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ONDERWERP Doelenboom 2e concept

Aanleiding
Op 22 april heeft u in een statenbrede commissie (onder de vlag van BEM) de concept doelenboom besproken. 
Uit zowel de schriftelijke 1e termijn van de fracties als uit de tweede termijn in de commissie bleken de meeste 
fracties niet tevreden te zijn over de doelenboom, niet alleen qua inhoud maar ook qua proces. U heeft 
nadrukkelijk de wens uitgesproken om als Staten zelf nog verder met de doelenboom aan de slag te willen gaan. 

Doelboom versie 2.0
De laatste drie weken hebben wij gewerkt aan een hernieuwde versie van de doelenboom. Het resultaat van dit 
proces bieden wij u hierbij met veel plezier aan in de vorm van vier documenten:
1. Doelenboom (2.0) in schematische weergave
2. Doelenboom (2.0) met achtergrondinformatie
3. Notitie ‘Brede thema’s’ 
4. Informatieblad met begrippen en eisen aan de doelenboom.

In deze doelenboom hebben wij een aantal specifieke wensen voor aanpassing meerjarendoelen verwerkt. Ook 
hebben wij het onderwerp bodemdaling in de doelenboom opgenomen als een beleidsdoel. Dat rechtvaardigt het 
belang, de inzet en de middelen voor dit belangrijke onderwerp. Voor twee onderwerpen leggen wij graag de 
keuze aan u voor:
 Programma bereikbaarheid. U heeft gevraagd om een splitsing van dit programma. Gedeputeerde 

Schaddelee heeft u een memo gestuurd (24 april 2020) met onze motivatie om het als één programma op te 
nemen in de doelenboom. 

 U heeft expliciet gevraagd om het behoud van het beleidsdoel 2.5. Wij herkennen het belang van dit 
meerjarendoel, maar zoals het nu is geformuleerd kunnen we het nauwelijks waarmaken, gezien de 
beschikbare menskracht en middelen. Voor nu hebben wij het meerjarendoel aangepast (minder omvangrijk). 
Alternatief is om dit alsnog onder te brengen onder het meerjarendoel 1.3.3 met een specifieke vermelding in 
de toelichtende tekst. 

Tot slot willen wij u melden dat we hebben besloten dat we voor programma 8 de naam Bestuur willen hanteren.

Naar onze mening ligt er nu een duidelijke doelenboom, met een uniforme, leesbare, robuuste, herkenbare en 
een toekomstbestendige structuur (documenten nrs. 1 en 2). In de notitie met achtergrondinformatie hebben wij 
de doelen toegelicht, gebaseerd op bestaande beleidsprogramma’s en lopende ontwikkelingen. U heeft ook 
gevraagd om meer inzicht in de wijze waarop brede thema’s, zoals circulariteit, sociale agenda en brede welvaart 
opgenomen kunnen worden in de doelenboom en hoe we ervoor kunnen zorgen dat er ook verantwoording over 
kan worden afgelegd. Hiervoor hebben wij een document opgesteld (document nr. 3) waarin wij de brede thema’s 
duiden. Wij doen de aanbeveling om deze thema’s te verankeren in programma 8 (Bestuur). Tot slot hebben wij 
een Informatieblad gemaakt over de doelenboom (document nr. 4), waarin een aantal begrippen en eisen aan 
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een doelenboom zijn verwoord. In het proces merken wij dat er veel onduidelijkheid blijft bestaan over de status 
van een doelenboom. Wij hopen met dit document een belangrijk deel van deze verwarring weg te nemen. 

Vervolgproces 
Op 24 april heeft u van de griffie een memo ontvangen over het vervolgproces vanaf 13 mei. Daarin is een aantal 
mogelijkheden geschetst voor het vervolg om te komen tot een definitieve doelenboom. Graag willen wij het beeld 
dat wij hebben bij dit vervolgproces met u delen.

Het voorgestelde proces is omvangrijk en tijdrovend. Wij begrijpen uw behoefte om uw verantwoordelijkheid voor 
de inhoud en het proces rondom de doelenboom te nemen. Graag geven wij u het volgende mee ter overweging. 
In de eerste plaats is de doelboom bedoeld als een robuust ordenend instrument dat een duidelijke relatie legt 
tussen de inhoudelijke doelen van de provincie en de middelen (personeel en financiën) die de provincie aan dat 
doel wil besteden (zie ook het Informatieblad over doelenboom). In de tweede plaats hebben wij de nieuwe versie 
zowel qua inhoud als ordening zo goed mogelijk laten aansluiten bij zowel bestaand (regulier) beleid als bij het 
coalitieakkoord. Tot slot hebben wij uw eerdere wensen over aanpassingen van de doelenboom in deze nieuwe 
versie verwerkt. 

Wij realiseren ons dat een koppeling tussen de kadernota en de doelenboom niet noodzakelijk en vereist is. Toch 
zijn wij een voorstander om – indien mogelijk – deze koppeling in stand te houden, zodat wij het gesprek over 
kadernota en doelenboom synchroon kunnen laten verlopen. Dit biedt in het vervolgtraject ook voldoende 
mogelijkheden om de begroting 2021 volledig te enten op de door u vastgestelde doelenboom.

Tot slot willen we ingaan op de wijze waarop verantwoording kan worden afgelegd over deze doelstellingen. 
Vanuit dat perspectief hebben we regelmatig gesproken over het ontwikkelen van de juiste indicatoren. Deze 
kunnen direct gekoppeld worden aan de gestelde doelen (zie hiervoor ook het bijgesloten Informatieblad). Wij zijn 
voornemens direct na de bespreking van deze doelenboom het proces op te starten om te komen tot een 
kwalitatief goede set aan indicatoren, zowel op het niveau van output en outcome. De output-indicatoren en waar 
mogelijk en zinvol de outcome-indicatoren kunnen dan direct worden verwerkt in de begroting 2021. Wij hebben u 
toegezegd dat wij in september in de commissies de indicatoren zullen bespreken. Daarvoor is wel noodzakelijk 
dat u tijdig de formulering van de doelenboom vast hebt gesteld.
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