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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Voorgeschiedenis 
De visitatiecommissie van de bestuurskrachtmeting Randstadprovincies heeft op 13 januari 
2010 het rapport van Utrecht opgeleverd. Bij de bespreking hiervan in uw Staten van 22 maart 
2010 heeft u ermee ingestemd om een verbeterplan op te stellen. Dit op basis van vijf 
‘verbeterthema’s’: tactische middellange termijnagenda (Utrecht 2040), samenwerking met 
partners, versterking integraal werken, Randstadsamenwerking en versterking effectiviteit PS. 
 
Essentie / samenvatting 
Het ontwerp-verbeterplan bestuurkrachtmeting provincie Utrecht  ‘Van spiegel naar venster’ 
bevat verbetervoorstellen voor de vijf thema’s. Daarnaast laten we met deze notitie zien op 
transparante en concrete wijze actief te willen leren van de uitkomsten van de 
bestuurskrachtmeting. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De bestuurskracht van de provincie te verbeteren.  
 
GS-reactie op uitkomsten statencommissie Bestuur, Europa en Middelen  
Met name bij de beantwoording van de vragen over de  thema’s Utrecht 2040; tactische 
middellange termijnagenda (hoofdstuk2) en de Randstadsamenwerking (hoofdstuk 5) bleek 
op enkele onderdelen nog onduidelijkheid te bestaan. Wij hebben toegezegd om deze 
onduidelijkheden weg te nemen door het statenvoorstel aan te passen.  
 
Gevraagd is om de samenhang tussen de Strategie 2040, de middellange termijnagenda, de 
uitvoeringsagenda en de provinciale ruimtelijke structuurvisie aan te geven.  
 
De provincie Utrecht hanteert de Visie Utrecht 2040 waarin onze missie, de zes doelen en 
opgaven zijn geformuleerd. Voor het realiseren van deze lange-termijndoelen is het essentieel 
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om deze te vertalen naar concrete dichterbij gelegen doelstellingen en acties die op 
middellange en korte termijn invulling krijgen.  
Voor de zes thema’s (Ruimte, Economie, Mobiliteit, Klimaat, Sociale Leefomgeving en 
Natuur en Landschap) zijn beleidsplannen beschikbaar. Deze plannen worden de komende 
jaren herzien en PS hebben daarbij een prominente rol. Deze plannen gebruiken de 
vergezichten uit Utrecht2040 als uitgangspunt en vertalen die naar middellange termijn 
doelstellingen en korte termijn acties. Ter illustratie: Sociale Agenda – burgerschap, en 
Economisch Beleidsplan- Uitbouw Science Park. 
Ook de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) zal een belangrijke rol spelen bij het 
vertalen van onze visie naar de middellange termijndoelen, waarbij meerdere thema’s geraakt 
worden.  
Wat betekent dit voor het proces en de rol van PS? 
Bij onze strategie hoort uitvoering. Op 14 september jongstleden hebben wij de procesnotitie 
Utrecht2040 ‘Van strategie naar uitvoering’ daarvoor vastgesteld. In deze notitie wordt 
ondermeer aandacht besteed aan de gevraagde samenhang tussen de verschillende plannen en 
projecten onder de noemer ‘drie horizontenaanpak’ (lange termijn doelen, middellange 
termijn doelen en korte termijnacties). Deze procesnotitie wordt aangeboden voor agendering 
in de commissie BEM-vergadering van 11 oktober a.s. Op 25 oktober 2010 is de 
besluitvorming in uw staten gepland.  
 
De indruk bestaat dat in het verbeterplan al (aanzetten voor) nieuw beleid is geformuleerd. In 
dit verband werden Randstad Urgent en Food Valley genoemd. 
In het verbeterplan wordt gemeld wat we anders en beter willen doen en hoe we dat gaan 
realiseren. De inzetten van verbetering genoemd in het verbeterplan zijn gebaseerd op de 
uitkomsten van de Statenvergadering van 22 maart 2010. Dit verbeterplan bevat geen nieuw 
beleid (hooguit dat Profiel Provincies een eerste aanzet geeft voor onze heroriëntatie op de rol 
en taken van de provincie, het voorwoord op pagina 5). Met u delen wij dan ook de opvatting 
dat geen nieuw beleid in het verbeterplan moet worden opgenomen.  
Een aantal zaken moet nog geconcretiseerd worden, zoals de kadernotitie Samenwerking. Als 
de verbeterrichting nog niet voldoende is bepaald hebben wij in het verbeterplan informatie 
opgenomen over de inrichting van het proces van de besluitvorming en de rolverdeling tussen 
PS en GS.  
 
In hoofdstuk 5 Randstadsamenwerking wordt ook de toekomstige samenwerking beschreven 
en is op verzoek van PS gemeld dat de Randstadsamenwerking niet exclusief is. In dat 
verband is Food Valley genoemd als mogelijk toekomstige samenwerkingsproject waar de 
provincie voor open staat. De concretisering van dit plan en de besluitvorming daarover moet 
echter nog plaatsvinden. Dat kan plaatsvinden mede op basis van het nog met uw Staten te 
bespreken kadernotitie Samenwerking (zie ook hoofdstuk 3, Samenwerking met partners, van 
het verbeterplan).  De kadernotie Samenwerking is gepland voor de BEM-vergadering in 
december 2010.  
Over de Randstadsamenwerking merken wij nog op dat zodra duidelijk is wat daarover in het 
nieuwe regeerakkoord komt te staan wij daarover met elkaar in discussie zullen gaan. Tot dat 
moment houden wij vast aan de koers die in Profiel Provincies is uitgezet en waarover college 
en PS gesproken hebben. Hierdoor zien wij geen aanleiding om het verbeterplan aan te 
passen. 
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Tot slot. Bij het verslag van de werksessie (bijlage 2) ontbrak de deelnemerslijst. Deze lijst is 
alsnog aan het verbeterplan toegevoegd (pag 43).  
 
Financiële consequenties 
n.v.t. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
n.v.t. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
n.v.t. 
 
Voorgesteld wordt het ontwerp-verbeterplan bestuurkrachtmeting provincie Utrecht ‘Van 
spiegel naar Venster’ conform het bijgevoegde voorstel vast te stellen. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 27 september; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 juli 2010, afdeling BJZ, nummer 2010INT261710; 
 
Gelezen het rapport ‘Bestuurskrachtmeting Randstadprovincies- Provincie Utrecht’ (13 januari 2010) 
en het statenvoorstel ‘Van meten naar leren en verbeteren. Inzet van Gedeputeerde Staten’ (16 februari 
2010);  
 
Besluiten:  
 
Het Verbeterplan bestuurskrachtmeting provincie Utrecht ‘Van spiegel naar venster’ vast te stellen, 
met inachtneming van de in de bij dit statenvoorstel gevoegde toelichting opgenomen reactie van het 
college van GS op de bespreking in de commissie BEM. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Provinciewet 
 
2. Beoogd effect 
Verbetering bestuurskracht provincie Utrecht 
 
3. Argumenten 
n.v.t. 
 
4. Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
5. Financiën 
n.v.t. 
 
6. Realisatie 
n.v.t. 
 
7. Juridisch 
n.v.t. 
 
8. Europa 
n.v.t. 
 
9. Communicatie 
 
10. Bijlagen 
Ontwerp-verbeterplan bestuurskrachtmeting provincie Utrecht ‘Van spiegel naar venster’ 


