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2008BEM82 bijlage2 
 
Bijlage 1: prestatie-indicatoren voor programmabegroting 2009 
 

indicator omschrijving 2007
werk 

2008 2009 2010 2011 2012 streef
wrde. 

01   RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
Wet ruimte-
lijke orde-
ning: aantal 
zienswijzen 

Aantal ingediende zienswijze bij 
gemeenten geeft het succes aan in 
het voortraject  (invulling geschiedt 
na inwerkingtreding van nWro)  

nvt nvt  p.m. p.m. p.m. p.m.  

Stedelijk 
ruimtebeslag 
in landelijk 
gebied zo-
veel moge-
lijk 
beperken 

Onderdeel Ruimtelijk Actiepro-
gramma (RAP)  
Het percentage van de woningvoor-
raad (ten opzichte van de totale pro-
vinciale woningvoorraad) dat ligt in 
de stadsgewesten Utrecht en Eem-
land moet minimaal gelijk blijven 
(bundeling verstedelijking).   

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 

Kwaliteit 
nationale 
landschap-
pen, nu en in 
de toekomst. 

Onderdeel Ruimtelijk Actiepro-
gramma (RAP)  
Percentage van het aantal uitvoering-
strategieën dat (in de vijf Nationale 
Landschappen) is gestart.  

 20% 40% 100%  100% 

02   LANDELIJK GEBIED 
Realisatie 
nieuwe 
natuur  

Aantal ha nieuwe natuur via grond-
verwerving en particulier natuurbe-
heer (ha’s per jaar: 555 / weergave 
cumulatief) 

5.123 5.668 6.224 6.780 7.336 7.892 11.230 

Landbouw-
structuur-
versterking  

Aantal ha’s met landbouwstructuur-
versterking (500-100 ha per jaar / 
weergave cumulatief) 

1.280 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.710 
(in 

2013) 
Realisatie 
RODS 
inrichting 

Aantal hectare ingericht recreatie 
gebied in het kader van Recreatie om 
de Stad (ha’s cumulatief) 

300 350 400 500 550 600 1.150 

03   WONEN  EN  STEDELIJKE VERNIEUWING 
Realisatie 
woning-
bouw 

Aantal gemeentelijke bouwplannen 
(en totaal woningaantal) waarop via 
het provinciaal aanjaagteam woning-
bouw deskundigen zijn ingezet 

15  
 

2.450 

t/m 
april 

8
(800) 

10 10 10 10 0 

Financiële 
ondersteu-
ning projec-
ten  

Aantal binnenstedelijke projecten dat 
financieel wordt ondersteund d.m.v. 
Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen  
(schatting 2e halfjaar na PS-besluit in 
juni 2008) 

n.v.t. 20 10  30 

Doelgroep 
starters op 
de woning-
markt 

Aantal verstrekte provinciale 
startersleningen via het Startersfonds 

n.v.t. 0 100 110 120 0 0 

04   DUURZAAMHEID  EN  MILIEU 
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indicator omschrijving 2007
werk 

2008 2009 2010 2011 2012 streef
wrde. 

Fonds uit-
plaatsing 
hinderlijke 
bedrijven 

Aantal uitgeplaatste bedrijven met 
steun van de Provincie Utrecht 

 1 2

Energie: 
aardgas 

Aantal jaarlijks met provinciale sub-
sidie gerealiseerde aardgas tank-
stations (realisatie per jaar, streef-
waarde cumulatief)  

- 4 8 8 4 24 

Milieu-
kwaliteit-
profielen 

Jaarlijks aantal keren dat gemeenten 
worden begeleid bij toepassing van 
milieukwaliteitprofielen bij ruimte-
lijke planontwikkeling 

 8 10 10 10 10  

Uitvoering 
jaarplan 
handhaving  

% geplande controlebezoeken in 
jaarplan gerealiseerd 

 90% 90% 90% 90%  

Beperking 
toezichtlast  

% bedrijven dat lagere toezichtlasten 
ervaart ten opzichte van 2007 

 3% 9% 20% 50%  

05   WATER 
Veiligheid Normstellende en toetsende rol:  

Het percentage regionale water-
keringen dat voldoet aan de veilig-
heidsnorm  

75% 78% 81% 84% 87% 90% 100% 

Waterkwan-
titeit 

Stimulerende en regisserende rol:  
Het percentage uitgevoerde maat-
regelen gericht op optimaal herstel 
van verdroogde natuur in de 12 
TOP-gebieden  

 0% 0% 15% 40% 70% 100%
in 

2014 

Stedelijk 
waterbeheer 
en waterke-
ten 

Stimulerende rol:  
Aantal gemeenten dat wat betreft de 
waterketen intensief samenwerkt met 
de waterschappen 

 0 10 15 25 29  

06   ECONOMISCHE ZAKEN  EN  RECREATIE 
Aantal 
acquisitie-
bezoeken 

Bezoeken aan buitenlandse bedrijven 
met als doel deze bedrijven te 
interesseren voor vestiging of 
uitbreiding van hun activiteiten in de 
provincie Utrecht 

0 50 80 80 80 80  

Herstructu-
rering 
bedrijven-
terreinen 

Aantal gestarte pilots voor uitvoe-
ring van herstructureringsprojecten 
op verouderde bedrijventerreinen 

n.v.t. 2 2 2 p.m. p.m.  

STO - 
subsidies 

Het aantal Subsidies in het kader van 
de Subsidieverordening Toeristische 
Ontwikkeling (STO) voor boven-
lokale toeristische projecten 

13 12 15 15 15 p.m.  

07   MOBILITEIT 
Uitvoering 
UMP 

% realisatie UMP 90% 92% 94% 96% 98% 100% 100% 

Concessie-
voorwaarden 
OV 

De openbaar vervoermaatschappijen 
voldoen aan alle concessievoorwaar-
den; 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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indicator omschrijving 2007
werk 

2008 2009 2010 2011 2012 streef
wrde. 

Realisatie 
verkeers-
veiligheid 

Cumulatief % van alle gerealiseerde 
verkeersveiligheidsprojecten  

88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 

Realisatie 
geluidsredu-
cerend asfalt 

% van alle geluidsreducerend asfalt-
projecten dat jaarlijks wordt gereali-
seerd  

88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 

08   SAMENLEVING,  CULTUUR  EN  SPORT 
Vrede van 
Utrecht 

Uitvoering van het meerjarenpro-
gramma Vrede van Utrecht inclusief 
rapportage over activiteiten en 
bereik 

0 0 1 1 1 1

Utrechtse 
Schatkamer 

Aantal uitvoeringsprojecten op ge-
bied van digitalisatie, visualisatie, 
samenwerking, vernieuwing en ver-
breding van erfgoed 

0 4 8 8 8 4

Sport: sub-
sidiering 
duurzame 
samenwer-
kingsver-
banden 

Op basis van tenminste 20 subsidie-
verstrekkingen voor projecten wordt 
door samenwerkingspartners en 
provincie gewerkt aan meer duur-
zame samenwerkingsverbanden 
tussen sport, onderwijs en buurt en 
zijn meer niet-sporters actieve 
Utrechters sportief actief geworden 

- 10 10  

09   JEUGD,  ONDERWIJS  EN  ZORG 
Utrechtse 
Jeugd 
Centraal, 
realisatie 
programma 

% dat van het programma Utrechtse 
Jeugd Centraal in uitvoering is 

n.v.t. 10% 45% 85% 100% n.v.t.  

Bureau 
Jeugdzorg 
Utrecht,  
termijnen  

De provincie heeft de volgende 
afspraken gemaakt met Bureau 
Jeugdzorg Utrecht: 
a. geen wachtlijst bij het AMK; 
b. 50% van de onderzoeken bij het 

AMK wordt binnen 6 weken 
afgesloten, de overige 50% 
binnen de wettelijke termijn van 
13 weken; 

c. In kwartaal 1, 2 en 3 wordt 80% 
van de indicatiebesluiten wordt 
binnen 10 weken na datum 
aanmelding afgegeven; de 
overige 20% binnen 13 weken 
(landelijke norm); 

d. 80% van de indicatiebesluiten 
wordt binnen 6 weken na datum 
aanmelding afgegeven en 20% 
binnen 13 weken (landelijke 
norm).  

 

a) 
100% 
b) 
71% 
bin-
nen 
13wk 
c) 
68% 
 

d) 
n.v.t. 
in 
2007 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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indicator omschrijving 2007
werk 

2008 2009 2010 2011 2012 streef
wrde. 

Sociale 
Agenda, 
zorg / 
welzijn / 
onderwijs, 
stimulerings
regeling MO 

Op basis van 100 subsidieverstrek-
kingen en/of -beschikkingen wordt 
door samenwerkingspartners en 
provincie thematisch gewerkt aan 
het verhelpen van maatschappelijke 
problemen op bijvoorbeeld de terrei-
nen onderwijs en arbeidsmarkt, 
participatie en integratie en vrij-
willigers 

 45 25 15 15   

Toeganke-
lijke wonin-
gen met 
welzijn en 
zorg 

In 2012 is het aantal toegankelijke 
woningen met welzijn en zorg t.o.v. 
2003 toegenomen met 24.000; 9500 
daarvan zijn zorgwoningen.  
De provincie draagt hieraan bij door 
te stimuleren, aan te jagen en te on-
dersteunen. Woningen dienen in 
ieder geval de fase van 
onomkeerbare besluitvorming 
bereikt te hebben.  

33% 40% 55% 70% 85% 100%  

10   BESTUUR  EN  MIDDELEN 
Workshops 
Europa  

Aantal workshops dat jaarlijks wordt 
georganiseerd over het Europaproof 
maken van de organisatie en het 
actualiseren van de Europa-kennis in 
de provinciale organisatie 

 4 4 4 4 4 4

Gegronde 
bezwaren 

Percentage op basis van gegronde 
bezwaren herroepen besluiten van 
GS (op een jaarlijks totaal van circa 
100 ontvangen bezwaarschriften) 

6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Tijdige 
afhandeling 
bezwaar-
schriften 

Percentage tijdig afgehandelde Awb-
bezwaren (op een jaarlijks totaal van 
circa 100 ontvangen bezwaarschrif-
ten) 

76% 85% 90% 90% 90% 90%  

Betrouw-
baarheid 
prognose 
financiële 
bestedingen 

De mate waarin bestedingen in de 
laatste begrotingswijziging juist zijn 
voorspeld 

92% 93% 93% 94% 94% 95%  

Dienstver-
lening via 
Internet 

Realiseren publieke dienstverlening 
via internet 

65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 

Meldings-
frequentie 
ziektever-
zuim 

De meldingsfrequentie ziektever-
zuim zal worden teruggedrongen van 
1,8 tot 1,4 (Gemiddelde bij 
provincies in 2006: 1,5) 

1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 

Afhandel 
termijn 
subsidie 
aanvragen 

Wordt opgenomen zodra een 
zinvolle waarde kan worden 
ingevuld  

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Telefonische 
bereikbaar-
heid 

Opname van buitenlijnen bij het 
Klanten Contact Centrum binnen 30 
seconden (in procenten)  

81% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 


