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ONDERWERP Waarstaatjeprovincie.nl 

 

In de vergadering van PS van 22 juni jl. werd bij de behandeling van de kadernota door enkele statenleden de 

vraag gesteld of de provincie Utrecht wil aansluiten bij de huidige website www.waarstaatjeprovincie.nl. In 2014 is 

door GS al eerder besloten om dit niet te doen. De cie BEM is daarover toen geïnformeerd. 

Hierbij de motivatie om eerder genomen besluit te bevestigen. 

 

Voorgeschiedenis 

 Motie D66 (juli 2013) / willen www.waarstaatjeprovincie.nl  naar analogie van 

www.waarstaatjegemeente.nl  

- als vergelijkingssite/benchmarking; 

- als site met verantwoordingsinformatie van GS aan PS 

- als site met toezichtinformatie voor rijk (die toezicht houdt op taakuitvoering van provincies) 

 

 Jan-maart 2014: in IPO-bestuur blijkt geen draagvlak te zijn om dit onder de IPO-vlag en/of met alle 

provincies op te zetten (een soortgelijk initiatief van jaren geleden (watdoetjeprovincie.nl) is ook 

voortijdig gesneuveld door tekort aan draagvlak binnen de provincies en het zeer geringe gebruik van 

die site). 

 Alleen randstadprovincies zijn (gematigd) positief. Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht doen 

vooronderzoek (o.a. ervaringen waarstaatjegemeente). Op basis daarvan besluit GS Utrecht (26-8-2014) 

niet mee te doen aan vergelijkingssite. Cie BEM is daarover in hun vergadering van 15-9-2014 

geïnformeerd.  

 Argumenten: hoge kosten, onduidelijke opdracht. Indien het een site moet worden die naast 

benchmarking ook als doel heeft om verantwoordingsinformatie te bieden aan PS (zodat PS op basis 

van deze informatie de taakuitvoering van GS kan controleren), zijn hier zeer hoge kosten aan 

verbonden. De kleinschaligere varianten voor de site in IPO-voorstel leveren alleen maar enige info tbv 

benchmarking op. Zie statenbrief uit 2014  https://www.stateninformatie.provincie-

utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-Europa-en-Middelen/2014/15-

september/14:00/Statenbrief-Waarstaatjeprovincie-nl-2014BEM72/ 

 Provincie Utrecht besluit in 2014 daarom niet mee te doen. 

 

Huidige website 

 Site is initiatief van Zuid-Holland en Flevoland, maar bevat wel thematische informatie over/van alle 

provincies, dus ook over en van de provincie Utrecht. Het gaat hier om al beschikbare openbare bronnen 

o.a. CBS, ministerie BZK, risicokaart.nl, etc). Gegevens over de provincie Utrecht zijn dus al volop 

aanwezig op huidige waarstaatjeprovincie. Alsnog aansluiten bij deze site als provincie Utrecht, betekent 

geen wijziging in de gepubliceerde informatie.  

 Gepubliceerde informatie is nu vooral benchmarkinformatie: hele feitelijke kwantitatieve informatie. Bevat 

geen/amper informatie over de (kwaliteit van de) taakuitvoering door GS die als 

verantwoordingsinformatie kan dienen voor PS. Kan evenmin worden gebruikt als toezichtinformatie aan 

het rijk.  
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Enkele voorbeelden van info op waarstaatjeprovincie.nl 

- Thema ‘bestuur’: hoeveel gemeenten per provincie staan onder financieel toezicht?  

- Thema ‘demografie’: aantal huishoudens per provincie 

- Thema ‘economie’: aantal bedrijventerreinen per provincie in herstructurering / aantal werkzame 

personen per provincie  

- Thema ‘middelen’: uitkering provinciefonds, en hoeveel euro is dit per inwoner per provincie 

 

 

Advies voor de vraag of provincie wil aansluiten bij de huidige website 

www.waarstaatjeprovincie.nl 

 

 Als www.waarstaatjeprovincie.nl gebruikt wil gaan worden om PS te informeren over de taakuitvoering 

van GS, is een andere opzet van de site nodig, met veel meer kwalitatieve informatie over de 

taakuitvoering (zie argumenten uit 2014 hierboven en statenbrief uit 2014; deze zijn niet veranderd). In 

huidige opzet website is al informatie van en over Utrecht ontsloten, dus aansluiten bij huidige website 

heeft geen meerwaarde. 

 Als u betere en transparantere verantwoordingsinformatie verwacht, betrek dit dan bij de huidige 

discussie over sturingsinformatie, P&C-cyclus en bijbehorende producten. De uitkomsten van deze 

discussie zouden dan ook moeten leiden tot voorstellen over de vorm waarin informatie en data beter 

ontsloten kan worden: gebruik bestaande provinciale website, waarstaatjeprovincie, Staat van Utrecht, 

andere bestaande openbare bronnen zoals CBS).  

http://www.waarstaatjeprovincie.nl/

