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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 

Aanleiding 

Onlangs hebben wij het Strategisch Kader “In Verbinding” voor de komende vier jaar vastgesteld. Dit document 

bestaat uit drie hoofdstukken:  

1) Een korte beschrijving van de opgaven in de provincie en de strategische pijlers.  

2) Vier uitgangspunten die centraal staan bij de concretisering van de vernieuwende werkwijze zoals 

aangekondigd in het coalitieakkoord. 

3) Een beschrijving van een aantal opdrachten die illustratief zijn voor de uitvoering van het coalitieakkoord met 

bijbehorende vernieuwde werkwijze. 

 

In deze brief wordt aangegeven op welke wijze u betrokken bent en wordt bij dit Strategisch Kader. 

 

Voorgeschiedenis 

Met het nieuwe coalitieakkoord “In Verbinding” is een basisprogramma geformuleerd voor de komende vier jaar 

(2015-2019). Dit is vervolgens uitgewerkt in een nieuw strategisch kader als opvolger van de Strategische 

Agenda 2011-2015. Net als de Strategische Agenda is het Strategisch Kader gemaakt om onszelf en de 

ambtelijke organisatie richting te geven in de manier van werken: in verbinding met elkaar, in verbinding met onze 

inwoners en in verbinding met u.    

 

Essentie / samenvatting: 

Hoofdstuk 1 van het Strategisch Kader “In Verbinding” is kaderstellend voor het beleid van onze provincie. In de 

door u vastgestelde Begroting 2016 is dit kaderstellend beleid opgenomen.  

Hoofdstuk 2 is een concretisering van de vernieuwende werkwijze zoals aangekondigd in het coalitieakkoord. Dit 

hoofdstuk kan gezien worden als een werkwijze voor ons en de ambtelijke organisatie. Onderdeel daarvan is de 

vernieuwde samenwerking met Provinciale Staten die ingezet is bij aanvang van deze coalitieperiode en die nu 

ook vorm begint te krijgen in de diverse lopende BOB-processen.  



 

  

 

Hoofdstuk 3 betreft een beschrijving van dertien opdrachten die illustratief zijn voor de uitvoering van het 

coalitieakkoord. Deze opdrachten kunnen gezien worden als een contract tussen gedeputeerde staten en de 

ambtelijke organisatie. Onderdeel van deze opdrachten is de verbinding met onder andere Provinciale Staten. 

 

In het kader van de nu geldende opdrachten zullen verschillende sessies worden georganiseerd voor Statenleden 

(met name de BOB-projecten). Ook worden er sessies georganiseerd met externe partijen waarbij Statenleden 

worden uitgenodigd. Voorbeeld hiervan is het Verbindingsdebat Binnenstedelijke Ontwikkeling op 18 februari 

2016.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

U informeren over het Strategisch Kader en met u van gedachten wisselen over de gewenste betrokkenheid van 

Provinciale Staten bij dit onderwerp. 

 

Financiële consequenties 

Het Strategisch Kader bevat geen financiële paragraaf. Financiële consequenties van het Strategische Kader zijn 

verwerkt in de Begroting 2016. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Als daar behoefte aan is, organiseren wij een bijeenkomst over het Strategisch Kader. Over de invulling van deze 

bijeenkomst gaan wij dan graag in overleg met een aantal statenleden die mee willen denken over de opzet. Een 

voorstel voor een eventuele bijeenkomst kan in de Commissie BEM besproken worden. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Is er behoefte aan een bijeenkomst over het Strategisch Kader en zo ja, welke statenleden willen meedenken 

over de opzet daarvan? 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter,  

De secretaris,  

 


