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Onderwerp Statenbrief: rapport GS-onderzoek Handelen in opgaven 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Jaarlijks kiezen wij een onderwerp van onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde 
bestuur in het kader van artikel 217a van de Provinciewet. De onderzoeken zijn ontwikkelingsgericht dat wil 
zeggen gericht op het ontwikkelen van nieuw handelingsrepertoire voor de provincie in de netwerksamenleving.  
 
Aanleiding / Voorgeschiedenis 
Wij hebben voor 2018 gekozen voor het onderwerp Handelen in opgaven (81C13EF7 GS-besluit 19-12-2017), 
waarbij het gaat om inzicht in handelingsrepertoire voor de sturing van de verschillende typen provinciale 
opgaven. In de GS-onderzoeken wordt altijd eerst een theoretisch kader ontwikkeld dat vervolgens gevalideerd 
wordt aan de hand van praktijkcases van de provincie. Beleidscontrol van doelen en opgaven is het 
overkoepelende thema van het onderzoek. Het onderwerp is ook relevant voor het opstellen van de doelenboom 
in de planning & control cyclus. Het past in de ontwikkeling naar opgavegericht werken en de doorontwikkeling 
van de organisatie waarbij opgaven centraal staan voor het handelen. 
 
Essentie / samenvatting: 
Voor het onderzoek van 2018 zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
1. De typen van beleidsopgaven en maatschappelijke opgaven die (kunnen) spelen bij de provincie Utrecht en de 
definitie van opgaven die daarbij gehanteerd wordt. 
2. De wijze van totstandkoming van de opgaven en de bepaling van de bijdragen en rol van de provincie bij de 
opgaven.  
3. De vormen van interventies en het handelingsperspectief voor sturing bij de verschillende typen van opgaven.  
4. De beoordeling van de inspanningen van de provincie bij de verschillende typen van opgaven in termen van 
doelgerichtheid/doeltreffendheid en doelmatigheid/rechtmatigheid en de betekenis daarvan voor de 
sturingsinformatie.  
5. Aanbevelingen over de bovengenoemde vraagpunten. 
 
Vanuit bestaande bestuurskundige inzichten is een theoretisch analysemodel ontwikkeld. Dat is nodig om te 
komen tot een onderbouwing van het handelingsperspectief bij verschillende typen opgaven en transities.  
Dit analysemodel is in workshops toegepast op twee cases: het vraagstuk rond energietransitie in de provincie en 
het vraagstuk rond mobiliteit en bereikbaarheid van U Ned. Voor opdrachtnemers van opgaven levert het model 
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nieuw inzicht voor het handelingsperspectief op en discussie over de reikwijdte en betekenis van de opgaven. De 
onderscheiden typologie van de opgaven is op strategisch niveau bruikbaar voor de opdrachtgevers van opgaven 
bij het formuleren en programmeren van de opgaven. De verworven inzichten worden meegenomen in de 
lopende acties om de opgaven te programmeren. Bij het bepalen op welke wijze het analysemodel en het 
onderscheiden handelingsrepertoire in de praktijk toegepast gaan worden, zullen de aanbevelingen uit het rapport 
betrokken worden:  
1. Verscherp bij de belangrijke opgaven waar de provincie voor staat de definitie van de (deel)opgaven en 
het bijpassende handelingsperspectief.  
2. Gebruik daartoe bij toekomstige opgaven het analysemodel uit het rapport.  
3. Gebruik deze analyses bij de coalitievorming in de provincie.  
4. Verwerk deze manier van denken in de opleidingen en trainingen van de provincie.  
5. Verscherp de informatievoorziening. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het gepresenteerde analysemodel biedt een handelingsperspectief voor het handelen bij verschillende typen 
opgaven en transities. 
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 217a van de Provinciewet (GS verrichten periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur).  
Artikel 26 van de Financiële verordening Provincie Utrecht. 
 
Financiële consequenties 
De kosten van het onderzoek zijn voorzien in de begroting (€ 44.200,- excl. BTW). 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

In de managementreactie op het rapport is benoemd welke aandachtspunten meegenomen worden bij het 

bepalen van het vervolg op welke wijze het analysemodel en het onderscheiden handelingsrepertoire in de 

praktijk toegepast gaan worden. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief, het rapport Handelen in opgaven en het essay Smaken van adaptiviteit. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


