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Inleiding 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin de vier 
Randstadprovincies, waaronder Utrecht, de autonome taak van het economisch beleid onderbouwen en 
evalueren. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
De Rekenkamer concludeert: 
De provincie Utrecht onderbouwt goed op welke kansen en problemen het beleid gericht is. De 
provincie onderbouwt een deel van deze kansen en problemen aan de hand van objectieve bronnen. 
Voor onderdelen van de beleidthema’s “Meer en anders ondernemen”en “Arbeidsmarkt” heeft de 
provincie aannemelijk gemaakt dat het provinciale beleid zal bijdragen aan het behalen van de 
doelen. Voor het overige deel van het beleid is dit niet het geval. 
De voorwaarden voor het kunnen monitoren en evalueren van het economisch beleid zijn in geringe 
mate aanwezig. De doelen zijn deels specifiek, maar beperkt meetbaar gemaakt via indicatoren. De 
indicatoren sluiten ten dele aan op de doelen. Monitoring van de indicatoren vindt beperkt plaats. De 
provincie beschikt over evaluaties van het economisch beleid, maar deze geven geen inzicht in 
hoeverre het aannemelijk is dat het provinciale beleid doeltreffend is geweest. 
In het Economisch Beleidsplan 2007-2011 is het totale budget voor het economisch beleid inzichtelijk 
gemaakt. Voor de beleidsthema’s is dit ten dele het geval.

Voor het verbeteren van beleidsformulering, onderbouwing, monitoren en evalueren heeft de 
Rekenkamer acht aanbevelingen opgesteld (zie pagina 9 van het rapport).  
 
In een reactie geven de Gedeputeerde Staten van de vier Randstadprovincies aan dat de uitkomsten 
van het rapport niet volledig worden gedeeld en herkend, met name worden kanttekeningen geplaatst 
bij vraagstelling en methodiek en het vermeende gebrek aan inzicht in de door de provincies geleverde 
prestaties. Voor een onderbouwing hiervan zie pagina’s 13 en 24 van het rapport. Wel worden de 
opmerkingen en aanbevelingen waardevol geacht en wordt aangegeven dat meer aandacht zal worden 
gegeven aan onderbouwing van beleid, m.n. over de externe communicatie over de rol van de 
provincie in het bereiken van resultaten. Tevens zal een evaluatiekalender worden opgesteld. 
Specifiek voor Utrecht nemen GS kennis van de analyse van de Rekenkamer en geven zij aan dat de 
aanbevelingen zullen worden betrokken bij de aanscherping van het beleid, mede in het licht van het 
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aflopend Economisch Beleidsplan in 2011 en het vaststellen van de beleidsdoelen voor 2012-2015 
door het nieuwe college. 
 
De door de Rekenkamer uitgebrachte aanbevelingen zijn zowel bestemd voor GS als PS. Concreet 
gaat het om (zie ook pagina 9 van het rapport): 

1. Stel voor het algemene beleid, de thema’s “Vernieuwen met kennis en creativiteit” en 
“Arbeidsmarkt” specifieke doelen op, die aansluiten op de rol van de provincie. 

2. Stel voor het algemene beleid, de thema’s “Meer en anders ondernemen” en “Arbeidsmarkt” 
indicatoren op die aansluiten op de doelen. 

3. Stel voor het algemene beleid, de thema’s “Vernieuwen met kennis en creativiteit”, “Meer en 
anders ondernemen” en “Arbeidsmarkt” indicatoren op te stellen die meetbaar zijn door het 
formuleren van nulmetingen, streefwaarden en tijdpaden. Zorg dat indicatoren alleen worden 
opgesteld, als ze ook gemonitord gaan worden en schrap indicatoren die niet meetbaar zijn. 

4. Maak  het meerjarig budget voor de thema’s “Vernieuwen met kennis en creativiteit” en 
“Meer en anders ondernemen” inzichtelijk. 

5. Zorg bij de thema’s “Vernieuwen met kennis en creativiteit” en “Meer en anders ondernemen” 
voor een onderbouwing van kansen en/of problemen door gebruik te maken van objectieve 
bronnen. 

6. Maak in de onderbouwing van het beleid inzichtelijk waarom verwacht mag worden dat het 
beleid bijdraagt aan het realiseren van de doelen. Maak hierbij gebruik van brondocumenten, 
zoals wetenschappelijke rapporten, ex ante en ex post evaluaties. 

7. Monitor zowel indicatoren te monitoren die inzicht geven in de prestatielevering, als 
indicatoren die inzicht geven in de doelbereiking. 

8. Evalueer het economisch beleidsplan via ex post evaluaties, zodat inzicht wordt verkregen of 
het aannemelijk is dat het provinciale beleid doeltreffend is geweest. Hierbij kan alleen 
gebruik worden gemaakt van bestaande evaluaties van bijvoorbeeld Europese en landelijke 
cofinancieringsprogramma’s, als de relatie met de provinciale doelen duidelijk is. 

 
Voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit.
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Ontwerp-Besluit 

Besluit van 7 februari 2011, 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie van 17 januari 2011; 
 
Gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld “Provinciaal economisch beleid; 
onderbouwing en evaluatie” en de in dit statenvoorstel verwoorde toelichting; 
 

Besluiten:  
 

1. Het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld “Provinciaal economisch beleid”, 
voor kennisgeving aan te nemen. 

2. De conclusies en aanbevelingen onderdeel uit te laten maken van de voortgaande dialoog die 
de commissie MME met GS voert over de totstandkoming van de Economische Visie en 
concreet te besluiten tot een bijeenkomst van de commissie MME met GS over de betekenis 
van het rapport van de Rekenkamer i.r.t. het lopende proces. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


