waarbij 
voor de eigenaar met name uniformiteit van de werkprocessen en informatievoorziening relevant zijn. De 
zelfevaluatie kwaliteitscriteria 2.1 zal nog worden uitgevoerd.  

Er is een verbeterplan voor de bedrijfsvoering, dat nog bestuurlijk moet worden vastgesteld.  

 (Beleids)inhoudelijk vraagstuk 
De rol van opdrachtgever treedt in dit soort situaties vaak op de voorgrond, maar de inhoudelijke vraagstukken 
kunnen ook gevolgen hebben voor de rol van eigenaar.  

Afspraken in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) waren volgens de provincie een issue. De provincie heeft 
telkens nieuwe taken toegevoegd en ook de formulering van het mandaat (in relatie tot de andere mede-
eigenaren) was lastig. Er zijn nu 2 mandaten (ruim mandaat voor de provincie en 10 gemeenten en beperkt 
mandaat voor 1 andere gemeente), hetgeen leidt tot gebrek aan uniformiteit en tot efficiencyverlies. Een ander 
risico voor de eigenaar is het verplicht ‘onder stoom houden van expertise’ die wellicht niet nodig blijkt te zijn. 
De RUD houdt om die reden een flexibele schil aan. 

De RUD geeft aan dat er regelmatig beleidsinhoudelijke vraagstukken spelen, die vooral betrekking hebben op 
(extra) taken, die meer uren/fte’s vergen van begroot en geregeld in de DVO. De RUD geeft dan een signaal af 
en maakt een analyse of dit zich vaker zal voordoen, en zorgt dat het probleem wordt opgelost. 

 Financieel-/continuïteitsvraagstuk 
Er kan ook een financieel vraagstuk aan de orde zijn. Het financiële risico vraagt hier in eerste instantie om 
alertheid. Het kan gaan om een dreigend risico’s, een telkens oplopend of terugkerend probleem rond de 
financiën of zelfs de continuïteit van de verbonden partij. Bij een financieel probleem of een financieel 
vraagstuk treedt de rol van (mede)eigenaar vaak meer op de voorgrond. 
 
De financiële inbreng van de provincie is ca. €8 miljoen (op een begroting van €11 miljoen van de RUD). De 
eerste drie jaar is er sprake van een lump-sum regeling, de ‘echte’ discussie wordt verwacht bij de overstap naar 
de kostprijsberekening. De huidige regeling zorgt er voor dat er minder snel een conflict is tussen 
opdrachtgever en eigenaar.   
 
Als financieel issue noemt de RUD dat het beperkte mandaat van één gemeente met zich meebrengt  dat deze 
gemeente ook verwacht dat er met minder geld hetzelfde bereikt kan worden . Niet gerekend is met het feit dat 
in afstemming veel tijd en energie gaat zitten (ongeacht de omvang van het mandaat). In het concept 
Dienstverleningshandvest12 wordt gesignaleerd dat wijziging in het takenpakket rechtstreeks van invloed 
kunnen zijn op de begroting van de RUD. Voornoemd issue wordt daar ook in aangekaart. Het streven is dat 
partijen in onderling overleg binnen de afgesproken financiële kaders tot een oplossing komen – lukt dat niet 
dan wordt het beschouwd als extra werk (incidentele taakuitvoering).  

                                                             
12 Besluit AB RUD Utrecht, 13 maart 2014, ‘toelichting’ p. 13. 
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A.4. Recreatie Midden-Nederland 
Algemeen (taakomschrijving organisatie) 
Recreatie Midden-Nederland (hierna RMN) is een gemeenschappelijke regeling tussen de Provincie Utrecht, 
het recreatieschap Stichtse Groenlanden, het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug-, Vallei- en Kromme 
Rijngebied, het Plassenschap Loosdrecht e.o. en het recreatieschap Vinkeveense Plassen. De Provincie Utrecht 
is een wettelijk verplichte deelnemer, maar wordt bij de verdeling van de kosten van Recreatie Midden-
Nederland niet betrokken.  Het samenwerkingsverband RMN is daarmee geen verbonden partij in de zin van 
het BBV, gezien het ontbreken van het financieel belang. 

Recreatie Midden-Nederland heeft één programma, dat samengevat luidt:  
"Het bieden van een op de behoefte van de recreatieschappen afgestemd uitvoeringsapparaat en het vervullen 
van de daarmee samenhangende rol van werkgever, alsmede het bevorderen van de onderlinge afstemming 
tussen de recreatieschappen van gemeenschappelijk beleid"  

Het beoogde maatschappelijk effect is dat door de samenwerking van de vier recreatieschappen binnen een 
gemeenschappelijk bestuurs-en uitvoeringsapparaat effectiviteit en efficiency bereikt worden door 
deskundigheid en specialismen gemeenschappelijk in te zetten. Daarmee wordt tevens bereikt, dat de 
recreatiebehoefte nagenoeg provincie breed kan worden afgewogen en de zonering geoptimaliseerd kan 
worden.  

De taak van Recreatie Midden-Nederland moet worden gezien in het licht van de taakstelling van de 
onderscheidene recreatieschappen: het bevorderen van de belangen van de openluchtrecreatie in de 
werkgebieden van de recreatieschappen. Om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken voert Recreatie 
Midden-Nederland de doelstellingen (taken) uit de gemeenschappelijke regeling uit.  

Wel of geen verbonden partij? 
De Provincie Utrecht is een wettelijk verplichte deelnemer, maar wordt bij de verdeling van de kosten van 
Recreatie Midden-Nederland niet betrokken.  Het samenwerkingsverband RMN is daarmee geen verbonden 
partij in de zin van het BBV, gezien het ontbreken van het financieel belang. In onderstaand overzicht13 wordt 
dit bevestigd: wel een bestuurlijk belang, geen financieel belang.  

 

 

RMN is ontstaan uit een organisatie met provinciaal personeel, dat gedetacheerd was bij de schappen. Dat was 
niet meer wenselijk en er is een nieuw openbaar lichaam ingesteld (GR RMN), waarin de 4 schappen deelnemer 
in de GR zijn en waarin de provincie (wettelijk) verplicht is deel te nemen. RMN is feitelijk de ‘rechtspositie’  
voor het personeel dat werkt voor de 4 schappen en zou zich moeten omvormen naar een beheerorganisatie (is 
het nu nog niet). RMN moet gezien worden als ‘uitvoerings-/werkmaatschappij’ die de recreatieschappen 
ondersteunt en faciliteert. De positie van directeur van het RMN wordt al ruim een jaar ingevuld door een 
interim-directeur. De huidige directeur is  op non-actief is gesteld, nadat het vertrouwen is opgezegd door het 
RMN- bestuur en het personeel.  

                                                             
13 Jaarverslag en jaarrekening 2012, p. 2 
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Typologie en indeling in type 
Uitgaande van de behoefte aan sturing en toezicht op verbonden partijen is een typologie naar voren gekomen, 
waarbij twee kernwoorden worden gebruikt: belang en bestaansrecht. Op basis van deze twee kenmerken is het 
RMN ingedeeld als type 3, hoewel er bij RMN wel een hoger dan gemiddeld risico is. Deze typering is als een 
dynamisch gegeven en kan in verloop van tijd veranderen. 
 
De belangen die de provincie in de rol van (mede) Eigenaar behartigt hebben te maken met: 

 De provincie Utrecht is (mede)eigenaar en vervult de rol van medewerkgever voor ca. 50 fte aan 
medewerkers van RMN. RMN is op dit moment eigenlijk niet meer dan een ‘kostenverdeelstaat’.  

 De middelen die RMN tot zijn beschikking heeft zijn uitsluitend bedoeld voor overhead: directe  en 
indirecte loonkosten ( diensten derden),  huisvestingskosten etc. en niet bedoeld om 
onderhoudsmaterieel te kopen, gronden te verwerven, beheren etc.  

Ter toelichting: zoveel als mogelijk worden diensten van derden (adviesuren, aannemers,  inhuurkrachten etc.) 
direct ten laste  gebracht van het recreatieschap waarvoor ze gemaakt worden en niet via RMN verdeeld. 
 
Op dit moment speelt RMN in de ‘toekomst’- discussie  parten dat er eigenlijk ‘geen eigenaar’ is, maar alleen 
maar klanten (opdrachtgevers). Het arbeidsconflict met de huidige directeur ( dat al zo lang loopt) kon ontstaan 
omdat niemand zich als eigenaar geroepen voelde om ( hier actie op te ondernemen ), de prestaties van de 
directeur te meten en hem hierop af te rekenen . Ondertussen krijgen de eigenaren straks wel de 
ontslagvergoeding/afkoopsom gepresenteerd. 
 
Daarnaast speelt dat er geen geld is en de toekomst van het RMN ter discussie staat. Duidelijk is dat er 
noodgrepen nodig zijn, maar er geen transitiebudget is. Overwegingen die in ieder geval meegenomen moeten 
worden in de discussie over de toekomst zijn: 

 Baseer besluiten niet op de huidige (organisatorische) vormen, die niet werken (GR) en 

 Wees bedacht op een redelijke verhouding tussen bijdrage en stemverhouding (invloed naar rato). 
 
Situaties en rollen 
De constructie met RMN als ondersteuning voor de recreatieschappen, waar de Eigenaarsrol meer tot 
uitdrukking komt en (inhoudelijke) opgaven van het recreatieschap, die worden uitgevoerd door RMN maakt 
dat er sprake is van een diffuse situatie als het gaat om Eigenaar en Opdrachtgever – Opdrachtnemer. Deze 
verwevenheid brengt automatisch met zich mee dat elk besluit van een recreatieschap consequenties heeft voor 
het (taken)pakket van RMN. Als voorbeeld wordt de voorgenomen opheffing van het recreatieschap Utrechtse 
Heuvelrug gegeven: het routepakket zou als nieuwe taak naar RMN overgeheveld kunnen worden – hetgeen 
bestuurlijk en financieel consequenties heeft.  
 
Op ambtelijk niveau zijn deze rollen niet duidelijk gescheiden, wel wordt kennis en expertise van collega’s 
(financiële en juridische aangelegenheden) ingeroepen bij advisering aan de gedeputeerde. Er is geen 
‘vraagbaak/expertise-unit’ waar men terecht kan. Ook zijn er geen specifieke aandachtspunten waar op gelet 
wordt. Op bestuurlijk niveau is er geen scheiding, de gedeputeerde is zowel lid van het AB als van het DB. 
 
Handelingrepertoire voor type 3 en bevindingen 

 Business as usual 
Er is geen risico-profiel of risico-analyse voor en bij RMN beschikbaar. Wel is er de laatste jaren een kentering 
gaande, zo moeten voorstellen aan het bestuur niet alleen zijn voorzien van een advies van het RMN maar ook 
van de (ambtelijke ondersteuning) van de deelnemers – de eigen achterban moet akkoord zijn.  
 
In de paragraaf weerstandsvermogen valt te lezen dat het RMN geen weerstandsvermogen opbouwt voor 
eventuele risico’s, omdat alle kosten (ook onvoorzien) direct worden doorbelast aan de recreatieschappen. De 
risico’s genoemd in de risicoparagraaf zijn kwalitatief beschreven en hangen samen met de onzekere situatie 
(toekomst van de recreatieschappen). De risico’s bevinden zich voornamelijk op het gebied van uittreden c.q. 
opheffen van recreatieschappen uit de GR en de daarmee samenhangende consequenties voor 
personeel(skosten).  
 
De provincie is wel het vangnet voor de ‘sores’ van RMN (bijvoorbeeld de loonkosten van de huidige directeur 
die doorbetaald moeten worden). Ook heeft de provincie (naast de eigen bijdrage) 8 ton uitgetrokken om 
externe adviezen op te stellen en een programmamanager aan te trekken die de nieuwe/andere rolverdeling en 
toekomst voor de recreatieschappen verder moet vormgeven. 
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Alertheid is volgens de provincie geboden ook bij ‘business as usual’, omdat zich geregeld akkefietjes voordoen. 
RMN weet niet wat de behoeften en vragen van de provincie Utrecht zijn, zodat het financiële plaatje nu min of 
meer een ‘black box’ is. Als voorbeeld wordt de verdeling regionaal/lokaal genoemd: hoe is de verdeling van de 
middelen, wat gebeurt er in dat gebied, welk (vastgoed) beleid is er, scheiding operationeel-overhead etc. 
 
Het RMN biedt via de jaarstukken informatie en verzorgt voor de recreatieschappen de bedrijfsvoerings-
paragraaf. In de begroting14 zijn prestatie-afspraken opgenomen, waarin aan de prestatie uren-inzet is 
gekoppeld (gesplitst naar deelnemer). De provincie heeft behoefte aan meer inzicht in de overhead, en meer 
gerichte relevante informatie. 
 
Aan de andere kant geeft de provincie ook toe dat er (te) weinig specifieke aandachtspunten zijn waar de 
provincie op wil sturen, waardoor gerichte vragen aan (financiële) collega’s ontbreken. Hierbij speelt evenals bij 
de recreatieschappen dat de provincie niet (goed) weet wat ze wil. 
 

 (Beleids)inhoudelijk en financieel/continuitsvraagstuk 
Gezien het uitvoeringskarakter van de (RMN) organisatie, waar de inhoudelijke vraagstukken op de 
‘recreatieschappen-tafel’ terecht komen, zijn er niet veel bijzondere situaties als het gaat in beleids-
vraagstukken. Daarnaast speelde dat de provincie tot voor kort weinig interesse had hoe de organisatie (en dan 
met name RMN als werkmaatschappij van het recreatieschap) geëquipeerd en gefaciliteerd zou moeten worden. 
De toekomstdiscussie is van wezenlijk belang voor de inrichting en financiële consequenties voor RMN – op dit 
moment is daar nog geen duidelijkheid over. 
 
Overleg en informatievoorziening 
Het DB van RMN vergadert zo’n 1x in de anderhalve maand, het AB van RMN is een formaliteit en komt 
hooguit eens per jaar bijeen. Achtergrond hierbij is dat de provincie geen vertegenwoordigers (PS-leden) voor 
het AB wil aanwijzen (is ook een verwarrende situatie na het dualisme), waardoor de gedeputeerde zowel in het 
AB als in het DB zitting heeft. 
 
Ambtelijk is er voor RMN nog geen overlegstructuur (geldt voor zowel de Eigenaarsrol als voor 
Opdrachtgeversrol), maar er worden afspraken gemaakt om voorafgaand aan DB vergaderingen ambtelijk te 
overleggen, mede ingegeven door de wens de bestuurlijke drukte te verminderen. In de praktijk wordt het 
vergadercircuit verdubbeld, omdat het ambtelijk overleg in het geheel niet tot versnelling of vermindering van 
agendapunten leidt. RMN-zaken werden tot voor kort vooral en marge behandeld (alleen rechtspositionele 
zaken). Sinds de toekomstdiscussie over taken en vorm van RMN is de agenda zwaar geworden. 
 
Overigens is er bij de provincie veel onvrede over de informatievoorziening vanuit het recreatieschap.  
Niet alleen is de constructie ingewikkeld, er is ook behoefte aan sturing en inzicht in de overhead. Het sturen op 
effectiviteit en efficiency zijn onderbelicht/achterwege gebleven. 
 

A.5. Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
Algemeen (taakomschrijving organisatie) 
Het recreatieschap Stichtse Groenlanden (hierna ‘het recreatieschap’) heeft tot taak de bevolking van de 
stadsregio Utrecht een gevarieerd aanbod aan recreatievoorzieningen in de openlucht aan te bieden dat aansluit 
op de vraag van de regionale bevolking15. Het recreatieschap speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van 
voorzieningen en beheert deze, tegen voor de gemeenschap aanvaardbare kosten. Het recreatieschap zet 
daarom in op het aantrekken van meer private financiering in combinatie met het realiseren van nieuwe, 
eigentijdse recreatieconcepten.  

De netto uitgaven van het recreatieschap bedragen over 2013 bijna €3.161.000,- Deze uitgaven worden voor een 
deel gedekt uit eigen inkomsten (erfpacht, entreegeld, evenementen etc.) ter hoogte van € 830.000,- (26%) en 
voor het overige uit de bijdrage van de deelnemers (€2.526.300,-) zijnde de provincie Utrecht (€749.371) en de 
gemeenten Utrecht (€932.472), Nieuwegein, Stichtse Vecht, Woerden, Houten, IJsselstein, Lopik en De Bilt. 
Met ingang van 2011 is er een taakstellende bezuiniging van 5% afgesproken. Hieronder is de inbreng per 
deelnemer weergegeven. 

                                                             
14 Begroting 2014, p.  
15 Jaarverslag en Jaarrekening 2013, p. 6. 
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Bijdragen provincie Utrecht en andere (8) deelnemers16  

 

De toekomst van de recreatieschapen is op dit moment onderwerp van discussie en deze is nog niet 
uitgekristalliseerd. De deelnemers in het recreatieschap Stichtse Groenlanden hebben in 2013 de samenwerking 
(her) bevestigd en afgesproken om meer energie te zetten op de ontwikkelkansen in de recreatie. De nieuwe 
begrotingsperiode die in 2014 zou ingaan is daarom verzet naar 2015. De verwachting is dat met de uitkomsten 
van de discussie nieuwe financiële afspraken gemaakt kunnen worden17. 

Het recreatieschap wordt ondersteund en gefaciliteerd door Recreatie Midden Nederland (RMN), dat gezien 
moet worden als de ‘werkmaatschappij’.  De bedrijfsvoering wordt gevoerd door RMN blijkens de informatie in 
de jaarstukken van het recreatieschap. Omdat er op dit moment een aantal zaken spelen bij RMN, blijft het zaak 
alert te zijn op de (financiële) positie van het recreatieschap dat op zichzelf financieel gezond is en bestuurlijk 
weinig aandachtspunten kent. 

Typologie en indeling in type 
Uitgaande van de behoefte aan sturing en toezicht op verbonden partijen is een typologie naar voren gekomen, 
waarbij twee kernwoorden worden gebruikt: belang en bestaansrecht. Op basis van deze twee kenmerken is het 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden ingedeeld als type 3. Deze typering is als een dynamisch gegeven en kan 
in verloop van tijd veranderen. 
 
De belangen die de provincie in de rol van (mede) Eigenaar behartigt hebben te maken met: 

 middelen (inbreng door bijdrage provincie is ca 30% van het totaal) 

 gronden (die in erfpacht worden uitgegeven) 

 opstallen 

 materiele zaken en inventaris (kantoor RMN) 
 
Situaties en rollen 
De constructie met RMN als ondersteuning voor de recreatieschappen, waar de Eigenaarsrol meer tot 
uitdrukking komt en (inhoudelijke) opgaven van het recreatieschap, die worden uitgevoerd door RMN maakt 
dat er sprake is van een diffuse situatie als het gaat om Eigenaar en Opdrachtgever – Opdrachtnemer.  
 
Op ambtelijk niveau zijn deze rollen niet duidelijk gescheiden, wel wordt kennis en expertise van collega’s 
(financiële en juridische aangelegenheden) ingeroepen bij advisering aan de gedeputeerde. Er is geen 
‘vraagbaak/exepertise-unit’ waar men terecht kan. Ook zijn er geen specifieke aandachtspunten waar op gelet 
wordt. Op bestuurlijk niveau is er geen scheiding, de gedeputeerde is zowel lid van het AB als van het DB. 
 
In de discussie over de toekomst van de recreatieschappen speelt daarnaast dat de provincie Utrecht meer op 
afstand wil staan en eigenlijk het liefst uit de Verbonden Partij zou stappen. De andere deelnemers (gemeenten) 
willen echter niet alleen opdraaien voor het beheer (en bijbehorende financiering) van de gronden. Voor het 
recreatieschap is overigens niet duidelijk wat de provincie wil en verwacht van het recreatieschap – een 

                                                             
16 Jaarverslag 2013, p. 5. 
17 Programmabegroting 2014, p.1. 
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sturingsfilosofie op hoger abstractieniveau , waardoor het recreatieschap meer de rol van aanjager zou kunnen 
vervullen. Voor de provinciale medewerkers is het ook onduidelijk wat de provincie wil.  
 
Handelingrepertoire voor type 3 en bevindingen 

 Business as usual 
Er is geen risico-profiel van het recreatieschap. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt in kwalitatieve zin 
vermeld dat risico’s kunnen samenhangen met bodemverontreiniging, renterisico’s en dergelijke en dat het 
recreatieschap hiervoor een post onvoorzien aan het opbouwen is (2013: €75.000,0). Vanwege de aanstaande 
veranderingen bij de recreatieschappen en de lessen die uit de vorming van de RUD’s getrokken kunnen 
worden, heeft de provincie gevraagd om een risico-analyse van het recreatieschap.  

Het ‘verdienmodel’ van het recreatieschap is al enige tijd onderwerp van discussie. De eigenaren (deelnemers) 
zien de eigen inkomsten van het schap (nu zo’n 30%) graag stijgen naar 50%, maar tegelijkertijd zijn de 
deelnemers huiverig voor de risico’s die daarmee samenhangen. De kost gaat voor  de baat uit, en de 
deelnemers willen 100% zekerheid over hun return on investment. Het dilemma doet zich voor dat de eigenaar 
vraagt om ‘meer de eigen broek op te houden’ terwijl diezelfde eigenaar op de rem trapt bij meer risicovolle 
projecten.  

De reserves die het recreatieschap heeft opgebouwd kennen hun oorsprong in investeringen die niet zijn 
doorgegaan (‘kapitaallasten gespaard’). Nu doet zich de situatie voor dat de gemeenten als Opdrachtgever deze 
reserves wil inzetten, voordat de (mede) Eigenaar (provincie) het ‘terugpakt’.  

Het recreatieschap geeft in het jaarverslag en jaarrekening informatie over de financiële positie. Deze 
informatie is voor de provincie niet inzichtelijk (black box) en dientengevolge is de informatie in de provinciale 
jaarstukken ook erg laag.  

Er zijn echter geen prestatie-indicatoren afgesproken. De provincie heeft meer behoefte aan inzicht, door onder 
andere smarte(re) doelstellingen in het werkplan en de begroting. Daarnaast wenst de provincie meer 
informatie over lopende en toekomstige projecten, het beheer en ontwikkeling en de (toekomstige) 
investeringen.  

 (Beleids)inhoudelijk vraagstuk 
Zowel de provincie als het recreatieschap geven aan dat de Opdrachtgeversrol voorop staat en dat de 
belangstelling vooral uit gaat naar het boeken van resultaten en prestaties. De provincie heeft onvoldoende grip 
op het recreatieschap, zowel als Opdrachtgever als ook in de rol van (mede) Eigenaar.  
 
Tussen de provincie en het recreatieschap heerst wantrouwen en één van de mogelijke oorzaken is het uitblijven 
van (financiële) resultaten, zoals de wens om voor 50% eigen inkomsten te genereren. Wat de deelnemers zich 
niet realiseren is dat het nodig is de omgevingsfactoren aan te passen (plan-wijziging, andere inpassing etc.) en 
dat hier beschermingsmaatregelen (EHS, Natura 2000) van kracht zijn. De Opdrachtgeversrol en de 
Eigenaarsrol staan hier op gespannen voet met elkaar. Andere oorzaken zijn de (slechte) informatievoorziening 
en documenten (bieden weinig tot geen inzicht). 
 
Overleg en informatievoorziening tussen de deelnemers is als volgt georganiseerd: 

- DB vergadert ongeveer 1x in de anderhalve maand, het AB zo’n 2- 3 per jaar. 
- Er is structureel overleg op ambtelijk niveau tussen alle deelnemers (ook de provincie) en het 

recreatieschap (voorheen op projectbasis). 
 
Het stakeholdermanagement is voornamelijk gepositioneerd in het recreatieschap zelf. Vanuit de provincie is 
dit veel reactief, maar de gedeputeerde weet (informeel) veel invloed uit te oefenen.  

Een voorbeeld, dat tegelijk met een financieel vraagstuk samenhangt, was de (voorgenomen) aankoop van een 
stuk grond.  
 
In maart/april dit jaar verschijnt op de DB-agenda het voorstel om een stuk grond aan een projectontwikkelaar 
te verkopen op voorspraak van een gemeente, die graag wil dat het DB meegaat in het tekenen van een 
overeenkomst.  Na een onderling belrondje onder de bestuurders wordt besloten dat er een nieuwe schriftelijke 
ronde nodig is, omdat bijvoorbeeld de provincie Utrecht vraagtekens zet bij de taxatie van de grond (is de prijs 
wel marktconform?) in verband met het risico op staatsteun. Er wordt geen besluit genomen (punt wordt 
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doorgeschoven) en er wordt een extra taxatie uitgevoerd. De uitkomsten van deze taxatie ‘worden wel heel erg 
naar de overeenkomst toegeschreven’. De secretaris van het RMN heeft zelf de onderhandelingen gevoerd, 
zonder daarover het DB in te lichten. Het vermoeden van de provincie is dat de grond voor een appel en een ei 
aan de projectontwikkelaar wordt verkocht. De gemeente Utrecht is er deze zomer achter gekomen dat de 
betreffende gemeente al veel eerder met de projectontwikkelaar een anterieure overeenkomst heeft gesloten, 
overigens ook zonder het DB in te lichten. Het argument van tijdsdruk (nu verkopen) speelt eveneens een rol. 

 Financieel-/continuïteitsvraagstuk 
Overigens is er bij de provincie veel onvrede over de informatievoorziening vanuit het recreatieschap.  
Niet alleen is de constructie vanwege RMN ingewikkeld, er is ook behoefte aan sturing en inzicht in de 
overhead.  
 
Het is voor zowel bestuursleden als ambtelijke adviseurs niet altijd duidelijk in welke rol zij informatie 
ontvangen en daarmee welk standpunt zij moeten bepalen. De individuele eigenaarsrol van de deelnemers staat 
vaak voorop, waardoor het gemeenschappelijk eigenaarsbelang niet wordt erkend. Als voorbeeld wordt de 
afspraak om het budget te koppelen aan het inwonerstal genoemd (groei in inwoners zou leiden tot hogere 
budget). Dit werd snel verlaten door in te stemmen met een taakstellende bezuiniging voor alle 
gemeenschappelijke regelingen (waaronder het recreatieschap).  
 
Bij bepaalde investeringen/ontwikkelingen wordt met een ‘risico-bril’  door de deelnemers (in de rol van 
eigenaar) gekeken. Als voorbeeld is genoemd een nieuw ontwikkelde recreatieplas in één van de deelnemende 
gemeenten, die dit wilde inbrengen voor beheer en onderhoud in het recreatieschap. Alle andere (mede) 
eigenaren waren hier niet zo maar mee akkoord en stelden de vraag wat het zou renderen?  Het overleg hierover 
wordt op ambtelijk niveau tussen het recreatieschap en de provincie gevoerd en op bestuurlijk niveau tussen de 
deelnemers. 
 
Over het algemeen is er een ambtelijk voorbereidingsoverleg (alle deelnemers) maar dit vindt plaats nadat de 
agenda en de stukken zijn gestuurd. Hierdoor kan het voorkomen dat de gedeputeerde ambtelijk wordt 
geadviseerd een agendapunt niet te behandelen, omdat er geen advies onder ligt. Het inwinnen van 
(provinciaal) collegiaal advies rondom financiële en/of juridische kwesties gebeurt wel, maar vaak is het niet 
haalbaar binnen de (te) korte termijn om dit mee te nemen in het advies. Daarnaast gebeurt het vragen om 
advies aan de (financiële) collega’s niet gericht: omdat de provincie niet weet wat ze wil, zijn er geen 
aandachtspunten. Ook ontbreekt de urgentie/noodzaak: lopende dossiers kosten veel tijd en aan het eind van 
het jaar loopt het altijd wel weer glad.  
 
Een provinciale visie op verbonden partijen zou daarom welkom zijn. 
 

A.6. Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West 
  
Algemeen (taakomschrijving en inrichting organisatie) 
Om uitvoering te geven aan de Agenda Vitaal Platteland (AVP) is er een samenwerkingsverband waarin 
publieke, private en maatschappelijke partijen integraal en effectief samenwerken aan de vitaliteit en kwaliteit 
van het landelijk gebied18. De provincie werkt bij de uitvoering van de AVP met gebiedscommissies. Voor de 
uitvoering van de AVP-opgaven zijn er vastgestelde doelen (Kaderdocument AVP 2012-2015) met vaak al 
beschikbare middelen. Er zijn is een 2-sporen beleid, waarbij de provincie Utrecht opdrachtgever is voor spoor 1 
en de andere partners voor spoor 2. De gebiedscommissie vormt het brandpunt van beide sporen en zorgt voor 
koppeling, afstemming en synergie. 
 
Beoogd resultaat zijn gerealiseerde opgaven (integrale gebiedsprojecten) die bijdragen aan de versterking van 
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.  Grond wordt gezien als motor van de ontwikkeling (relatie met de 
provinciale grondstrategie) en er is een relatie met de recreatieschappen -  op regionaal niveau zou de 
gebiedscommissie een goed bestuurlijk gremium zijn om de recreatieve opgave af te stemmen. Dit wordt in 
2014 verder verkend en uitgewerkt. 
 

                                                             
18 Doelstelling Gebiedscommissie Utrecht-west, jaarplan 2014, p. 4. 
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In formele zin is de Stichting het samenwerkingsverband19 en kan worden beschouwd als het DB, in de praktijk 
is de Gebiedscommissie het gremium dat GS adviseert, het gebiedsprogramma ontwikkelt en de 
gebiedsopgaven uitvoert (karakter van AB). De secretaris van de Gebiedscommissie is tevens de directeur van 
het Programmabureau, dat zowel de gebiedscommissie als de Stichting ondersteunt en feitelijk 
verantwoordelijk is voor de (voorbereidende en uitvoerende) werkzaamheden via de grote integrale 
gebiedsprojecten die samen met de partners in het gebied worden uitgevoerd.  
Aan het eind van deze paragraaf is een organogram (figuur 1) opgenomen. 
 
De samenwerking is (in organisatorische en juridische zin) als volgt ingericht:  er is  

 de Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West (hierna de Stichting)  
Omdat gebiedscommissie niet de status van rechtspersoon heeft, is het om doelmatig te kunnen functioneren 
gewenst dat een gebiedscommissie gebruik kan maken van die status (BTW compensatie en beperkt risico op 
staatsteun), zodat zij zelfstandig financiële en juridische handelingen kunnen verrichten. Met de instelling van 
een stichting wordt aan deze voorwaarden voldaan20. 
 
In het bestuur van de Stichting nemen personen namens hun bestuurslidmaatschap bij de gebiedscommissie 
Utrecht-west deel. De Stichting is een voortzetting van de (bestaande) Stichting  Ontwikkeling de Venen. 
 
De provinciale rollen in de stichting zijn (onder andere): 

- benoeming ontslag van bestuursleden van de Stichting door GS 
- vaststelling exploitatiebudget/begroting door GS 
- na vereffening komt het batig saldo ten goede aan GS 

 
De Stichting is daarmee in strikte zin geen verbonden partij, omdat het bestuurlijk belang ontbreekt. Immers, 
alleen benoeming/ontslagrecht van bestuurders wordt niet gezien als ‘bestuurlijk belang conform de definitie 
BBV en de provincie heeft geen zitting in het bestuur. Of het financieel belang ontbreekt is niet helemaal 
duidelijk, omdat er uitsluitend sprake is van een subsidierelatie. Daarentegen vloeien bij liquidatie de middelen 
terug naar de provincie. Omdat het BBV vereist dat er én een bestuurlijk én een financieel belang is om als 
verbonden partij te worden beschouwd, is deze onduidelijkheid minder relevant voor het onderzoek.  
 
De provincie kan geen deel nemen aan de Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West21. Het is vanuit haar 
opdrachtgeversrol en subsidieverstrekkende rol vanwege belangenverstrengeling niet mogelijk. Wel zal er 
regelmatig overleg plaatsvinden tussen de Stichting en de provincie als opdrachtgever.  

 de Gebiedscommissie Utrecht-West 
De Gebiedscommissie is een adviescommissie ex artikel 82 Provinciewet en is ingesteld op 28 augustus 201222. 
De provincie stuurt op doelen (Opdrachtgever) en vraagt de Gebiedscommissie de uitvoering van specifieke 
opgaven voor te bereiden en daar voorstellen voor te doen. Er worden duidelijke kaders afgesproken en heldere 
doelen en prestaties geformuleerd. In tegenstelling tot voorgaande (AVP) perioden hebben de 
gebiedscommissies geen mandaat meer voor grondverwerving. De provincie geeft de gebiedscommissie 
opdracht voorstellen te doen voor het verwerven, verkopen of ruilen van gronden.  
 
De samenwerking met andere overheden en organisaties komt tot uitdrukking in de commissie, waarin onder 
andere vertegenwoordigers van gemeenten, het hoogheemraadschap, het streekplatform, LTO, 
Natuurmonumenten en de recreatiesector als (adviserende) leden zitting hebben.  
 
De gebiedscommissie is een belangrijke partner van de provincie als het gaat om genereren van draagvlak in de 
streek voor de realisering van de opgaven van provincie en gebiedspartijen. GS benoemen de voorzitter van de 
commissie. De gebiedscommissie wordt ondersteund door een secretaris, die geen lid is van de commissie 
(directeur van het Programmabureau, gedetacheerd door de provincie). De Gebiedscommissie is opdrachtgever 
van het Programmabureau. 
 

                                                             
19 Artikel 2 Statuten van de Stichting ‘doel’ (integraal en effectief werken aan de vitaliteit en kwaliteit van het 
landelijk gebied). 
20 Voorstel aan GS ‘oprichting stichting gebiedsontwikkeling Utrecht-west, 25 februari 2014, 80EFF087. 
21 Brief van de Gebiedscommissie aan gedeputeerde Krol van 20 november 2013, inzake de oprichting van de 
Stichting Gebiedscommissie Utrecht –west (adviezen, concept-statuten etc), p. 2-3. 
22 Besluit van GS, gepubliceerd in Provinciaal Blad 2012, 45.  
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 het Programmabureau Utrecht-West 
Ter ondersteuning van haar werkzaamheden stelt de Gebiedscommissie23 een Programmabureau in. De 
provincie stelt menskracht ter beschikking vanuit de provinciale organisatie. Het programmabureau ontvangt 
naast provinciale menskracht ook een beperkte bijdrage voor de proceskosten, zoals de financiering van de 
directeur van het Programmabureau, voor huisvesting en voor algemene kosten24. Voor 2014 zijn deze 
(exploitatie) voorzien op een totaal van ca. 3 ton25.  

De Gebiedscommissie is zoals eerder vermeld, opdrachtgever van het Programmabureau. De lijnaansturing 
blijft bij die organisatie, die  de medewerker 26 heeft gedetacheerd. De inhoudelijke aansturing geschiedt door 
het Programmabureau en door de Gebiedscommissie (zie ook figuur 1 ‘organogram’ ). 
 
Taken van het programmabureau zijn onder andere het aansturen van de onderhandelingen voor 
grondverwerving en het voorleggen van het onderhandelingsresultaat aan de provincie27.  
 
Typologie/ indeling in type en rollen 
Uitgaande van de behoefte aan sturing en toezicht op verbonden partijen is een typologie naar voren gekomen, 
waarbij twee kernwoorden worden gebruikt: belang en bestaansrecht. In eerste instantie was het 
samenwerkingsverband getypeerd als type 3. Op basis van de gesprekken met de provinciale accounthouder en 
het Programmabureau is het samenwerkingsverband ingedeeld als type 1.  
 
De redenen hiervoor zijn onder andere: 

 Samenwerking met grote impact en groot maatschappelijk belang  

 Grote bestuurlijk/politieke risico’s (AVP is één van de belangrijkste inhoudelijke opgaven, ook voor PS)  

 Het financieel belang is groot (AVP-middelen ca. 35 miljoen euro);  
 

De belangen die de provincie in de rol van Eigenaar behartigt hebben te maken met: 
1. De AVP-middelen (ca. 35 miljoen euro) die bestemd zijn om de Agenda Vitaal Platteland uit te voeren.  

Deze middelen worden ingezet door middel van een subsidie of vanuit een opdracht. De Gebiedscommissie kan 
de provincie niet verplichten zonder uitdrukkelijke opdracht van en (in een later stadium) zonder besluit van of 
namens GS. De middelen zijn (mede) bedoeld om gronden te verwerven. 

2. De gronden die verworven worden om daarmee de gebiedsontwikkeling te kunnen realiseren (en 
daarmee de opgaven uit de Agenda Vitaal Platteland). 

Het proces van grondverwerving en bijbehorende verantwoordelijkheden is als volgt: het Programmabureau 
bereidt het advies ter verwerving voor, dit wordt voorgelegd aan GS. De gedeputeerde geeft (wel/niet) aan of de 
volgende stap het starten van de onderhandelingen is om de grond te verwerven. In principe dient in het laatste 
stadium (voorstel is uit onderhandeld, overeenstemming over prijs, oppervlakte etc.) de gedeputeerde zijn 
handtekening te zetten. Het kan voorkomen dat het Programmabureau alles binnen de eerder gestelde 
randvoorwaarden heeft voorbereid en uitgevoerd. Dan hoeft men niet terug voor een handtekening. Dit 
verschilt van geval tot geval. Het mandaat ligt bij Bureau Beheer Landbouwgronden, die in dat geval kan 
tekenen.Omdat het BBL wordt opgeheven zal de provincie in de toekomst dit zelf doen (UFL/Grondzaken).  
 
De onafhankelijkheid is gewaarborgd omdat de Gebiedscommissie een adviescommissie is, die opdrachten van 
GS uitvoert en dit ter advisering aan GS voorlegt. De ‘onzuiverheid’ ten opzichte van de (onafhankelijke) art. 82-
status zit in het feit dat GS vervolgens de Gebiedscommissie vragen het ook uit te voeren. Voor projecten is er 
altijd een provinciaal aanspreekpunt mochten zich knelpunten voordoen of als er advies vanuit de 
beleidsafdelingen nodig is. Deze provinciale medewerker werkt niet bij het Programma bureau.  
 

3. De Stichting Gebiedscommissie (provinciale en ingehuurde medewerkers). 
Bij faillissement is de provincie haar exploitatiesubsidie kwijt en is zij verantwoordelijk voor de consequenties 
voor de medewerkers. Dit laatste is vooral een morele verantwoordelijkheid, omdat het Programmabureau 
statutair onder de Stichting is gepositioneerd.  
 

                                                             
23 Artikel 9 statuten van de stichting ‘medewerkers en detachering’.  
24 Kaderdocument AVP 2012-2015, concept GS versie 25 oktober 2011, p. 34. 
25 Jaarplan Utrecht-west 2014, hoofdstuk 6 ‘Proceskosten’, p. 26. 
26 Kaderdocument AVP 2012-2015, concept GS versie 25 oktober 2011, p. 35. 
27 Kaderdocument AVP 2012-2015, concept GS versie 25 oktober 2011, p. 36. 
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Situaties en rollen 
Proces van opdrachtverstrekking (Opdrachtgeversrol provincie) 
De afdeling Fysieke Leefomgeving (FLO) geeft het kader en binnen dat kader vertaalt en verstrekt de 
(provinciale) Programmamanager AVP dit in een projectopdracht, die GS aan het bestuur van de 
gebiedscommissie verstrekken (uitvoering projectopdracht). De praktijk is dat bestuurlijk gevoelige projecten 
via de gedeputeerde gaan en dat de overige projecten binnen het mandaat van de Programmanager AVP, tevens 
gedelegeerd opdrachtgever AVP vallen.  
 
Het voorstel (advies over ontwerp voor inrichting/uitvoering/ontwikkeling bepaald gebied) wordt voorbereid 
door het Programmabureau van de gebiedscommissie. De gebiedscommissie stuurt het voorstel (locatie, 
voorstel voor inrichting, Programma van Eisen) aan GS. De provinciale Programmanager voert overleg met: 

 Gedeputeerde (in diens rol van Opdrachtgever) 

 Collega-afdelingen binnen de provincie (JZ, Fin, Beleidsafdelingen). 
Zodra het overleg leidt tot een akkoord, wordt het voorstel voorgelegd aan GS, die vervolgens de 
gebiedscommissie opdracht geven het project uit te voeren. In bepaalde gevallen voert een afdeling van de 
provincie het project uit (bijv. een ecoduct) maar alleen als dit al is geadviseerd door de gebiedscommissie. Met 
enkele overige ‘provinciale’ projecten heeft de Gebiedscommissie ook geen bemoeienis.  
 
De rollen zijn ambtelijk gescheiden: provinciemedewerkers die bij het Programmabureau zijn gedetacheerd 
hebben ook het belang van de gebiedscommissie/programmabureau voor ogen en hebben geen ‘provinciale pet’ 
op. Omdat de provincie geen bestuurlijke vertegenwoordiging in de Stichting noch in de Gebiedscommissie 
kent, is hierbij geen sprake van rolvermenging.  

Voor de 3 zaken die samenhangen met het Eigenaarsbelang zoekt het Programmabureau afstemming met het 
AVP-team van de provincie. Voor grondzaken is er een apart ambtelijk team, waarmee het Programmabureau 
samenwerkt en afstemt.  

Handelingrepertoire voor type 1 en bevindingen  

 Business as usual 
De provincie geeft de opgave AVP (en realisatie daarvan)  ‘uit handen’ en dan is het van belang dat het goed 
gaat. Naast ‘vertrouwen’ zijn er de volgende instrumenten voor de provincie om grip/zicht te houden op het 
belang vanuit de eigenaarsrol, namelijk: 

 Aantal malen per jaar overleg tussen gedeputeerde en de voorzitter van de gebiedscommissie 

 Regelmatig overleg op ambtelijk niveau (Programmanager provincie – Directeur programmabureau) 

 2 keer per jaar een rapportage van de gebiedscommissie 

 Het systeem FORIS (intern monitorsysteem van de provincie, waarin zowel de voortgang van 
doelen/resultaten als ook van de verplichtingen/uitputting budget AVP-middelen wordt bewaakt) 

 
Daarnaast is de afdeling UFL/Programmamanager deze zomer gestart met het opzetten van een systeem van 
risicomanagement. Alle AVP-activiteiten zijn met een ‘risico-bril’ bekeken en hier is een top-5 uitgekomen. Deze 
top-5 raakt ook de activiteiten van de  stichting gebiedsontwikkeling Utrecht-West staat in deze top-5 , onder 
andere vanwege de risico’s rondom de grondverwerving. Afgesproken is dat over deze top-5  tweemaandelijks 
wordt gerapporteerd aan de ambtelijk opdrachtgever van de Programmamanager, het hoofd UFL. Rapportages 
geschieden vanuit de Opdrachtgeversrol, maar zijn nog niet opgeleverd (net gestart). 
 
Het Programmabureau heeft geen vorm van risicomanagement in de zin van een paragraaf hierover. 
Rapportages over risico’s zijn op adhoc-basis en niet structureel. De provincie stuurt (gedetailleerd) op de 
uitvoering en vraagt niet naar risico’s. Bij de meeste aanbestedingen is goedkeuring nodig van de provincie. Er 
is derhalve veelvuldig contact en overleg met de provincie over de voortgang en uitvoering van het programma.  
 
Het Programmabureau rapporteert in de vorm van een dashboard (waarin zowel doelbereiking als voortgang 
proces en middelen worden verantwoord)  dat inzicht biedt in de stand van zaken en voortgang. Er moet 
voldoende vertrouwen zijn dat deze informatie ook klopt. De provincie baseert overigens haar eigen rapportages 
voor een deel op de informatie van het Programmabureau, waarin ook over risico’s wordt gesproken 
(bijvoorbeeld grondverwerving). De provincie zal afspraken maken over voortgangsrapportages en over 
verantwoordin. GS leggen verantwoording af via de reguliere provinciale P&C-cyclus en jaarlijks brengen  GS 
een meer uitgebreide inhoudelijke voortgangsrapportage aan PS uit28.  

                                                             
28 Kaderdocument AVP 2012-2015, concept GS versie 25 oktober 2011, p. 39. 
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 (Beleids)inhoudelijk vraagstuk 
In de praktijk gaat het grootste deel van de situaties om dit soort vraagstukken. De opdracht die 
GS/Programmanager aan het Programmabureau verstrekken, pakt in de praktijk vaak (net wat) anders uit. Dit 
heeft te maken met zaken als te weinig draagvlak onder omwonenden, een hoger budget dan begroot, minder 
hectaren kunnen aankopen/ontwikkelen dan gedacht etc. 
 
Tot voor kort was de provincie in de Opdrachtgeversrol niet duidelijk en ontbrak het aan heldere en concrete 
opdrachten, hetgeen ook leidde tot ruzies tussen Programmabureau en beleidsafdelingen.  Door een 
professionaliseringsslag in gang te zetten wordt het tij gekeerd door procesbeschrijvingen voor 
grondverwerving, subsidies etc, en een heldere beschrijving Opdrachtgever-Opdrachtnemer.  Dat het nu nog 
niet altijd goed verloopt heeft te maken met het feit dat er geen inhaalslag is gemaakt voor lopende projecten en 
dat de praktijk weerbarstig is (verandering van spelregels door het Rijk, insteek van provincie zelf etc).  
 
Een voorbeeld van dat laatste is de herijking van de EHS, dat consequenties had voor het programma en 
waardoor overleg noodzakelijk was, ook omdat de consequenties niet (direct) duidelijk waren. Een ander 
voorbeeld is de aanpassing van het Natuurbeheerplan – een aanvullende opdracht voor het 
Programmabureau/Gebiedscommissie. Consequenties hiervan voor de rol van het Programmabureau/ 
Gebiedscommissie zijn in kaart gebracht en ook met de andere partners besproken. Overigens betrof dit de 
provinciale Opdrachtgeversrol en niet die van de Eigenaar.  
 
Door bijvoorbeeld de procesbeschrijvingen, die samenhangen met de professionalisering,  zijn medewerkers 
zich meer bewust van en hebben meer grip op zaken die te maken hebben met de Eigenaarsrol. Deze 
aanpassingen hebben geleid tot heldere rapportages en afspraken daarover als het gaat om aard, omvang, 
frequentie en timing (aansluiting met de provinciale P&C-cyclus). 
  
De ‘Eigenaar’ heeft nog geen last gehad van vertragingen in het programma (als gevolg van de Opdrachtgever 
die in het verleden te weinig concreet is geweest) die leiden tot kortingen op middelen. Bovendien zijn er met 
het Rijk goede afspraken en ziet hij geen problemen bij de EU-middelen. Bovendien gaat het niet om 
‘wanprestatie’ van de gebiedscommissie of het Programmabureau.  
 

 Financieel-/continuïteitsvraagstuk 
Duidelijk is dat de Opdrachtgeversrol voorop staat, maar de verwevenheid tussen Eigenaar en Opdrachtgever 
komt in bepaalde gevallen naar voren. De commissie mag bijvoorbeeld binnen het programma maximaal 
€500.000,- flexibel inzetten (Opdrachtgevers-Opdrachtnemer relatie). “Deze ruimte kunt u creëren door een 
evenredige verlaging van de beschikbare middelen voor alle overige doelen en mag worden gebruikt voor het 
realiseren van doelen die vanuit provinciale optiek gewenst zijn, maar waarvoor geen of onvoldoende middelen 
beschikbaar zijn” aldus GS29.  
 
Bij zowel (beleids)inhoudelijke vraagstukken als bij het financiële/continuïteitsvraagstuk gaat het om het 
overleg en gesprekken. Een vorm van risicomanagement is bijvoorbeeld het feit dat in geval zich risico’s dreigen 
voor te doen, de directeur van het Programmabureau de Programmamanager van de provincie daarvan 
vroegtijdig op de hoogte stelt. De Programmamanager gaat na wat het probleem precies is en dat gezamenlijk 
wordt gezocht naar de beste oplossing.  
 
Binnen het AVP-team is er een aanspreekpunt voor het Programmabureau als het gaat om financiële zaken. 
Deze medewerker houdt het financiële reilen en zeilen van de Stichting goed in de gaten en verzorgt de 
informatie in het kader van de P&C-rapportages. De provincie heeft hiermee directe en grote grip als Eigenaar. 
Het stakeholdermanagement is in de praktijk ‘uitbesteed’ aan de gebiedscommissie. 
 

 

 

 

                                                             
29 Brief van gedeputeerde Krol namens GS, instelling Gebiedscommissie en uitvoering gebiedsprogramma, 21 
november 2012. 
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Figuur 1 Organogram Agenda Vitaal Platteland en Gebiedscommissie Utrecht-West 
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A.7. Economic Board Utrecht 
Algemeen (taakomschrijving organisatie) 
In 2010 lanceerde de provincie Utrecht een economische visie met drie speerpunten: gezond leven, groene 
economie en diensteninnovatie (slim ). Daarbij ontstond de wens om de samenwerking tussen overheid, 
kennisinstellingen en bedrijven krachtiger te ontwikkelen. De Economic Board Utrecht is ontstaan op 31 
oktober 2012 vanuit deze wens van diverse overheden en kennisinstellingen uit de regio Utrecht om meer 
betrokkenheid te organiseren van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling van 
economisch beleid en initiatieven.  

De provincie heeft in oktober 2012 besloten geen aparte innovatieagenda te presenteren, maar in het verlengde 
van de te bepalen agenda van de EBU haar rolinvulling verder te bepalen. Tevens werd toen besloten de 
middelen uit de intensiveringen Economisch Beleidsplan beschikbaar te stellen als cofinanciering voor 
initiatieven van de EBU in de periode 2012-2020. In september 2013 besluit de provincie de strategische 
agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht vast te stellen als kader voor de besteding van middelen uit 
deze reserve cofinanciering voor de periode 2013-2020.  

De drie pijlers van deze visie zijn: 
- Gezond leven: internationaal toonaangevend en vitaal Life Sciences & Health Cluster, met hét living lab 

op het gebied van zelfmanagement en personalized health; 
- Groene economie: hét expertise- en praktijkcentrum voor circulaire economie 
- Diensteninnovatie: regio Utrecht leidend op het gebied van diensteninnovatie. 

In november 2013 stelde Gedeputeerde Staten een uitvoeringsverordening vast om de middelen vanuit de 
reserve cofinanciering in te zetten voor deze strategische agenda. Het gaat in totaal om een budget van € 12 
mln.  

De Economic Board fungeert als een soort procesmachine in de economie van de regio Utrecht. Zij inspireert 
regionale bedrijven en maatschappelijke instellingen en jaagt ontwikkelingen en initiatieven aan. De kansrijke 
initiatieven worden uitgekozen en daarvan wordt de realisatie ondersteund. Daarbij kiest de EBU voor 
verschillende rollen in de verschillende fase van een initiatief: 

 Inspireren en ontmoeten 

 Ontwikkelen van initiatieven 

 Realisatie en opschaling ondersteunen  

 Profilering. 
De EBU voert uiteindelijk niet zelf projecten uit, dat doen de bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij het 
initiatief.  

De EBU is geen rechtspersoon. In de beginperiode werd de EBU ondersteund door de Stichting Taskforce 
Innovatie (TFI). In januari 2014 zijn de statuten van deze stichting veranderd en is ook de naam van de 
stichting veranderd in Stichting Economic Board Utrecht. De Economic Board Utrecht bestaat uit minimaal 15 
en maximaal 25 leden, die met elkaar een afspiegeling vormen van het regionale bedrijfsleven en het 
maatschappelijk veld. De EBU is formeel de Raad van Advies van de Stichting. De directeur van de stichting 
fungeert als secretaris van de EBU. De voorzitter van de EBU is tevens voorzitter van het bestuur van de 
stichting. De provincie heeft geen zitting in het bestuur van de stichting. Gedeputeerde Van Lunteren is wel lid 
van de EBU. De EBU vergadert nu circa vier maal per jaar.  

In de praktijk werkt de EBU tevens in kleinere groepjes van drie leden. Deze leden zijn samen intensiever 
betrokken bij  een initiatief. Als het een kansrijk initiatief is, begeleiden deze drie leden dat verder totdat het als 
voorstel in de EBU aan de orde komt. De EBU kan dan besluiten het voor financiële ondersteuning voor te 
dragen aan de provincie. De provincie neemt vervolgens een besluit, waarbij het voorstel eerst door  Subsidies 
van afdeling SER wordt getoetst op het voldoen aan de EBU-verordening. Vervolgens ondertekent de 
gedeputeerde de beschikking.   

De Stichting EBU heeft circa 8 medewerkers (deels full-time en deels part-time) die ondersteunende 
werkzaamheden verrichten voor de EBU en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van voorstellen. De 
exploitatie van de stichting bedraagt circa €1,2 mln., de provincie draagt hieraan bij in de vorm van een subsidie 
van jaarlijks ca. € 300.000,-. Andere gemeenten en de regio Utrecht dragen ook bij.  
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Ook de gemeente Utrecht bereidt een fonds voor (Lokaal Economisch Fonds – LEF) dat is bedoeld voor het 
aanjagen van de economie en voor het stimuleren van werkgelegenheid. Vanuit dit fonds kunnen ook 
initiatieven van de EBU worden ondersteund. 

Eigenaarschap 
Formeel is de Stichting EBU geen verbonden partij. Er is geen bestuurlijk belang in vorm van een formele 
invloed in de stichting. De provincie heeft ook geen financieel belang in de stichting, er is sprake van een 
subsidierelatie.  

Hoewel de provincie formeel geen eigenaar is van de stichting en ook niet van de EBU, hecht de provincie wel 
veel waarde aan het samenwerkingsverband, het netwerk en het instrumentarium. In informele zin voelt de 
provincie daardoor wel eigenaarschap, zo blijkt uit onze interviews. Dit eigenaarschap valt dan te verdelen in 
drie onderdelen: 

- Budget: de provincie is eigenaar van de budgetten die bestemd zijn voor cofinanciering van voorstellen 
vanuit de EBU; 

- Stichting: de provincie is geen eigenaar of mede-eigenaar van de stichting, maar ondersteunt deze wel 
door een subsidie. Het functioneren van de stichting is een onmisbaar onderdeel van de 
“procesmachine EBU” en in die zin heeft de provincie belang bij continuïteit van de stichting. De 
provincie zou anders mogelijk zelf deze activiteiten hebben moeten uitvoeren. 

- Economic Board Utrecht: De provincie is geen formele eigenaar, dat kan ook niet bij een netwerk als de 
EBU. Wel heeft de provincie belang bij het goed functioneren van dit netwerk en kan de provincie als 
stimulator of ambassadeur van dit netwerk optreden en er zelf ook actief aan deelnemen.  

Deze drie vormen van eigenaarschap brengen verschillende rollen met zich mee, die we hieronder kort verder 
bespreken aan de hand van de typologie, de procesrollen en het handelingsrepertoire.  

Typologie en indeling in type 
De geïnterviewden kenmerken de EBU als een type 1, maatschappelijke opgave met groot belang. Er zijn veel 
instellingen en bedrijven direct en indirect betrokken bij het werk van de EBU. De impact van de projecten kan 
ook voor inwoners groot zijn, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het initiatief om meer energieneutrale woningen te 
realiseren of het koppelen van games aan oefeningen die nodig zijn bij bepaalde ziekten en revalidaties. De 
politiek-bestuurlijke belangstelling en directe betrokkenheid vinden de geïnterviewden ook groot.  

 
Situaties en rollen 
Vanwege de verschillende eigenaarssituaties verschillen ook de rollen. Voor de stichting EBU ligt de nadruk op 
het waarborgen van het voortbestaan en een gezonde bedrijfsvoering. Daarbij speelt op dit moment de aanvraag 
van Efro-subsidie. Deze subsidie is belangrijk voor de financiering van de lopende kosten van de stichting. Op 
wat langere termijn kunnen ook andere overheden, instellingen en bedrijven mogelijk bijdragen aan de kosten 
van de stichting. 

Bij de EBU adviescommissie treden bestuurders van de provincie op om het belang van een onderwerp te 
onderstrepen. Zij kunnen bijvoorbeeld gastheer en spreker zijn op een bijeenkomst over het realiseren van 
energieneutrale woningen. Daarmee versterkt de provincie in de ogen van onze externe respondent de werking 
van het EBU-netwerk.  

Bij het fonds voor de EBU-voorstellen is de provincie eigenaar en neemt de provincie zelf een besluit op het 
voorstel van de Stichting EBU. Hier speelt dat veel voorstellen in de sfeer van “financial engineering” zitten. 
Voorbeelden daarvan zijn het garantiefonds energie en de tender gerelateerd aan een fonds voor life science 
bedrijven. De beoordeling van dergelijke voorstellen vraagt specifieke kennis.  

De bovengenoemde eigenaarsrollen zijn niet expliciet belegd, in de praktijk vult de afdeling Maatschappij 
Economie en Cultuur (MEC) deze rol in. De afdeling SER (cluster subsidies) beoordeelt daarbij of de aanvragen 
voldoen aan de EBU-verordening. Zij steunen daarbij op de bevindingen van de stichting en doen niet zelf 
opnieuw onderzoek. 
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Handelingrepertoire type 1 en bevindingen 

 Business as usual 

De procedure rond aanvragen van de Stichting EBU vallen onder business as usual, daar wordt wel bij 
opgemerkt dat de aanvragen nooit standaard zijn. De aanvragen komen binnen bij de afdeling Maatschappij 
Economie en Cultuur (MEC) worden verder beoordeeld door het cluster Subsidies (Team Uitvoering van SER). 
De voorstellen worden door de markt uitgevoerd en de provincie let erop dat de risico’s ook bij de marktpartijen 
blijven liggen.  

Over de EBU is tweewekelijks overleg van de afdeling Maatschappij Economie en Cultuur (MEC) met de 
gedeputeerde over aanvragen en actuele zaken rond de EBU.  

Enkele medewerkers van de afdeling MEC werken ook part-time gedetacheerd voor de stichting EBU. Op dit 
moment wordt erkend dat hierdoor een verwevenheid kan ontstaan die niet gewenst is. In de periode van 
opbouw is dit risico herkend, intern geïnterviewden geven aan dat goed bekeken moet worden hoe de scheiding 
helder gemaakt kan worden, rolvermenging wordt vermeden en er kritische feedback gegeven kan worden, 
indien nodig, op EBU-voorstellen.  

Met Provinciale Staten is afgesproken dat er tussentijds jaarlijks via een statenbrief verantwoording zal 
plaatsvinden over de voortgang.  

 (Beleids)inhoudelijk vraagstuk 
Binnen de EBU wordt op dit moment gekeken naar een betere manier van het organiseren van het werk van de 
EBU. De vergaderfrequentie is te laag om snel in te kunnen spelen op vragen en initiatieven. Gedacht wordt aan 
het vormgeven van clusters van EBU-leden die zich vooral met één van de drie pijlers van de economische 
agenda bezighouden. De clusters zouden een voorzitter kunnen hebben die dan weer zitting hebben in een 
kernteam van de EBU. De provincie volgt deze discussie. Mogelijk organiseert de EBU zo meer scherpte in de 
clusters en meer verantwoordelijkheid voor de leden.  

 Financieel-/continuïteitsvraagstuk 
Voor de stichting  speelt op dit moment de Efro-aanvraag die belangrijk is voor de financiering van de 
uitvoeringsorganisatie. Mocht deze aanvraag niet doorgaan, dan is er een scenario waarbij de stichting minder 
actief kan ondersteunen.  
 

A.8. N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht 
Algemeen (taakomschrijving organisatie) 
Op 16 december 2011 werd de NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (NV OMU) opgericht. Provinciale Staten 
van Utrecht besloten in december 2010 tot deze oprichting om zo actief te kunnen investeren in de 
herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Ten behoeve van deze herstructureringsopgave wordt aan 
de NV OMU een kapitaal van € 15 mln. beschikbaar gesteld. Doel is 50 hectare te herstructureren in de periode 
tot 2022 en de waarde van het eindkapitaal mag dan zijn teruggebracht naar nul. Later is op initiatief van de 
OMU besloten dat het doel is dat het kapitaal van € 15 mln. op de einddatum nog aanwezig is.  

Bij deze herstructureringsopgave staat het zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte en het zorgdragen 
voor een goed investeringsklimaat centraal. Daarnaast wordt beoogd aandacht te schenken aan 
energiebesparing, duurzame energie en innovatieve toekomstgerichte ingrepen als smart grids en oplaadpunten 
voor electrische auto’s.  

NV OMU heeft een directeur en een klein aantal medewerkers waaronder een secretaresse en een planeconoom. 
De Raad van Commissarissen bestaat uit deskundigen op het gebied van vastgoedontwikkeling. De provincie is 
niet vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen. De provincie is enige aandeelhouder en vormt daardoor 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De AvA besluit over de begroting, jaarrekening en de 
benoeming van de commissarissen en de directie. Hoewel de provincie formeel slechts aandeelhouder is, 
moeten behalve de jaarstukken ook alle belangrijke besluiten van het bestuur van de NV worden goedgekeurd 
door de aandeelhouder. Dit op grond van de Europese regels. De rol van de aandeelhouder gaat verder dan 
alleen de jaarstukken. Tijdens de AVA worden dan ook de leads en voortgang van projecten besproken.  
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Formeel vertegenwoordigt de CvdK de provincie in de aandeelhoudersvergadering. Deze bevoegdheid is 
gemandateerd aan gedeputeerde Van Lunteren (Economische Zaken). De heer Van Lunteren mag besluiten 
nemen voor zover deze passen binnen de jaarstukken en meerjarenplannen van de NV.  

Lag de nadruk in de beginperiode van de NV OMU vooral op visie-ontwikkeling en op het verkrijgen van meer 
bekendheid bij gemeenten en particuliere partijen in de provincie, nu richt de aandacht zich steeds meer op 
concrete projecten. NV OMU vervult daarbij vooral de rol van financier, het (mede) financieren van een 
aankoop of ontwikkeling met een eerste of tweede zekerheid. Daartoe worden financierings- en/of 
ontwikkelovereenkomsten gesloten met het doel de ontwikkeling op gang te krijgen en vervolgens de 
investering weer terug betaald te krijgen, zo mogelijk met een marge. Deze rol kan ook verschuiven naar die van 
interim financier, waarbij overbruggingskapitaal wordt verschaft om een ontwikkeling mogelijk te maken. De 
NVOMU kan ook mede opdrachtgever zijn, initiator of consultant. Deze rollen heeft de NV OMU apart 
omschreven.  

NV OMU heeft participatiecriteria opgesteld, zodat duidelijk is aan de hand van welke criteria bekeken wordt of 
men zal participeren.  

Typologie en indeling in type 
De geïnterviewden zien NV OMU als een type 1, samenwerkingsverband met maatschappelijke opgave en groot 
belang. Er zijn veel partijen bij de projecten betrokken en de impact op de directe omgeving is groot. Dat is ook 
een doel van de projecten. Juist door een slecht of verouderd deel van een bedrijventerrein te revitaliseren, 
wordt ook de rest van het bedrijventerrein aantrekkelijker en worden omliggende bedrijven gestimuleerd om te 
investeren.  

Bij deze typologie wordt wel opgemerkt dat er zeker ook een bedrijfsmatige opgave geldt. Het ingezette kapitaal 
dient wel te renderen.  

 
Situaties en rollen 
De NV OMU bestaat nog niet zo heel lang. De huidige directeur was ten tijde van dit onderzoek net drie 
maanden in functie. Er hebben zich tot nu toe geen bijzondere inhoudelijke of financiële vraagstukken 
voorgedaan. De projecten zijn echter wel telkens complex. De NV OMU is opgericht om juist de kennis en 
ervaring in huis te hebben om met complexe projecten op het gebied van revitalisering om te gaan. Het 
risicomanagement en de risico-afwegingen zijn voor ieder project anders. De Raad van Commissarissen hebben 
op dit terrein expertise en dienen te controleren of de juiste afwegingen zijn gemaakt en of er indien nodig 
extern advies is ingewonnen.  

De provinciale accounthouder staat op enige afstand in dit proces. Formeel is de provincie alleen 
aandeelhouder en wordt men dus via het jaarverslag geïnformeerd. In de praktijk ontvangt de provinciale 
accounthouder tussentijds  financiële en inhoudelijke rapportages en een lijst van leads en projecten. Er is nu 
nog geen sprake van een volle projectenportefeuille. De provinciale accounthouder let vooral op: 

- eventuele conflicten bij de beoogde projecten met provinciaal (ruimtelijk) beleid; 
- dat er geen sprake is van staatssteun; 
- het voorkomen van politiek gevoelige zaken, zoals grote persoonlijke beloningen, declaraties, auto’s etc. 

De Staten worden geïnformeerd door het toesturen van de jaarstukken. De directeur heeft Statenleden vorig 
jaar voor een excursie uitgenodigd. Twee jaar geleden stonden de jaarstukken ter bespreking op de agenda en 
vorig jaar besloot de griffie om de stukken alleen ter kennisname te agenderen.  

Als aandeelhouder heeft de provincie sturing op de OMU. Mocht er echter een nieuwe entiteit door de OMU 
worden opgericht (bijvoorbeeld een special purpose vehicle (SPV), dan zou de provincie daar geen verdere 
invloed op hebben. Dit is echter nog niet voorgekomen.  

De provincie is zich verder bewust van de verhoudingen en spelregels. Als de provincie zich als aandeelhouder 
direct met de sturing van de OMU zou bezighouden, bijvoorbeeld door directe aanwijzingen te geven waar de 
OMU in moet investeren, dan zou dat aansprakelijkheid (financiële consequenties) voor de provincie kunnen 
opleveren. De provincie treedt daarom bewust op als aandeelhouder, zonder directe aanwijzingen te geven voor 
activiteiten en/of investeringen. 
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De aandeelhouder kan wel kritische vragen stellen, bijvoorbeeld op basis van reacties van de RvC, door het 
beoordelen van de jaarstukken en op basis van de controle door de accountant.  

Handelingrepertoire type 1 en bevindingen 
Het handelingsrepertoire zou volgens onze externe respondent voor de eigenaar vooral ingegeven moeten 
worden door de revolverendheid van het fonds en de verhouding van de vaste kosten van de NV OMU tot de 
opbrengsten. Daarnaast is ook het maatschappelijk rendement van de projecten van belang. 

Om de voorstellen goed te kunnen beoordelen heeft de accounthouder een kleine lijst van medewerkers op 
andere afdelingen van de provincie die telkens meekijken als er een vraag rond een project speelt. Vooral de 
financieringsrollen en vraagstukken vereisen daarbij specifieke deskundigheid. Het gaat er daarbij niet om de 
analyses weer over te doen, maar wel om te kunnen beoordelen of de voorstellen zorgvuldig en goed 
onderbouwd zijn. Immers, binnen de N.V. is dat de rol van de Raad van Commissarissen. Extern wordt 
aangegeven dat de provincie in staat zou moeten zijn om met gezond verstand en ervaring het type projecten 
dat de NV OMU uitvoert te kunnen volgen vanuit een basis van vertrouwen in de kennis binnen de OMU. 
Daarnaast toetst de provincie aan het eigen ruimtelijke beleid en aan Europese staatssteunregelgeving.  

 

B. Informatiebronnen en verantwoording onderzoek 
 

B.1. Informatiebronnen fase 1 
Geïnterviewde personen fase 1 

 Stephen van Aken 

 Johan Luiks 

 Hans Hazenbosch 

 Ageeth Nijkamp 

 Jan de Reuver 

 Stef Roëll 

 Arno Ruis 

 Ron Snel 

 Roy Samsom 

 John Visbeen 

 

 Martien Dijkstra 

 Michael Regenboog 
 

 Gedeputeerde Van Lunteren 

 Statenlid J. Germs (telefonisch) 

Deelnemers eerste rondetafel bijeenkomst (25 juni 2014) 

 Stephen van Aken 

 Ageeth Nijkamp 

 Arno Ruis 

 Ron Snel 

 Roy Samsom 
 
Documenten fase 1 

 Verbonden Partijen, Delftse Rekenkamer, 27 september 2013 

 Evaluatie Verbonden Partijen, provincie Noord-Holland, 24 september 2012 

 Governance verbonden partijen provincie Overijssel (Statenbrief 20 augustus 2013 en bijlagen) 

 Statenbrief provincie Gelderland 5 november 2013 (vaststelling nota Verbonden Partijen) 

 Nota Verbonden Partijen provincie Gelderland (oktober 2013, bijlage bij Statenbrief)  

 Nota Samenwerkingsrelaties provincie Fryslân, januari 2014 (en Statenbrief) 

 Nota verbonden partijen gemeente Rijswijk, 17 december 2013 
 

 Beleidsnota Verbonden Partijen provincie Utrecht 2009  
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 Samenwerken met Succes, vastgesteld door PS op 9 januari 2011 

 Memorandum aan GS Utrecht ‘evaluatierapport verbonden partijen provincie Utrecht’, 4 april 2012 

 Memo provincie Utrecht ‘vormgeving horizontale verantwoording GS/PS’, 11 februari 2014  

 

B.2. Informatiebronnen fase 2 
Geïnterviewde personen fase 2 (provincie) 

 Gedeputeerde Van Lunteren 
 

 Hans Hazenbosch 

 Roy Samsom 

 Ruurd Jonge Poerink 

 Ageeth Nijkamp 

 Jacobine Meijer 

 Arno Ruis 

 John Visbeen 

 Ron Snel 

 Hans Rijnten 

 Stef Roëll 
 
Geïnterviewde personen fase 2 (extern) 

 Mevrouw S. Borgers (directeur RUD Utrecht) 

 Mevrouw C. Bisseling (directeur Programmabureau Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht – west) 

 De heer  M. Verweij (Programmasecretaris Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht – west) 

 De heer L. Welter (Adjunct directeur Recreactie Midden Nederland, secretaris Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden) 

 De heer T. van Mil, directeur Stichting Economic Board Utrecht 

 De heer D. van der Staaij, directeur N.V. REMU Houdstermaatschappij 

 Dhr. D.A.J. Story, Regional Director Shanks (Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen) 

 De heer C.J. Busscher, directeur OMU 
 

Deelnemers tweede rondetafel bijeenkomst (23 september 2014) 

 Hans Hazenbosch 

 Ageeth Nijkamp 

 Arno Ruis 

 Roy Samsom 

 John Visbeen 

 Vicky Sassen 

 Tom Kooijman 

 Hans Rijnten 
 
Documenten per casus 

1. Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen 

 Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Utrecht, jaarverslag 2013 

 Nazorgplan en doelvermogen stortplaats Smink, Arcadis 18 maart 2014 
 

2. REMU Houdstermaatschappij 

 Rapport inzake de jaarrekening 2013 N.V. REMU Houdstermaatschappij 

 Rapport inzake de jaarrekening 2012 N.V. REMU Houdstermaatschappij 

 Rapport inzake de jaarrekening 2011 N.V. REMU Houdstermaatschappij 

 Memorandum Provincie Utrecht, instemmen jaarrekening 2012 (d.d. 23-5-2013) 

 Memorandum Provincie Utrecht, instemmen jaarrekening 2013 (d.d. 26-8-2014) 

 Voorstel GS, d.d. 11 december 2012 inzake voorbereiding AVA NV Houdstermaatschappij REMU 

3. RUD Utrecht 

 Notitie organisatie provinciaal opdrachtgeverschap en eigenaarschap RUD, 3 mei 2013 

 ‘Sturen op kwaliteit’ aanzet voor invulling bestuurlijke rollen en instrumenten in het VTH-stelsel, 9 
september 2013 
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 Provinciale rollen in het VTH-werkveld, notitie 4 juni 2014 

 Ontwerp-Programmabegroting 2e halfjaar 2014 en 2015, versie 1 april 2014 (CONCEPT) 

 ‘Start DVO-gesprekken’ 15 april 2014  

 Mandaatlijst Provincie Utrecht (voorbeeld ten behoeve van AB, versie 17 april 2014) 

 Model Dienstverleningsovereenkomst RUD Utrecht, versie 13 maart 2014 

 Dienstverleningshandvest, concept versie 13 maart 2014 

 Concept-startnotitie juridische inrichting RUD Utrecht (deel 2), 22 januari 2014 

4. Recreatie Midden-Nederland 

 Vergaderstukken DB vergaderingen  
o Verslag 5 juli 2013 
o Verslag 20 september 2013 
o Verslag 24 januari 2014 
o Verslag 28 februari 2014 

 Jaarstukken  
o Controleprotocol 
o Jaarrekening 2012 
o Concept-begroting 2014 

 Toekomst Recreatie 

 Verkenning AEF, november 2013 
 

5. Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

 Vergaderstukken DB vergaderingen  
o 21 maart 2013 inclusief bijlagen 
o 21 november 2013 (verslag) 
o 6 maart 2014 en verslag 5 februari 2014 
o 14 maart en 28 maart 2014 (verslag) 
o 8 mei 2104 (verslag) 
o 3 juli 2014 (verslag)  
o 16 mei 2014 (verslag) 

 Vergaderstukken AB-vergaderingen  
o Verslag 5 juli 2013 

 Jaarstukken  
o Jaarrekening 2012 
o Jaarrekening 2013 
o Concept-begroting 2013 
o Concept-begroting 2014 

 Toekomst Recreatie (niet gedateerd) 

 Ontwikkelplan (niet gedateerd) 
 

6. Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West 

 Kaderdocument SVP 2012-2015 (concept, GS versie 25 oktober 2011) 

 GS besluit 25 augustus 2012, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie (Provinciaal Blad 2012, 45) 

 GS Brief ‘instelling Gebiedscommissie en uitvoering Gebiedsprogramma’ 21 november 2012 

 GS-besluit oprichting Stichting gebiedscommissie Utrecht – West (25 februari 2014) 

 Brief van de Gebiedscommissie aan gedeputeerde Krol van 20 november 2013, inzake de oprichting van 
de Stichting Gebiedscommissie Utrecht –west (adviezen, concept-statuten etc) 

 GS Brief aan de Gebiedscommissie waarin wordt ingestemd met het voorstel de Gebiedscommissie voor 
samenstelling van het Stichtingsbestuur  (25 februari 2014)  

 Statuten Stichting Gebiedscommissie Utrecht –West  

 Subsidiebeschikking GS aan Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht – West (21 mei 2014)  

 Jaarrapportage Utrecht – West 2013 (december 2013) 

 Jaarplan Utrecht – West 2014 (januari 2014) 

 Voortgangsrapportage Utrecht – West 2014 (juni 2014) 

7. Economic Board Utrecht 

 Reglement Economic Board Utrecht, d.d. 18 maart 2014 
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 Voorstel GS Provincie Utrecht: Middelen Economisch Beleidsplan, d.d. 30 oktober 2012 

 Voorstel GS Provincie Utrecht: Strategische Agenda 2013-2020 Economic Board Utrecht, d.d. 20 
augustus 2013 

 Economic Board Utrecht, Stepping Stones, Strategische Agenda 2013-2020, 20-8-2013 

 Voorstel GS Provincie Utrecht: Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht, d.d. 19 november 
2013 

 Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht, nr 80EEB26D 

 Statutenwijziging Stichting, 27 januari 2014 

8. N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht 

 Omschrijving mogelijke rollen OMU 

 Meerjarenplan 2014-2017 NV OMU, OMU 28-11-2013 

 Akte van oprichting OMU, 16-12-2011 

 Rapport accountant inzake jaarrekening 2013 NV OMU 

 Jaarrekening 2013, NV OMU 

B.3. Verantwoording onderzoek 
 
De centrale probleemstelling van deze audit luidt: 

“Centraal staat de vraag wat de kwaliteit is van de opzet en werking van de sturing van en toezicht op 
samenwerkingsrelaties zoals verbonden partijen met de provincie als (mede)eigenaar. Doel van de audit is om 
de opdrachtgever met dit inzicht concrete handvatten te geven zodat met de resultaten van dit onderzoek de 
keuze voor en de invulling van het eigenaarschap van verbonden partijen door de provincie en de toedeling van 
verantwoordelijkheden verbeterd kunnen worden. Zoals gebruikelijk bij een 217a audit voor GS is het 
onderzoek gericht op leren en niet op verantwoording.” 

Het onderzoek valt uiteen in twee fasen , waarbij twee deelvragen in fase 1 worden beantwoord en twee 
deelvragen in fase 2 van het onderzoek worden beantwoord. De probleemstelling is uitgewerkt in deze 
deelvragen en luiden als volgt: 

Fase 1 

Deelvraag 1: Wat is de logische typologie van samenwerkingsrelaties zoals verbonden partijen en op basis van 
welke kenmerken is de typologie  gebaseerd (adviserende vraag)? 

Deelvraag 2: Aan welke eisen zou voor de provincie als (mede)eigenaar de sturing van en toezicht op verbonden 
partijen moeten voldoen gezien de verschillende typologieën van samenwerkingsrelaties zoals verbonden 
partijen (adviserende vraag)? 

Fase 2 

Deelvraag 3: Hoe functioneert de wijze van sturing en verantwoording van verbonden partijen (toetsende 
vraag)? 

Deelvraag 4: Hoe functioneert het toezicht (inclusief relatie GS/PS) op verbonden partijen binnen de provincie 
Utrecht in de praktijk (toetsende vraag)? 

Aanpak en proces fase 1 (inventarisatie) 
In deze inventariserende fase zijn eerst documenten bestudeerd en zijn er inventariserende interviews 
gehouden  met 11 personen30 . Daarnaast zijn gesprekken met de opdrachtgever gevoerd, die bedoeld waren om 
de audit (vragen, insteek en context) aan te scherpen. Toelichting op de reorganisatie binnen de provincie 
Utrecht (De Toekomst Begint Nu), die zich nu in de implementatiefase bevindt, was mede onderdeel van het 
gesprek met de opdrachtgever.  

                                                             
30 Zie bijlage B 1 .  
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Na deze gesprekken is een rondetafel bijeenkomst (25 juni 2014) gehouden met de leden van de 
klankbordgroep. Doel van de deze bijeenkomst was om met de betrokken medewerkers van de provincie 
voorstellen voor typologie, elementen per rol en de indeling van verbonden partijen naar type te bespreken.  

Na afloop van de rondetafel bijeenkomst is in de zomer van 2014 de typologie en het handelingsrepertoire 
(antwoord deelvragen 1 en 2) vastgesteld en aan de klankbordgroep toegestuurd. Ook zijn de 
samenwerkingsrelaties/verbonden partijen geselecteerd die als casus in het diepteonderzoek zijn meegenomen. 
Er is één samenwerkingsverband op verzoek van de provincie toegevoegd als case: Stichting 
Gebiedsontwikkeling Utrecht – West. 

Aanpak fase 2 (case-studies) 
Er heeft documentanalyse plaatsgevonden om een goed beeld van elk samenwerkingsverband/verbonden partij 
te krijgen en informatie over beleidsinhoudelijk en/of financiële vraagstukken te analyseren. Daarnaast is 
gekeken naar de sturing, toezicht en informatievoorziening door en richting de provincie.  

Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met accounthouders van elk samenwerkingsverband/verbonden partij en 
met betrokkenen van elk samenwerkingsverband/Verbonden Partij om onderzoeksvragen 3 en 4 (werking in de 
praktijk) te beantwoorden. De gespreksverslagen met extern betrokkenen zijn voorgelegd ter accordering. De 
samenvatting per casestudie (documentanalyse en informatie uit gesprekken) zijn voorgelegd voor hoor en 
wederhoor aan de accounthouders van de provincie Utrecht. 

De voorlopige bevindingen zijn getoetst in een (tweede) rondetafel bijeenkomst. Aan de deelnemers is gevraagd 
in hoeverre zij zich herkennen in deze bevindingen, wat er nog (meer) nodig zou zijn om de rol van de Eigenaar 
in te vullen en wat er van geleerd is. Voor het handelingsrepertoire en de (scheiding van) rollen  heeft dit nog 
aanvullende bevindingen opgeleverd. 

De voorlopige bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn besproken met gedeputeerde Van Lunteren op 8 
oktober 2014. De concept-rapportage is voor reactie toegezonden aan de klankbordgroep 9 oktober 2014. Op 23 
oktober zijn de reacties op het concept-rapport besproken met de ambtelijk opdrachtgever.  

Gedurende het gehele proces is er overleg met de (ambtelijk) opdrachtgever, de  Concerncontroller, geweest. 
Naast aanscherping van de typologie, het handelingsrepertoire en de selectie van cases zijn ook het proces, de 
bewustwording en wat er verder nodig is om de (eigenaars)rol in te vullen, ter sprake gekomen.  


