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Onderwerp Statenbrief: Onderwerp GS-onderzoek 2019 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van 
het gevoerde bestuur 
 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
In toenemende mate werken we samen met andere partners zoals mede overheden, bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties voor het realiseren van maatschappelijke doelen. Een belangrijk aspect hierbij is 
dat we met elke rol die gekozen wordt, daarmee een bepaalde mate van ruimte laat aan de partners in de 
samenwerking. Ook kunnen andere partners de provincie een rol toekennen.  
De rollen van de provincie kunnen variëren, zoals faciliteren, verbinden, stimuleren, aanjagen, regisseren en 
reguleren. Soms worden ook andere rollen gehanteerd zoals beheer, bevoegd gezag, financiering en 
bemiddeling. Deze variatie in rollen noemen we ‘een andere manier van werken’.  
Wij vinden het belangrijk dat de keuze voor een rol in de samenwerking expliciet gemaakt wordt en dat een 
passende governance ingericht wordt als randvoorwaarde voor een effectieve inzet van instrumenten en 
middelen voor het realiseren van provinciale doelen en opgaven.  
 
Onder governance verstaan we de structuren van samenwerking tussen bestuurslagen en de processen van 
interactie tussen publieke, private en maatschappelijke partijen waarin beleid tot stand komt, beslissingen worden 
genomen, taken worden verdeeld, middelen worden gealloceerd en activiteiten worden gecoördineerd en 
gecontroleerd. De governance kan op verschillende wijzen vormgegeven worden. Een voorbeeld in onze 
provincie is het governance arrangement voor economische ontwikkeling met het Economic Board Utrecht (EBU) 
en triple-helix samenwerking waarbij actoren uit het bedrijfsleven en kennisinstituten een adviserende rol spelen. 
Daar wordt nog een uitvoerende organisatie aan toegevoegd in de vorm van een Regionale Ontwikkelings-
maatschappij (ROM).  
 
Aanleiding / Voorgeschiedenis 
Jaarlijks laten wij een onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur 
(ex artikel 217a van de Provinciewet). Deze lerende onderzoeken zijn gericht op de ontwikkeling van nieuw 
handelingsrepertoire en/of instrumentarium.   
 
Essentie / samenvatting: 
Voor 2019 hebben wij gekozen om onderzoek te doen naar de inrichting en werking van de governance bij 
samenwerking met externe partners als randvoorwaarde voor een effectieve inzet van instrumenten en middelen 
voor het realiseren van provinciale doelen en opgaven. Het onderwerp sluit aan bij de ambitie van het college om 
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de focus op de uitvoering te leggen, de bestaande (financiële) instrumenten doelgericht in te zetten en zo nodig 
alternatieve werkwijzen en instrumenten te ontwikkelen.  
Voor het onderzoek wordt eerst een theoretisch kader ontwikkeld dat vervolgens gevalideerd wordt aan de hand 
van nader te selecteren praktijkcases van de provincie. De selectie van praktijkcases wordt in het op te stellen 
plan van aanpak opgenomen. Vraagstukken die in het onderzoek aan de orde komen zijn:  
• Welke governance vormen zijn passend bij samenwerking voor het realiseren van verschillende doelen en 
opgaven van de provincie (theoretisch kader). 
• Hoe functioneert de governance bij samenwerking in de praktijk.  
• Hoe kan de inrichting en werking van de governance bij samenwerking verbeterd worden. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Uitgangspunt van het onderzoek is het leereffect, dat wil zeggen het versterken van het continue proces van leren 
en ontwikkelen. Het draagt bij aan de versterking van de randvoorwaarden voor een effectieve inzet van 
instrumenten en middelen voor de realisatie van provinciale doelen en opgaven. 
 
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 
Voor het onderzoek is in de begroting voorzien in maximaal € 30.000,-. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De opzet van het onderzoek wordt nader uitgewerkt in een plan van aanpak dat afgestemd wordt met de 
bestuurlijk opdrachtgever. De uitvoering van het onderzoek gaat na een aanbesteding in het eerste kwartaal van 
2019 van start en wordt afgerond met vaststelling van het eindrapport in GS en het informeren van PS in het 
vierde kwartaal van 2019. Een klankbordgroep heeft een adviserende rol voor de concept- en eindrapportage en 
voor het borgen van de resultaten in de organisatie. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


