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Onderwerp Statenbrief: bedrijfsvoering P4 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Graag informeren wij u over een verkenning naar de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering tussen de 

provincies Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht (P4). 

  
Aanleiding 

De P4-provincies hebben allen in hun coalitieakkoord opgenomen de komende periode in te zetten op versterking 

van de regionale samenwerking.  

 
Voorgeschiedenis 

In opdracht van de commissarissen van de Koning van de provincies Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-

Holland is door de vier provinciesecretarissen voorgesteld de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering te 

versterken.  

Essentie / samenvatting 

Reikwijdte samenwerking bedrijfsvoering 
Op basis van de eerste gesprekken met de P4-commissarissen is geconcludeerd dat verkenning van een Shared 

Service Center-samenwerkingsverband niet in de rede ligt. Meer kansrijk lijkt een verkenning van de 

samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening.  

Kansrijke samenwerkingsverbanden 
Afgesproken is onder leiding van de provincie Noord-Holland een verkenning te maken van kansrijke 

samenwerkingsverbanden op het terrein van de bedrijfsvoeringexpertise en -kennis. Waar relevant kan een 

bredere verkenning plaatsvinden.  

Ook samenwerking met andere medeoverheden kan qua schaalgrootte, professionaliteit en geografische 

nabijheid interessante samenwerkingsvarianten opleveren. Denk hierbij aan de vier grote steden die binnen het 

werkgebied van de vier provincies liggen en aan mogelijke samenwerkingsverbanden met het rijk en de 

waterschappen. 



 

  

Bedrijfsvoeringterreinen 
Door de 4 provincies is een nadere verkenning gestart naar kansrijke samenwerkingsverbanden op de volgende 

vier terreinen binnen de bedrijfsvoering: 

 
1. Uitwisseling en delen van personeel 

2. Gezamenlijke aanbestedingen 

3. Uitwisselen van kennis en gezamenlijk beleid opstellen 

4. Inbesteden van diensten en oprichten van expertisecentra 

 
Op dit moment worden deze vier onderdelen verder uitgewerkt en wordt onderzocht waar op de verschillende 

deelterreinen kansen liggen voor verdere samenwerking.  

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het doel van de beoogde samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering is in eerste instantie het verhogen 

van de kwaliteit van de dienstverlening.  

 
Financiële consequenties 

Niet van toepassing 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Wanneer uit het vervolg concrete voorstellen voortkomen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.  

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


