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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

De vergelijkingswebsite Waarstaatjeprovincie.nl is een initiatief van de provincies Flevoland en Zuid-Holland. De 
site is ingericht voor Provinciale Statenleden om inzicht te krijgen in feiten, cijfers en bestedingen van de 
provincies onderling. De site biedt echter ook voor andere doelgroepen interessante informatie. Onder elk thema 
is een aantal indicatoren geselecteerd. Zo kan men bijvoorbeeld bekijken hoeveel monumenten er zijn in elke 
provincie of hoeveel kilometer fietspad er is. Het gaat om de thema’s Bestuur, demografie, economie, landschap, 
middelen, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en water. Op de site is informatie van alle provincies te 
vinden. Cijfers en kaarten zijn samengesteld op basis van data van de provincies, openbare informatie van 
derden die bewerkt is door of namens de provincie of onbewerkte data van derden.  
 
De link naar de site is www.waarstaatjeprovincie.nl en in bijlage 1 zijn de screenshots van de betreffende thema’s 
gevoegd.  
 
Aanleiding/Voorgeschiedenis 

In de vergadering van Provinciale Staten d.d. 7 september 2015 is aandacht gevraagd voor de site Waarstaatje-
provincie.nl als informatiebron voor Statenleden, GS leden, burgers, medeoverheden, onderzoeksbureau’s en 
interne organisatie. Alleen de provincies Zuid-Holland en Flevoland doen hier aan mee. Omdat vanwege beperkte 
deelname onderlinge vergelijk tussen provincies niet mogelijk is, is in eerste instantie geadviseerd (nog) niet deel 
te nemen. Naar aanleiding van het verzoek van Provinciale Staten zijn wij opnieuw in overleg getreden met beide 
provincies en hebben gesproken over de informatie, de rol, de kosten en plannen omtrent doorontwikkeling van 
de site. 
 
Essentie / samenvatting: 
Gezien het verzoek van Provinciale Staten, ontwikkelingen op het gebied van de BBV (Besluit Begroting en 
Verantwoording) en ambities in het Coalitieakkoord m.b.t. toegankelijke overheid is opnieuw contact gelegd met 
de provincies Zuid-Holland en Flevoland en is de provincie Utrecht deel gaan nemen aan de redactieraad die zich 
buigt over verdere ontwikkeling van de site.  
 
Binnen de provincie hebben we afgestemd met het programma Stuuras. Dit programma is gericht op het 
verbeteren van onze sturing(sinformatie) waaronder onze indicatoren en de inrichting en innovatie van onze P&C-
cyclus en -producten. Volgend op het vernieuwingstraject van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
wordt (vanuit IPO-verband) gewerkt aan de basisset van beleidsindicatoren voor provincies. Voor gemeenten is 

http://www.waarstaatjeprovincie.nl/


 

  

 

deze basisset al wel uitgewerkt en wordt deze ook gebruikt op Waarstaatjegemeente.nl. De indicatoren zijn 
opgesteld vanuit de behoefte de overheid toegankelijker en transparanter te maken. In de begroting 2017 zullen 
provincies nog de eigen set van beleidsindicatoren hanteren. Vanaf de begroting 2018 zullen (naast de eigen 
indicatoren) ook de indicatoren van het BBV moeten worden gevolgd. Provincies kunnen het voorbeeld van 
Waarstaatjegemeente.nl volgen en de indicatoren gebruiken op de site Waarstaatjeprovincie.nl. Over het 
programma Stuuras wordt ook in de subcommissie voor de jaarrekening gesproken. 
 
Inzet van de provincie Utrecht in het overleg met de provincies Zuid-Holland en Flevoland is om met elkaar op te 
trekken en er bij de ander provincies op aan te dringen om de financiële indicatoren ook te gaan gebruiken op de 
site Waarstaatjeprovincie.nl en hieraan deel te nemen. Dit verbetert de kwaliteit en betrouwbaarheid van de 
informatie en de informatie kan gebruikt gaan worden om te benchmarken. Inzet is tevens om met Zuid-Holland 
en Flevoland, maar liefst met alle provincies, in gesprek te raken over verdere uniformering van de 
beleidsindicatoren.  
 
Indien het lukt om www.waarstaatjeprovincie.nl door te ontwikkelen zoals hiervoor beschreven, kan het mogelijk 
worden dat de financiële - en beleidsinformatie ook gebruikt wordt voor het eigen horizontaal toezicht van PS op 
GS, naast de informatie uit de P&C cyclus. Sterker nog: dan kan ook het Rijk deze informatie gebruiken voor hun 
Inter Bestuurlijk Toezicht op de provincies 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Voorzien in betrouwbare informatie.  
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Als uitwerking van het Coalitieakkoord is het programma Toegankelijke Overheid gestart. Dit programma heeft tot 
doel te voorzien in betrouwbare informatie voor burgers en partners en te kunnen beschikken over betrouwbare 
informatie ten behoeve van eigen beleidsontwikkeling en uitvoering. Waarstaatjeprovincie.nl kan een plek in dit 
programma krijgen. Omdat steeds meer de samenhang zichtbaar wordt tussen Waarstaatjeprovincie.nl en andere 
Informatie-onderwerpen, zoals de Staat van Utrecht., Open Overheid en het recent ondertekende Convenant 
Open Data, is meer tijd nodig voor voorbereiding van een gesprek tussen GS en PS (welke informatie, welke 
systemen). Voorgesteld wordt om het gesprek in het najaar (uiterlijk december 2016) plaats te laten vinden en 
enkele leden van uw Staten bij de voorbereiding te betrekken.  
 
Na dit gesprek kan besloten worden om te gaan meedraaien met de site. De beheerkosten zijn ong. 15.000,- per 
jaar, plus de menskracht, die nodig is om de informatie aan te leveren. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en verzoek om deelname vanuit uw Staten voor de voorbereiding van de 
bijeenkomst.  
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
De voorzitter,  
 
 
 
 
De secretaris,  
 

http://www.waarstaatjeprovincie.nl/

