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Voorwoord 

 

 

In de missie van de Randstedelijke Rekenkamer staan twee doelen centraal: het verbeteren van het provinciaal 

bestuur en het versterken van de publieke verantwoording. Met dat doel voor ogen doen wij onderzoek en 

formuleren we conclusies en aanbevelingen. Maar daar blijft het niet bij. Van belang is immers ook welk vervolg 

er wordt gegeven aan de aanbevelingen en in hoeverre op het onderzochte gebied verbeteringen plaatsvinden. 

Daarom voert de Rekenkamer doorwerkingsonderzoeken uit waarbij, rekening houdend met de benodigde 

periode voor implementatie van de gewenste verbeteringen, weer eens de thermometer in een onderwerp wordt 

gestoken.   

 

De Rekenkamer heeft  in 2007 onderzoek gedaan naar Verbonden partijen.  Dit is inmiddels acht jaar geleden en 

het onderwerp is nog steeds  zeer relevant. In deze acht jaar hebben de vier Randstadprovincies overigens zelf 

ook aanvullende onderzoeken of audits uitgevoerd of laten uitvoeren naar de verbonden partijen. Op basis van 

deze verschillende onderzoeken heeft de Rekenkamer nu een meta-onderzoek uitgevoerd waarbij de vier 

Randstadprovincies met elkaar worden vergeleken. Het beleid en de praktijk met betrekking tot verbonden 

partijen zijn in beeld gebracht aan de hand van de vier aspecten van ‘good governance’: sturing, beheersing, 

verantwoording en toezicht.  

 

Tijdens de laatste programmaraadbijeenkomst van de vorige Statenperiode (eindigend in het voorjaar van 2015) 

hebben de vier Randstadprovincies unaniem geadviseerd een doorwerkingsonderzoek op dit gebied uit te 

voeren. In april heeft u de onderzoeksopzet ontvangen en nu voor het zomerreces vindt de publicatie plaats. Dit 

was mede mogelijk door een goede medewerking vanuit de provincies en een versnelde wederhoorprocedure. 

Voor het onderzoek is documentenonderzoek gedaan en zijn interviews gehouden met medewerkers van de 

provincie. Wij willen de geïnterviewden hartelijk danken voor de bijdrage aan dit onderzoek. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd door Twynstra Gudde, onder leiding van drs. Linda Voetee (adjunct-directeur/senior 

projectleider). 

 

dr.ir. Ans Hoenderdos-Metselaar MBA 

bestuurder/directeur Randstedelijke Rekenkamer 
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Conclusies en aanbevelingen 

 

Centrale onderzoeksvraag: Welke verbeteringen zijn mogelijk in het beleid inzake de verbonden partijen en de 

praktijkinvulling daarvan? 

 

De centrale onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende twee deelvragen:  

 

1. Welke doorwerking hebben de provincies gegeven aan de aanbevelingen uit eerder Rekenkameronderzoek 

en eigen onderzoek naar verbonden partijen? 

2. Waar kunnen de Randstadprovincies van elkaars onderzoeken,  beleid en praktijk leren? 

 

 

Algemene conclusie voor de provincie Utrecht: 

 

Doorwerking onderzoek Randstedelijke Rekenkamer 2007 en onderzoek Utrecht 2014 

De provincie Utrecht heeft grotendeels opvolging gegeven aan de aanbevelingen uit het onderzoek Verbonden 

partijen verkend 2007 van de Randstedelijke Rekenkamer (U8). In de afgelopen periode is een beleidsnota 

verbonden partijen opgesteld (inclusief afwegingskader en beleidsuitgangspunten provinciale 

vertegenwoordiging). De provincie Utrecht hanteert soms een bredere definitie van verbonden partijen dan de 

wettelijke definitie conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. De deelname aan 

bestaande verbonden partijen is in de afgelopen periode slechts beperkt geëvalueerd. 

De beleidsnota verbonden partijen is de afgelopen periode niet geëvalueerd/geactualiseerd en de kaderstellende 

en controlerende rol van PS ten aanzien van verbonden partijen is niet nader uitgewerkt. 

 

De provincie Utrecht moet de acties om opvolging te geven aan de aanbevelingen uit de eigen Audit verbonden 

partijen (oktober 2014) vanwege de zeer recente datum van dit onderzoek nog grotendeels ondernemen (U2). 

Omdat concerncontrol de audit heeft laten uitvoeren is het niet vanzelfsprekend wie de acties onderneemt. 

 

Leerpunten onderzoeken andere Randstadprovincies/overheden 

Vanuit de onderzoeken bij de andere Randstadprovincies/overheden kan verder worden geconstateerd dat de 

provincie Utrecht haar rol als 'opdrachtgever’ en ‘eigenaar’ van verbonden partijen nog niet helder heeft 

georganiseerd. De provincie maakt bestuurlijk geen en ambtelijk deels een onderscheid in haar rol als 

‘opdrachtgever’ en ‘eigenaar’ van verbonden partijen. Over het algemeen geeft de provincie Utrecht vooral 

ambtelijk actief invulling aan de governance rondom verbonden partijen. De provinciale vertegenwoordiging in 

zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke verbonden partijen is in de praktijk niet conform het eigen beleid. 

De paragraaf verbonden partijen heeft een relatief lage tot gemiddelde informatiewaarde en de provincie kan nog 

verder invulling geven aan de samenwerking met mede-eigenaren zodra de eigen provinciale invulling goed is 

geregeld. 
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Samenvattende verbeterpunten 

De belangrijkste mogelijkheden voor verdere verbetering van het beleid en de governance rondom verbonden 

partijen voor de provincie Utrecht zijn (zie voor een volledig overzicht bijlage B): 

1. Écht acties ondernemen om opvolging te geven aan de aanbevelingen uit de Audit verbonden partijen. Het 

verdient aanbeveling die acties meer planmatig op te pakken.  

2. Maak onderscheid tussen de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol bij verbonden partijen in de voorbereiding 

en interne besprekingen bij de provincie (zowel ambtelijk als bestuurlijk). Er kan één vaste gedeputeerde 

worden aangewezen die de provincie vertegenwoordigt in vergaderingen van de verbonden partijen, zolang 

er geen conflicten in de standpunten van de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol zijn. Wanneer echter 

conflicten in standpunten optreden, is het verstandig om voor die betreffende vergaderingen te bepalen wie 

het uiteindelijk gekozen standpunt van GS uitdraagt: de vaste gedeputeerde voor de betreffende verbonden 

partij óf de van tevoren aangewezen plaatsvervanger.  

3. Actualiseren van de beleidsnota verbonden partijen en vervolgens handelen conform de 

beleidsuitgangspunten. 

4. Het structureel evalueren van verbonden partijen conform het vastgestelde beleid. 

5. Een nadere invulling maken van het accounthouderschap/opdrachtgeverschap richting verbonden partijen, 

met name op het gebied van het maken van prestatieafspraken, risicomanagement en de exit-strategie.   

6. Verhogen van de informatiewaarde van de paragraaf verbonden partijen, door informatie op te nemen over 

bestuurders en stemaandeel, het financieel belang en de ontwikkeling in financiële kengetallen, evenals over 

de door de verbonden partijen geleverde prestaties en de realisatie van de provinciale doelen. 

7. Bewust differentiëren van het handelingsrepertoire
1
, afhankelijk van onder meer het ‘stadium’ van een 

verbonden partij, de beleidsmatige vraagstukken en de financiële risico’s. 

8. Verder invulling geven aan de samenwerking met mede-eigenaren. 

9. De kaderstellende en controlerende rol van PS ten aanzien van verbonden partijen nader uitwerken. 

 

 

Aanbevelingen aan Provinciale Staten 

 

1. Vraag Gedeputeerde Staten om invulling te geven aan de verbeterpunten uit dit doorwerkingsonderzoek. 

2. Vraag Gedeputeerde Staten om over een jaar te rapporteren over de bereikte voortgang en de geboekte 

resultaten met betrekking tot de opgepakte verbeterpunten uit dit doorwerkingsonderzoek. 

 

 

                                                           
1
 Het handelingsrepertoire heeft betrekking op de vraag hoe invulling wordt gegeven aan de rol als ‘opdrachtgever’ en vooral 

‘eigenaar’ (eisen aan sturen, beheersen en toezicht houden. In de Audit verbonden partijen van de provincie Utrecht is een 

handelingsrepertoire voor ‘business as usual’ en een additioneel handelingsrepertoire bij inhoudelijke of financiële vraagstukken 

uitgewerkt. 
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Reactie Gedeputeerde Staten 

 

Geachte mevrouw Hoenderdos, 

 

U heeft ons in uw brief van 16 juni jl., in het kader van het bestuurlijk wederhoor betreffende uw onderzoek naar 

verbonden partijen, verzocht voor 23 juni a.s. te reageren op de concept bestuurlijke nota "Beleid en praktijk met 

betrekking tot verbonden partijen". Wij hebben kennis genomen van de bestuurlijke nota met daarin uw 

aanbevelingen. Hierna volgt onze reactie. 

 

In algemene zin onderschrijven wij uw conclusies en aanbevelingen. Ons valt op dat u niet alleen heeft 

beoordeeld of wij de aanbevelingen uit eerder onderzoek hebben opgevolgd, maar ook of er geleerd kan worden 

van recente onderzoeken uit andere provincies én wat de opvolging is geweest van het zeer recent afgeronde 

eigen onderzoek van Concerncontrol. Weliswaar wordt het toetsingskader van het doorwerkingsonderzoek 

(onderzoek 2007) daarmee verzwaard, maar tegelijk biedt dit de mogelijkheid om de meest recente ervaringen en 

opvattingen mee te wegen bij onze verbetermaatregelen. Wij maken hier graag gebruik van. 

 

Wij gaan onze verbetermaatregelen verbinden met onze ambitie uit het coalitieakkoord. Wij staan open voor 

verandering en voor andere manieren om maatschappelijke doelen te bereiken. Daarbij doen wij een beroep op 

de innovatiekracht en creativiteit van ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners. In dat licht gaan we 

onder meer onze deelneming aan -, effectiviteit van - en grip op onze verbonden partijen opnieuw beoordelen en 

kennis binnen de ambtelijke organisatie bundelen. Provinciale Staten worden in dat proces betrokken. 

 

De recente gepubliceerde handreiking van het Ministerie van BZK en de vereniging van griffiers "Grip op 

regionale samenwerking" geeft ons een aantal tips hoe er met bestuurlijke samenwerking om kan worden 

gegaan. We gaan deze handreiking samen met de door u geformuleerde aanbevelingen gebruiken om de 

uitvoering van wettelijke taken en de realisatie van (provinciale) doelen die bij publiekrechtelijke- en 

privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden zijn belegd, te verbeteren. Daarmee willen wij samen met Provinciale 

Staten bijdragen aan het versterken van regionale samenwerking. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Voorzitter,    secretaris, 
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BIJLAGE Overzicht van de verbeterpunten en de reactie van Gedeputeerde Staten van Utrecht 

 

# Conclusies en samenvattende verbeterpunten Reactie GS 

Conclusies: 

1 De deelname aan bestaande verbonden partijen is 

in de afgelopen periode slechts beperkt 

geëvalueerd. 

Wij zullen de beleidsnota evalueren en daarin 

opnemen een evaluatie van de deelname aan de 

bestaande verbonden partijen. 

2 De beleidsnota verbonden partijen is de afgelopen 

periode niet geëvalueerd / geactualiseerd en de 

kaderstellende rol van PS ten aanzien van 

verbonden partijen is niet nader uitgewerkt. 

Zie 1. 

3 De provincie Utrecht moet de acties om opvolging 

te geven aan de aanbevelingen, vanwege de zeer 

recente datum van dit onderzoek nog grotendeels 

ondernemen. 

Het rapport is recent in PS behandeld. Wij zullen 

de acties onderdeel uit laten maken van onze 

bredere aanpak van samenwerkingsverbanden en 

netwerken. 

4 Omdat concerncontrol de audit heeft laten 

uitvoeren is het niet vanzelfsprekend wie de acties 

onderneemt. 

Wij zijn opdrachtgever van het onderzoek geweest. 

Verantwoordelijkheden voor het oppakken van de 

acties is eenduidig belegd. 

Samenvattende verbeterpunten: 

1 Echt acties ondernemen om opvolging te geven 

aan de aanbevelingen uit de Audit verbonden 

partijen. Het verdient aanbeveling die acties meer 

planmatig op te pakken. 

Wij nemen uw voorgestelde verbeterpunt over. 

2 Maak onderscheid tussen de eigenaarsrol en de 

opdrachtgeversrol bij verbonden partijen in de 

voorbereiding en interne besprekingen bij de 

provincie (zowel ambtelijk als bestuurlijk). 

Wij nemen uw voorgestelde verbeterpunt over en 

zullen in de evaluatie per verbonden partij een 

risicoafweging opnemen waaruit een besluit wordt 

genomen over het eventueel scheiden van 

bestuurlijke- en ambtelijke rollen. 

3 Actualiseren van de beleidsnota verbonden 

partijen en vervolgens handelen conform de 

beleidsuitgangspunten. 

Wij nemen uw voorgestelde verbeterpunt over. 

4 Het structureel evalueren van verbonden partijen 

conform het vastgestelde beleid. 

Wij nemen uw voorgestelde verbeterpunt over. De 

frequentie van de evaluatie vloeit voort uit de 

risicoafweging. 

5 Een nadere invulling maken van het 

accounthouderschap/opdrachtgeverschap richting 

verbonden partijen, met name op het gebied van 

het maken van prestatieafspraken, 

risicomanagement en de exit-strategie. 

Wij nemen uw voorgestelde verbeterpunt over. 

6 Verhogen van de informatiewaarde van de 

paragraaf verbonden partijen, door informatie op te 

nemen over bestuurders en stemaandeel, het 

financieel belang en de ontwikkeling in financiële 

kengetallen, evenals over de door de verbonden 

partijen geleverde prestaties en de realisatie van 

de provinciale doelen. 

Wij zullen in dialoog met PS bespreken welke 

informatiebehoefte zij hebben om hun 

controlerende rol vorm te kunnen geven. 
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7 Bewust differentiëren van het handelingsrepertoire, 

afhankelijk van onder meer het 'stadium' van een 

verbonden partij, de beleidsmatige vraagstukken 

en de financiële risico's. 

Wij nemen uw voorgestelde verbeterpunt over en 

kiezen voor een risicobenadering. 

8 Verder invulling geven aan de samenwerking met 

mede-eigenaren. 

Wij nemen uw voorgestelde verbeterpunt over. 

9 De kaderstellende en controlerende rol van PS 

ten aanzien van verbonden partijen nader 

uitwerken. 

Wij zullen met PS samen verkennen hoe deze rol 

versterkt kan worden. 
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Nawoord Rekenkamer 

 

De Rekenkamer dankt GS voor hun reactie. Wij zijn verheugd dat GS aangeven dat zij de conclusies en 

aanbevelingen onderschrijven. De reactie van GS geeft geen aanleiding tot het maken van nadere opmerkingen.  

 

De Rekenkamer ziet met belangstelling de reactie van PS op het onderzoek tegemoet. 
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HOOFDSTUK 1 

Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de provincie een bestuurlijk én een financieel belang heeft, 

bijvoorbeeld recreatieschappen, ontwikkelingsmaatschappijen, omgevingsdiensten en nutsbedrijven. Bij de 

deelname aan en/of oprichting van een verbonden partij spelen een aantal afwegingen een rol. Zo komen 

verbonden partijen in verschillende vormen voor (o.a. vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, 

stichtingen), elk met hun eigen voor- en nadelen op thema's als de (aan)sturing en opdrachtgeverschap, (risico) 

aansprakelijkheid, invloed GS/PS etc. 

 

In 2007 heeft de Rekenkamer het onderzoek ‘Verbonden partijen verkend’ uitgevoerd. Het rapport van de 

Rekenkamer gaat in op verschillende afwegingen rondom verbonden partijen, waaronder de afweging bij 

oprichting van / deelname aan verbonden partijen, de sturing en verantwoording van verbonden partijen en de 

provincie als aandeelhouder. Tijdens de laatste programmaraadbijeenkomst van de vorige Statenperiode 

(eindigend in het voorjaar van 2015) hebben de vier Randstadprovincies unaniem geadviseerd een 

doorwerkingsonderzoek op dit gebied uit te voeren.  

 

Naast het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer zijn in alle vier Randstadprovincies ook andere 

onderzoeken of audits uitgevoerd naar de verbonden partijen. Op basis van deze verschillende onderzoeken 

heeft de Rekenkamer nu een meta-onderzoek uitgevoerd waarbij de vier Randstadprovincies met elkaar worden 

vergeleken, onder meer op het punt van de doorwerking van de aanbevelingen uit 2007. 

1.2 Probleemstelling 

Het doel van het onderzoek is inzicht bieden in de doorwerking van eerder verricht onderzoek naar verbonden 

partijen; dit vooral vanuit de vraag waar verbeteringen mogelijk zijn in het beleid inzake verbonden partijen. De 

intentie is ook geweest om de provincies de mogelijkheid te bieden van elkaars beleid en aanpak te kunnen leren. 

 

In het onderzoek is allereerst de omvang van de problematiek (het voorkomen van het beleids- en 

uitvoeringsinstrument verbonden partijen) in de vier provincies in beeld gebracht en heeft er een inventarisatie 

van de verbonden partijen plaatsgevonden. Vervolgens zijn we, op basis van uitkomsten van de onderzoeken die 

in de afgelopen jaren in de Randstadprovincies zijn uitgevoerd, nagegaan in hoeverre de conclusies en 

aanbevelingen (nog) aan de orde zijn in de desbetreffende en/of andere Randstadprovincies. In het onderzoek 

stond hypothese-toetsing centraal. Het onderzoek bestond uit bestudering van aangeleverd 

(onderbouwings)materiaal en uit interviews met ambtenaren en een enkele bestuurder bij de provincies . Er heeft 

geen onderzoek plaatsgevonden bij de verbonden partijen zelf. 

 

Onderzoeksvraagstelling: Welke verbeteringen zijn mogelijk in het beleid inzake de verbonden partijen en de 

praktijkinvulling daarvan? 
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1.3 Onderzoeksaanpak en -verantwoording 

De basis voor het huidige onderzoek is gelegen in de volgende vijf eerder verrichte onderzoeken: 

1. Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer 2007 (alle vier Randstadprovincies) – Verbonden partijen verkend  

2. Onderzoek provincie Flevoland 2010 – Verbeteren in Verbinden (217a onderzoek) 

3. Onderzoek provincie Noord-Holland 2014 – Evaluatie Verbonden Partijen 

4. Onderzoek provincie Utrecht 2014 – Audit Verbonden Partijen (217a onderzoek) 

5. Onderzoek provincie Zuid-Holland 2014 – Inzet Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. 

 

De aanbevelingen uit deze onderzoeken zijn vertaald naar aandachtspunten om beleid en praktijk van provincies 

met betrekking tot verbonden partijen te beoordelen.   

 

De relatie tussen provincie en verbonden partijen wordt doorgaans gezien en geanalyseerd als een 

governancevraagstuk. Van belang voor het onderzoek is dat de aandachtspunten zijn geordend naar de vier 

invalshoeken van governance die ten aanzien van verbonden partijen gebruikelijk worden gehanteerd. 

 

Dit zijn de volgende invalshoeken: 

 sturing: op welke wijze geeft de provincie strategisch richting aan de verbonden partij (op de te bereiken 

publieke doelen)? Dit governance-aspect adresseert de rol  van de provincie als opdrachtgever van de 

verbonden partij. Het sturingsvraagstuk bij verbonden partijen gaat om de beantwoording van de vraag ‘wat 

willen we nou echt dat de verbonden partij voor ons doet?’. Het gaat er hierbij om om met de verbonden 

partijen afspraken te maken (en deze afspraken te doen naleven) over de realisatie van doelen, resultaten en 

bijdragen die zij leveren aan provinciale opgaven. Daarvoor is het nodig dat helder is hoe de provincie komt tot 

keuzes om verbonden partijen op te richten of om te participeren. En dat het duidelijk is hoe ze de 

sturingsrelatie invult.  

 beheersing: welke maatregelen en procedures neemt/volgt de provincie zodat zij er zeker van kan zijn dat de 

verbonden partij bedrijfsmatig goed functioneert? Dit adresseert de rol van de provincie als eigenaar van de 

verbonden partij. Het beheersingsvraagstuk bij verbonden partijen gaat om het actief (bij)sturen op de 

gemaakte afspraken met verbonden partijen vanuit de eigenaarsrol en daarmee de financieel/organisatorische 

aspecten (een gezond bedrijf met een solide continuïteitsperspectief). 

 verantwoording: op welke wijze vindt verantwoording plaats over de rechtmatigheid van de bestedingen, de 

doelmatigheid en de prestaties? Bij dit aspect van governance gaat het vooral om verantwoordingsinformatie 

van de verbonden partijen over de behaalde resultaten, dan wel inspanningen die zij moet leveren. En om 

verantwoordingsinformatie over de doelmatige en rechtmatige inzet van provinciale middelen. 

 toezicht: op welke wijze houdt de provincie toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van 

zaken bij de verbonden partij? Het toezichtsvraagstuk gaat vooral om de bestuurlijke vertegenwoordiging in cq 

betrokkenheid bij de publieke en private verbonden partijen.  

 

 

Deze governancedimensies kunnen we als volgt in een figuur weergeven. Als 'externe stakeholders' gaat het in 

de context van dit onderzoek louter om de provincie als eigenaar en opdrachtgever van de verbonden partij. 
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Figuur 1. Dimensies van governance 

 

 

Om Provinciale Staten een zo compleet mogelijk beeld te geven, is het toetsingskader (onder ‘verantwoording’) 

op enkele punten aangevuld met relevante, maar in eerdere onderzoeken ontbrekende, onderwerpen. Dit is 

gebeurd op basis van eerdere onderzoeken bij andere overheden (zoals gemeenten Amersfoort en Eindhoven) 

en de bredere literatuur over governance van verbonden partijen. 

 

Het volledige overzicht van aandachtspunten is opgenomen in bijlage A. 

 

De informatieverzameling is, zoals eerder al aangegeven, gebeurd door middel van bestudering van documenten 

van de provincies en interviews met ambtenaren en een enkele bestuurder van de provincies. De documenten 

waar informatie of bevindingen op zijn gebaseerd zijn als bronnen vermeld in de tekst. Informatie of bevindingen 

uit interviews zijn niet expliciet voorzien van een bronvermelding in verband met de mogelijke herleidbaarheid tot 

individuele personen. 

 

In het vervolg van deze rapportage zijn de bevindingen voor de provincie Utrecht opgenomen. Voor de 

aanbevelingen met betrekking tot Utrecht uit de eerder verrichte onderzoeken zijn we nagegaan of ze nog steeds 

van toepassing zijn en of de aanbevelingen zijn overgenomen en uitgevoerd. Het onderzoek Audit  Verbonden 

Partijen (Provincie Utrecht 2014) is begin 2015 in PS behandeld. Bij de toetsing van de opvolging van de 

aanbevelingen is hiermee rekening gehouden bij de formuleringen over de opvolging.  

 

Wat betreft de aanbevelingen uit de onderzoeken van de andere drie Randstadprovincies is nagegaan of de 

conclusies en aanbevelingen ook voor Utrecht van toepassing (kunnen) zijn en daarmee nuttige leerpunten voor 

de provincie kunnen bevatten. 

 

Een totaaloverzicht wat betreft de opvolging van aanbevelingen en leerpunten is opgenomen in bijlage B. 

 

 

Verbonden 
partij

Gover-
nance

Verantwoorden

Sturen Beheersen

Toezicht

‘Externe’ 
stakeholders

Nadruk ligt op:
- Verantwoording
- Toezicht
- Transparantie

Nadruk ligt op:
- Prestatiemanagement
- Planning & Control

Aan onder meer:
- Gemeente(n)
- Provincie(s)
- Rijk

Nadruk ligt op:
- AO/IC
- Risicomanagement
- Planning & Control
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HOOFDSTUK 2 

Bevindingen provincie Utrecht 

Dit hoofdstuk bevat de bevindingen over het beleid en de governance rondom 

verbonden partijen in de provincie Utrecht. 

 

De provincie Utrecht kent een relatief beperkt aantal verbonden partijen (zie voor een volledig overzicht bijlage 

C). Volgens de Programmabegroting 2015 is de grootste deelnemersbijdrage die aan de recreatieschappen. De 

grootste deelnemingen zijn die in de Nederlandse Waterschapsbank en de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht 

(Provincie Utrecht, 2014a). 

 

 

 

 

Figuur 2. Verbonden partijen provincie Utrecht (conform Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten (5); de provincie Utrecht hanteert zelf soms een bredere definitie) (U1, U3, U5) 
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2.1 Beleid verbonden partijen 

De provincie Utrecht heeft in 2009 de Beleidsnota verbonden partijen provincie Utrecht 2009 vastgesteld (U6). De 

beleidsnota verbonden partijen bevat een afwegingskader voor het aangaan van een nieuwe deelname in een 

verbonden partij dat bestaat uit vijf stappen: 

- is het een taak van de provincie? 

- doet de provincie het zelf? 

- hoe financiert de provincie? 

- wil/kan de provincie meerdere aanbieders consulteren alvorens de taak toe te delen? 

- welke vorm van sturing past bij de relatie? 

 

De provincie Utrecht maakt een onderscheid in vijf sturingsmodellen: ondernemingsmodel, prestatiemodel, 

directief model, stimuleringsmodel en eigen beheer model. 

 

De provincie Utrecht sluit aan bij het beleid van veel grotere gemeenten en provincies om zeer terughoudend te 

zijn bij het aangaan van een deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon. Dit kan alleen als er 

zwaarwegende redenen zijn om de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden over te dragen. 

 

De beleidsnota verbonden partijen bevat ook beleidsuitgangspunten voor de provinciale vertegenwoordiging in 

zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke verbonden partijen (zie kader 1). Er wordt gerefereerd aan de 

corporate governance code, niet aan de Code Tabaksblat en/of de Code Goed Openbaar Bestuur. 
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Kader 1. Beleidsuitgangspunten provinciale vertegenwoordiging (U6) 

Provinciale vertegenwoordiging in publiekrechtelijke verbonden partijen 

Uitsluitend leden van Gedeputeerde Staten vertegenwoordigen de provincie in het bestuur van een gemeenschappelijke 

regeling of publiekrechtelijke stichting. Deze leden kunnen zich slechts laten vervangen door andere leden van Gedeputeerde 

Staten. 

 

Provinciale vertegenwoordiging in privaatrechtelijke verbonden partijen 

Uitsluitend leden van Gedeputeerde Staten, of een door Gedeputeerde Staten aangewezen derde, vertegenwoordigen de 

provincie in het bestuur van een privaatrechtelijke rechtspersoon. 

 

Uitsluitend Gedeputeerde Staten dragen een kandidaat voor ter benoeming in de Raad van Commissarissen, zijnde een extern 

persoon die geen functie binnen het provinciale overheidsapparaat uitoefent. 

 

Leden van Gedeputeerde Staten vertegenwoordigen de provincie in de algemene vergadering van aandeelhouders van een 

vennootschap van een vennootschap en leggen hierover verantwoording af aan Provinciale Staten. 

 

Leden van Provinciale Staten vertegenwoordigen de provincie in de algemene ledenvergadering van een vereniging. 

 

 

Tot slot gaat de beleidsnota verbonden partijen in op het controlekader (onder meer paragraaf en register 

verbonden partijen). Ook is bepaald dat iedere collegeperiode alle verbonden partijen worden geëvalueerd. 

 

2.2 Governance verbonden partijen 

De provincie maakt bestuurlijk geen en ambtelijk deels een onderscheid in haar rol als ‘opdrachtgever’ en 

‘eigenaar’ van verbonden partijen. Bestuurlijk zijn de rollen belegd bij één gedeputeerde. Ambtelijk is de rol van 

‘opdrachtgever’ belegd bij verschillende beleidsmatige afdelingen. Het opdrachtgeverschap van de Regionale 

Uitvoeringsdienst(en) is belegd bij opdrachtgeverschap RUD binnen de afdeling uitvoering fysieke leefomgeving 

(die de beleidsmatige afdeling betrekt). De rol van ‘eigenaar’ wordt in de praktijk voor een aantal verbonden 

partijen ingevuld door dezelfde beleidsmatige afdelingen als waar het de rol van ‘opdrachtgever’ is belegd, en 

voor een aantal andere verbonden partijen, waaronder de Regionale Uitvoeringsdienst(en),  door de afdeling 

bestuurs- en directieondersteuning. De afdeling bestuurs- en directieondersteuning vervult tevens een 

kaderstellende functie voor de rol van ‘eigenaar’; de invulling van die rol staat in de spreekwoordelijke 

kinderschoenen. 

In combinatie met de verkleining van de organisatie, maakt het de governance rondom een aantal verbonden 

partijen, zoals de recreatieschappen, ‘zoekend’ en soms kwetsbaar (zie hierna). 

2.2.1 Sturen 

In de praktijk stuurt de provincie Utrecht over het algemeen weinig structureel op de verbonden partijen. 

Inhoudelijke kaders zijn veelal vastgelegd in door PS vastgestelde beleidsplannen op de verschillende 

beleidsterreinen. Met enkele verbonden partijen zijn vooraf prestatieafspraken gemaakt tussen de provincie 

Utrecht en de desbetreffende verbonden partijen.  
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Een goed voorbeeld hiervan zijn de prestatieafspraken met de Regionale Uitvoeringsdienst(en). Omdat de 

provincie opdrachtgever is van de Regionale Uitvoeringsdienst(en) voor de uitvoering van de provinciale taken 

waarvoor de provincie het bevoegd gezag is, kan de provincie dergelijke prestatieafspraken ook maken. Maar de 

provincie Utrecht heeft ook relatief veel aandacht voor uniformiteit in de provinciale en verschillende 

gemeentelijke prestatieafspraken. Per kwartaal is er ook een overleg van de vakdegeputeerde met de directeur 

van de Regionale Uitvoeringsdienst (Utrecht). 

Bij een aantal verbonden partijen is de beleidsmatige sturing minder structureel van aard of zijn de mogelijkheden 

om vooraf prestatieafspraken te maken tussen de provincie Utrecht en de desbetreffende verbonden partijen 

meer beperkt. 

 

De provinciale annotaties op de agenda van het algemeen en dagelijks bestuur en de algemene vergadering van 

aandeelhouders worden ambtelijk soms door alleen de beleidsmatige afdelingen en soms door de beleidsmatige 

afdelingen en de afdeling bestuurs- en directieondersteuning voorbereid. Eventuele issues worden besproken in 

het college van Gedeputeerde Staten. Of de provincie Utrecht alleen integrale standpunten inbrengt, is niet altijd 

duidelijk. In de praktijk laat een gedeputeerde zich regelmatig ambtelijk vertegenwoordigen. In het bijzonder bij de 

recreatieschappen is dat kwetsbaar, omdat de ambtelijk vertegenwoordiger een externe is die de provinciale 

annotaties op de agenda van het algemeen en dagelijks bestuur zelfstandig voorbereidt.
2
 

Bij diverse verbonden partijen is er een ambtelijk vooroverleg ter voorbereiding van het algemeen en dagelijks 

bestuur. Met vrijwel alle verbonden partijen is er ambtelijk overleg, soms georganiseerd (zoals bij de Regionale 

Uitvoeringsdienst), veelal ad-hoc naar aanleiding van issues. 

 

De provincie Utrecht differentieert (op dit moment nog) meer onbewust dan bewust in haar handelingsrepertoire. 

Het handelingsrepertoire heeft betrekking op de vraag hoe invulling wordt gegevens aan de rol als 

‘opdrachtgever’ en vooral ‘eigenaar’ (eisen aan sturen, beheersen en toezicht houden). In de Audit verbonden 

partijen is voor vier onderscheiden typen samenwerkingsverbanden een handelingsrepertoire voor ‘business as 

usual’ en een additioneel handelingsrepertoire bij inhoudelijke of financiële vraagstukken uitgewerkt (U7). 

 

Het beleid is dat de deelname in verbonden partijen structureel wordt geëvalueerd. In de afgelopen periode was 

de evaluatie beperkt van omvang (U4). Wel heeft concerncontrol in opdracht van het college van Gedeputeerde 

Staten een artikel 217a onderzoek laten uitvoeren, de Audit verbonden partijen (U7), dat heeft bijgedragen aan de 

bewustwording. Daarnaast stelt de provincie Utrecht dat bezinning op de effectiviteit van deelname aan 

samenwerkingsverbanden een continu proces is; onduidelijk is evenwel hoe dit proces in de praktijk precies vorm 

krijgt. 

2.2.2 Beheersen 

In de praktijk beheerst de provincie Utrecht de deelname in verbonden partijen onvoldoende. De invulling van de 

rol van ‘eigenaar’ staat in de spreekwoordelijke kinderschoenen, al neemt de aandacht ervoor, zoals bij de 

oprichting van de Regionale Uitvoeringsdienst, wel toe. De afdeling bestuurs- en directieondersteuning analyseert 

de begrotingen en jaarrekeningen van alle verbonden partijen niet systematisch voor alle verbonden partijen. De 

beschreven risico’s zijn veelal in kaart gebracht vanuit het oogpunt van de continuïteit van de verbonden partijen. 

In de paragraaf verbonden partijen maakt de provincie Utrecht het financieel belang niet altijd helder en expliciet. 

De beschreven risico’s zijn minder in kaart gebracht vanuit het oogpunt van de provinciale doelen c.q. de 

gemaakte prestatieafspraken. 

 

                                                           
2
 Voor het ‘toekomstproject’ recreatieschappen heeft de externe een projectgroep in het leven geroepen waarin ambtelijk 

diverse expertises zijn vertegenwoordigd. 
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De provincie investeert – als het om beheersen gaat in haar rol als ‘eigenaar’ – bij een aantal verbonden partijen 

in de relaties met andere eigenaren. Een goed voorbeeld is Vitens, waar de provincie Utrecht nauw optrekt met 

de provincies Gelderland en Overijssel, evenals Remu, waar de provincie Utrecht nauw optrekt met de stad 

Utrecht. 

 

Het is niet transparant of een exit strategie is geformuleerd. 

2.2.3 Verantwoorden 

Alle verbonden partijen verantwoorden zich via jaarrekeningen. De Regionale Uitvoeringsdienst verantwoord zich 

ook via kwartaalrapportages specifiek over de uitvoering van provinciale taken. De kwaliteit van de informatie 

varieert per verbonden partij, maar wordt ambtelijk over het algemeen als voldoende beoordeeld. 

Specifieke vragen worden zo nodig in ambtelijk overleg beantwoord. 

 

PS krijgen de begrotingen (zienswijze) en jaarrekeningen van verbonden partijen toegestuurd en bespreken 

gedurende het jaar issues. PS hebben de kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van verbonden partijen 

niet nader uitgewerkt. 

 

De paragraaf verbonden partijen heeft een relatief lage tot gemiddelde informatiewaarde. De informatiewaarde 

kan worden verhoogd door onder meer informatie op te nemen over bestuurders en stemaandeel, het financieel 

belang en de ontwikkeling in financiële kengetallen, evenals informatie over de door de verbonden partijen 

geleverde prestaties en de realisatie van de provinciale doelen. 

2.2.4 Toezicht houden 

De provincie Utrecht past de beleidsuitgangspunten voor de provinciale vertegenwoordiging in zowel 

publiekrechtelijke als privaatrechtelijke verbonden partijen niet goed toe; in de praktijk nemen in vier 

publiekrechtelijke en één privaatrechtelijke verbonden partij leden van PS zitting in het algemeen bestuur c.q. de 

algemene vergadering. De informatiewaarde van de paragraaf verbonden partijen is op dit punt laag. 

 

In de praktijk laat een gedeputeerde zich regelmatig ambtelijk vertegenwoordigen. 

 

Bij het feitelijk wederhoor is aangegeven dat in het afwegingskader dat is opgesteld naar aanleiding van het 

recente onderzoek Audit  Verbonden Partijen (U2) risico’s zijn meegewogen, waardoor overwogen kan worden te 

differentiëren in ambtelijke en bestuurlijke aandacht voor een bepaalde verbonden partij. Wij hebben dit 

afwegingskader echter niet meer kunnen betrekken in het onderzoek. 
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HOOFDSTUK 3 

Vergelijkende analyse 

 

 

Onderwerp  Flevoland Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland 

Doorwerking; opvolging aanbevelingen 

eerdere onderzoeken 

De aanbevelingen uit het 

Rekenkameronderzoek 

Verbonden Partijen 

Verkend (2007) zijn 

grotendeels opgevolgd. De 

aanbevelingen uit het 

eigen onderzoek 

Verbeteren in Verbinden 

(2010) zijn deels 

opgevolgd. 

De aanbevelingen uit het 

Rekenkameronderzoek 

Verbonden Partijen Verkend 

(2007) zijn grotendeels 

opgevolgd. De aanbevelingen 

uit de recente eigen Evaluatie 

Verbonden Partijen (2014) zijn 

ook al grotendeels opgevolgd. 

De aanbevelingen uit 

Verbonden Partijen 

Verkend (2007) zijn  

grotendeels opgevolgd. 

De aanbevelingen uit de 

eigen Audit Verbonden 

Partijen (2014) moeten 

vanwege de recente 

datum van het onderzoek 

nog worden opgepakt.  

Aanbevelingen uit Verbonden 

Partijen Verkend (2007) zijn 

opgevolgd. Aanbevelingen uit 

het eigen onderzoek Inzet 

van Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappijen 

(2014) worden opgepakt.  

Periodieke evaluaties en actualiseren 

beleidsnota 

In 2011 heeft de provincie 

een discussienota 

opgesteld in opdracht van 

PS om het afwegingskader 

voor verbonden partijen te 

actualiseren. In 2014 heeft 

de provincie een 

kadernota verbonden 

partijen opgesteld. Deze is 

aangehouden door PS om 

dit onderzoek van de 

Rekenkamer er in te 

betrekken. In de 

betreffende kadernota 

Een keer per vier jaar worden 

verbonden partijen 

geëvalueerd. Deze informatie 

wordt vertaald naar meta-

niveau en er worden keuzes 

gemaakt over herijking. Op 

basis van de evaluatie van de 

verbonden partijen en de 

aanbevelingen die daaruit zijn 

gekomen, is ook de kadernota 

verbonden partijen 2015 

ontwikkeld.  

De provincie Utrecht 

heeft in 2009 de 

Beleidsnota verbonden 

partijen provincie Utrecht 

2009 vastgesteld. Het 

beleid is dat de 

deelname in verbonden 

partijen structureel wordt 

geëvalueerd. In de 

afgelopen periode was 

de evaluatie beperkt van 

omvang. 

De provincie Zuid-Holland 

heeft in 2012 de Beleidsnota 

verbonden partijen 2013-

2016 vastgesteld (een 

actualisatie van de 

Beleidsnota verbonden 

partijen 2008-2011). In 2015 

start wederom een 

actualisatie van de 

beleidsnota verbonden 

partijen. De deelname in 

verbonden partijen wordt niet 

structureel geëvalueerd. De 

afgelopen periode zijn echter 
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Onderwerp  Flevoland Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland 

verbonden partijen wordt 

aangegeven dat GS de 

verbonden partijen eens in 

vier jaar wil evalueren. De 

provincie staat aan de 

vooravond van een 

dergelijke evaluatie.  

wel een aantal verbonden 

partijen geëvalueerd. 

Daarnaast houden de 

verschillende beleidsmatige 

afdelingen gedurende het 

jaar de vinger aan de pols en 

komt de deelname jaarlijks 

aan de orde bij het opstellen 

van de paragraaf verbonden 

partijen. 

Scheiding van de rollen van 

opdrachtgever en eigenaar  

De aan PS aangeboden 

en aangehouden 

kadernota maakt geen 

onderscheid tussen de 

eigenaarsrol en de 

opdrachtgeversrol richting 

verbonden partijen en hoe 

deze rollen kunnen worden 

ingevuld. Bestuurlijk zijn 

de rollen niet (altijd) 

gescheiden. Het ambtelijk 

opdrachtgeverschap van 

verbonden partijen is 

belegd bij een inhoudelijke 

afdeling. Vaak wordt vanuit 

de inhoudelijke afdeling 

ook het ambtelijk 

eigenaarschap ingevuld. 

Het ambtelijk 

eigenaarschap is niet 

expliciet belegd bij een 

Ambtelijk is bij de deelnemingen 

(private verbonden partijen) al 

expliciet onderscheid gemaakt 

tussen de rollen. Voor de 

overige verbonden partijen 

wordt dit nog doorgevoerd. Op 

bestuurlijk niveau zijn de rollen 

op papier gescheiden bij 

'majeure conflicterende 

belangen'. In de praktijk echter 

lopen de rollen echter nog door 

elkaar, vooral bij publieke 

verbonden partijen. 

De provincie maakt 

bestuurlijk geen en 

ambtelijk deels een 

onderscheid in haar rol 

als opdrachtgever en 

eigenaar van verbonden 

partijen. 

De provincie maakt zowel 

bestuurlijk als ambtelijk een 

onderscheid in haar rol als 

opdrachtgever en eigenaar 

van verbonden partijen. Wat 

betreft de invulling in de 

praktijk is een ontwikkelpunt 

om verder invulling te geven 

aan 'actief 

aandeelhouderschap' (bij 

privaatrechtelijk verbonden 

partijen), waaronder het 

structureel onderbrengen van 

het aandeelhouderschap bij 

de eigenaar-gedeputeerde.  
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Onderwerp  Flevoland Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland 

functionaris.  

Prestatieafspraken  De provincie creëert ruimte 

om in interactie met haar 

verbonden partijen te 

komen tot een 'fit' in wat zij 

wil en wat de verbonden 

partij kan leveren. Voor het 

maken van 

prestatieafspraken en 

prestatiemanagement zijn 

geen provinciale 

richtlijnen. Er worden  in 

de praktijk wel 

prestatieafspraken 

gemaakt met verbonden 

partijen en er wordt ook op 

gestuurd. 

De kadernota die in februari 

2015 is vastgesteld, bevat 

weinig informatie over hoe 

prestatieafspraken met 

verbonden partijen tot stand 

komen en worden gemanaged. 

Het beeld is dat 

accounthouders/opdrachtgevers 

op basis van eigen inzichten het 

opdrachtgeverschap invullen en 

afspraken maken met 

verbonden partijen. 

Inhoudelijke kaders zijn 

veelal vastgelegd in door 

PS vastgestelde 

beleidsplannen op de 

verschillende 

beleidsterreinen. In de 

praktijk stuurt de 

provincie over het 

algemeen weinig 

structureel op de 

verbonden partijen. Met 

enkele verbonden 

partijen zijn vooraf 

prestatieafspraken 

gemaakt tussen de 

provincie Utrecht en de 

desbetreffende 

verbonden partijen. 

Inhoudelijke kaders zijn 

veelal vastgelegd in door PS 

vastgestelde beleidsplannen 

op de verschillende 

beleidsterreinen. Ook werkt 

de provincie Zuid-Holland 

met aandachtspuntenbrieven. 

Met een aantal verbonden 

partijen zijn vooraf 

prestatieafspraken gemaakt 

tussen de provincie en de 

desbetreffende verbonden 

partijen. Bij een aantal 

verbonden partijen is de 

beleidsmatige sturing lichter 

van aard of zijn de 

mogelijkheden om vooraf 

prestatieafspraken te maken 

tussen de provincie en de 

desbetreffende verbonden 

partijen meer beperkt. 

Risicomanagement Het is niet duidelijk wie 

(eind)verantwoordelijk is 

voor het 

risicomanagement. In de 

praktijk worden risico’s 

summier beschreven, vaak 

alleen financieel en zelden 

op de inhoud en op 

bestuurlijke aspecten.  

Risicomanagement is één van 

de criteria die in de kadernota 

zijn opgenomen voor de 

toetsing van verbonden partijen. 

De financiële risico’s worden 

jaarlijks in kaart gebracht. 

Echter, de inhoudelijke en 

bestuurlijke risico’s worden niet 

altijd en expliciet benoemd.  

De beschreven risico’s 

zijn veelal in kaart 

gebracht vanuit het 

oogpunt van de 

continuïteit van de 

verbonden partijen en 

minder vanuit het 

oogpunt van de 

provinciale doelen c.q. 

De beschreven risico’s zijn 

veelal in kaart gebracht 

vanuit het oogpunt van de 

continuïteit van de verbonden 

partijen en minder vanuit het 

oogpunt van de provinciale 

doelen c.q. de gemaakte 

prestatieafspraken. 
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Onderwerp  Flevoland Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland 

de gemaakte 

prestatieafspraken. 

Exit strategie In de kadernota verbonden 

partijen wordt aangegeven 

dat evaluaties kunnen 

leiden tot de keuze om een 

verbonden partij te 

beëindigen. In de huidige 

nota wordt echter niet 

aangegeven dat er een 

exit-strategie moet zijn bij 

het aangaan van 

verbonden partijen. 

Verbonden partijen hebben een 

exit-strategie en bij evaluaties 

komt dit onderwerp ook expliciet 

aan de orde. 

Het is niet transparant of 

een exit strategie is 

geformuleerd. 

Voor publiekrechtelijke 

verbonden partijen is veelal 

een exit strategie 

geformuleerd in termen van 

een einddatum of looptijd. 

Voor privaatrechtelijke 

verbonden partijen is niet 

transparant of een exit 

strategie is geformuleerd. 

 

Verantwoordingsinformatie/ 

informatiewaarde paragraaf verbonden 

partijen 

De ambtelijke 

opdrachtgever maakt 

afspraken met de 

verbonden partij over de 

verantwoordingsinformatie.  

 

GS leggen verantwoording 

af aan PS over de 

ontwikkelingen rondom 

verbonden partijen   aan 

de hand van de reguliere 

P&C documenten 

bestaande uit de 

programmabegroting, het 

jaarverslag en de 

bestuursrapportages.  

 

De provincie kan nog een 

De verbonden partijen moeten 

verantwoording afleggen over 

de resultaten, dan wel over 

bijdragen die de verbonden 

partij levert aan de realisatie 

van provinciale opgaven.  

 

De jaarrekening en begroting 

van de verbonden partijen 

gebruiken GS om PS te 

informeren over de verbonden 

partijen. Vanuit de 

beleidsdirectie wordt bij de 

jaarrekening en begroting van 

verbonden partijen altijd een 

oplegnotitie gemaakt, waarin de 

koppeling wordt gelegd met het 

beleidsinhoudelijke aspect. 

De kwaliteit van de 

informatie varieert per 

verbonden partij, maar 

wordt ambtelijk over het 

algemeen als voldoende 

beoordeeld. 

 

PS krijgen de 

begrotingen (zienswijze) 

en jaarrekeningen van 

verbonden partijen 

toegestuurd en 

bespreken gedurende 

het jaar issues.  

 

De informatiewaarde kan 

worden verhoogd door 

onder meer informatie op 

In de afgelopen periode heeft 

de provincie bij diverse 

verbonden partijen aandacht 

gevraagd voor de kwaliteit 

van de informatie. Die 

kwaliteit varieert per 

verbonden partij, maar wordt 

ambtelijk nu over het 

algemeen als voldoende 

beoordeeld. 

 

PS krijgen de begrotingen en 

jaarrekeningen van de 

verbonden partijen 

toegestuurd en bespreken 

gedurende het jaar issues. 

Daarnaast is eind januari 

2015 afgesproken dat één 
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Onderwerp  Flevoland Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland 

professionaliseringslag 

maken in de 

informatiewaarde van de 

paragraaf verbonden 

partijen van de eigen P&C 

documenten. Er is namelijk 

geen directe koppeling met 

de inhoudelijke opgaven 

en het provinciale beleid 

waaraan de verbonden 

partij bijdraagt. 

Daarmee wordt het voor GS en 

PS duidelijk waarom of waartoe 

de provincie partij is in de 

verbonden partij.  

 

De provincie kan nog een 

kwaliteitsslag maken in de 

informatiewaarde van de 

paragraaf verbonden partijen in 

de eigen P&C documenten. Er 

is namelijk geen directe 

koppeling met de inhoudelijke 

opgaven en het provinciale 

beleid waaraan de verbonden 

partij bijdraagt. 

 

te nemen over 

bestuurders en 

stemaandeel, het 

financieel belang en de 

ontwikkeling in financiële 

kengetallen, evenals 

informatie over de door 

de verbonden partijen 

geleverde prestaties en 

de realisatie van de 

provinciale doelen. 

 

keer per jaar in september 

het onderwerp verbonden 

partijen in al zijn facetten met 

GS wordt besproken en dat 

één keer per jaar in juni door 

GS een analyse van de 

jaarrekeningen en 

begrotingen van alle 

verbonden partijen wordt 

aangeboden conform een 

afgesproken format. 

 

De informatiewaarde van de 

paragraaf verbonden partijen 

kan verder worden verhoogd 

door, conform het 

afgesproken format, 

informatie op te nemen over 

de door de verbonden 

partijen geleverde prestaties 

en de realisatie van de 

provinciale doelen. Die 

informatie is vaak 

voorhanden. 

Differentiatie handelingsrepertoire De provincie heeft geen 

handelingsrepertoire 

uitgewerkt. 

Het handelingsrepertoire voor 

de ambtelijke opdrachtgevers is 

beperkt uitgewerkt. Het 

handelingsrepertoire voor de 

ambtelijke eigenaren voor de 

private verbonden partijen 

(deelnemingen) is helder. Het 

De provincie 

differentieert (op dit 

moment nog) meer 

onbewust dan bewust in 

haar 

handelingsrepertoire. 

De provincie differentieert 

meer onbewust dan bewust 

in haar handelingsrepertoire. 
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Onderwerp  Flevoland Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland 

handelingsrepertoire voor de 

eigenaren van de publieke 

verbonden 

(gemeenschappelijke 

regelingen) wordt uitgewerkt. 

Samenwerking met mede-eigenaren De relatie met andere 

eigenaren vindt nu op 

informele basis en 

incidenteel plaats. 

Rondom enkele verbonden 

partijen heeft de provincie 

(informeel) 

samenwerkingscontact 

met andere deelnemers 

over de 

standpuntbepaling.  

De relatie met andere 

eigenaren vindt nu op informele 

basis en incidenteel plaats. 

Rondom enkele verbonden 

partijen heeft de provincie 

(informeel) 

samenwerkingscontact met 

andere deelnemers/eigenaren 

over de standpuntbepaling. 

De provincie investeert in 

haar rol als eigenaar bij 

een aantal verbonden 

partijen in de relaties met 

andere eigenaren. 

De provincie investeert in 

haar rol als ‘eigenaar’ in de 

relaties met andere 

eigenaren. Maar het is een 

punt waarop de 

ondersteuning eigenaarsrol 

verbonden partijen zich de 

komende periode verder op 

wil ontwikkelen.  

Rolverdeling PS/GS PS hebben de 

kaderstellende en 

controlerende rol ten 

aanzien van verbonden 

partijen niet nader 

uitgewerkt. 

PS hebben de kaderstellende 

en controlerende rol ten 

aanzien van verbonden partijen 

nader uitgewerkt in de 

(kader)nota verbonden partijen. 

PS hebben de 

kaderstellende en 

controlerende rol ten 

aanzien van verbonden 

partijen niet nader 

uitgewerkt. 

PS hebben een werkwijze 

vastgesteld met betrekking 

tot de invulling van de 

kaderstellende en 

controlerende rol ten aanzien 

van verbonden partijen.  
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BIJLAGE A 

Aandachtspunten uit eerdere onderzoeken  

De aandachtspunten zijn geordend naar aspecten van governance 

 

RRk07 = Onderzoek Verbonden partijen verkend, Randstedelijke Rekenkamer 2007 

Fl10 = Onderzoek verbeteren in Verbinden, Provincie Flevoland 2010 

NH14 = Evaluatie Verbonden Partijen, Provincie Noord-Holland 2014 

U14 = Audit Verbonden Partijen, Provincie Utrecht 2014 

ZH13 = Ambtelijke notitie over ondersteuning eigenaarsrol, Provincie Zuid-Holland 2013 

ZH14 = Onderzoek Inzet Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, Provincie Zuid-Holland 2014. 

A/E = Aanvullende aandachtspunten op basis van ervaringen andere overheden (zoals gemeenten Amersfoort en 

Eindhoven) 

 

1. STUREN 

 De provincie heeft een vastgestelde nota, een afwegingskader of beleidslijn voor oprichting/deelname 

vp'en; deze bevat ook afwegingen op het punt van de te bereiken publieke doelen, de sturingsrelatie en 

uitgangspunten voor vertegenwoordiging in verbonden partijen (RRk07, Fl10, NH14). Een exit-strategie 

maakt hiervan deel uit (NH14).  

 De provincie zet sterk in op prestatiemanagement door vp'en, waarbij vooraf prestatieafspraken worden 

gemaakt tussen de provincie en de verbonden partijen (Fl10) 

 Bij de oprichting van een nieuwe of deelname in een bestaande verbonden partij onderbouwt de 

provincie de geschiktheid van het instrument verbonden partij voor de te bereiken beleidsdoelstelling en 

zet deze af tegen andere instrumenten; de beleidsproblemen en -doelstellingen zijn daarbij goed 

geanalyseerd en onderbouwd en eenduidig en concreet verwoord (NH14) 

 De provincie organiseert bij besluiten over de keuze voor of inrichting van een verbonden partij 

tegenspraak in het besluitvormingstraject tot aan het hoogste ambtelijke en politieke niveau (NH14)  

 De provincie geeft structureel (en niet incidentgedreven) duidelijke sturing aan de vp'en (NH14) 

 De provincie herijkt cq evalueert de doelen, de activiteiten en de verantwoording voor het nut en de 

noodzaak, doelmatigheid en doeltreffendheid van een verbonden partij structureel, bijv. eens in de vier 

jaar (RKk07, RKk07 over Fl en NH, NH14) 

 Het strategisch kader voor de sturingsrelatie met de verbonden partijen gaat in op de vraag hoe de 

provincie in haar diverse rollen omgaat met verschillende typen verbonden partijen; ze differentieert naar 

risico van en sturingsambitie voor verbonden partijen en ze bepaalt of actief dan wel passief beheer 

gewenst is (NH14) 

 De provincie actualiseert per verbonden partij de strategie en sturingsfilosofie aan de hand van nieuwe 

ontwikkelingen (ZH13) 

 De provincie doet dit mede om te komen tot een integraal provinciaal standpunt in GS, om hoofd- en 

bijzaken te onderscheiden, om te bepalen hoe de provincie een verbonden partij benadert 

(ondersteunend vs corrigerend, controle vs vertrouwen) en om te bepalen of continuering van de 

verbonden partij nog nodig is) (ZH13) 

 De provincie bepaalt risicoprofielen van verbonden partijen en stelt vast welke maatregelen ze moet 

nemen om risico’s te verminderen (NH14) 
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 De provincie (onder meer door een accounthouder voor complexe en hoog-risico partijen) houdt de 

vinger aan de pols bij verbonden partijen met een hoog risicoprofiel om te kunnen anticiperen op 

mogelijke problemen (NH14) 

 De provincie vermijdt verschillende (conflicterende) rollen van de provincie bij de verbonden partijen zo 

veel mogelijk en brengt mogelijk conflicterende rollen onder bij verschillende bestuurders (NH14) 

 De provincie streeft naar het maken van een helder onderscheid tussen de eigenaarsrol en 

opdrachtgeverrol (door deze expliciet toe te wijzen) en vult deze rollen nevengeschikt (gelijkwaardig) in 

(U14) 

 De provincie brengt in het DB van een Gemeenschappelijke Regeling (of vergelijkbare organen van 

verbonden partijen) alleen integrale provinciale standpunten in (waarin de standpunten ten aanzien van 

de eigenaarsrol zijn meegewogen) (ZH13) 

 De provincie (Directie Concernzaken) ziet toe op inbreng van een integraal provinciaal standpunt in 

Gedeputeerde Staten (ZH13) 

 Provinciale Staten stellen een eigen visie op verbonden partijen vast en neemt die op in een vast te 

stellen kadernota verbonden partijen (RRk07 over Fl en NH) 

 Provinciale Staten evalueren periodiek de door haar vast te stellen kadernota verbonden partijen (RRk07 

over Fl en NH) 

 

 

2. BEHEERSEN 

 Het vastgestelde afwegings- of beoordelingskader voor (oprichting/deelname) verbonden partijen bevat 

ook afwegingen op  bedrijfsmatig gebied; een exit-strategie maakt onderdeel uit van het kader (RRk07, 

Fl10, NH14) 

 De provincie stelt aanvullende richtlijnen en randvoorwaarden op voor de aansturing van ROM's; hierbij 

wordt onderscheid gemaakt naar de opstartfase en naar de operationele fase van een ROM (ZH14) 

 De provincie geeft structureel (en niet slechts incident gedreven) duidelijke sturing aan de verbonden 

partijen (NH14). Ze maakt daarbij ook onderscheid naar een regulier en additioneel handelingsrepertoire 

bij inhoudelijke of financiële vraagstukken (U14) 

De provincie zet daar waar nodig specialistische juridische, financiële en sectorspecifieke kennis in om 

de invulling van de eigenaarsrol te kunnen versterken (U14) 

 De provincie vermijdt verschillende (conflicterende) rollen van de provincie bij de verbonden partijen zo 

veel mogelijk en brengt deze rollen onder bij verschillende bestuurders (NH14) 

 De provincie heeft de eigenaarsrol duidelijk geformuleerd door te expliciteren welke rol de provincie 

inneemt en zorgt ervoor dat eigenaars- en opdrachtgeversrollen nevengeschikt / gelijkwaardig worden 

ingevuld (U14) 

 De provincie brengt in het DB van een GR (of vergelijkbare organen van verbonden partijen) alleen 

integrale provinciale standpunten in (waarin de standpunten ten aanzien van de opdrachtgeversrol zijn 

meegewogen) (ZH13) 

 De provincie (Directie Concernzaken) ziet toe op inbreng van een integraal provinciaal standpunt in GS 

(ZH13) 

 De provincie maakt helder en expliciet waarvan het eigenaar is op financieel gebied (aandelen, 

gereserveerde aandelen, claim op eerder overgedragen aandelen) (U14) 

    De provincie heeft de eigenaarsrol expliciet bestuurlijk en ambtelijk toegewezen en de rol wordt expliciet 

 besproken binnen het College van GS (U14) 

 De provincie organiseert kennisontwikkkeling en -deling (mede op het punt van handelingsrepertoire) 

wat betreft de eigenaarsrol voor haar ambtenaren (platform, overleg of vraagbaakfunctie) (U14) 
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 De provincie investeert in de relaties met andere eigenaren om beter en vollediger inzicht te krijgen in 

het krachtenveld van een verbonden partij, voor de standpuntbepaling in het DB en AB in het geval van 

een GR (ZH13) 

 

 

3. VERANTWOORDING 

 De verbonden partij legt op transparante wijze en tijdig verantwoording af over resultaten van het beleid, 

de doelmatigheid van de inzet van middelen en de rechtmatigheid van de inzet van middelen (A/E) 

 De verantwoordingsinformatie van verbonden partijen komt tegemoet aan de informatiebehoefte van de 

provincie; er is voldoende zicht op effectiviteit en efficiëntie (A/E) 

 De verantwoordingsinformatie heeft een directe koppeling met de gemaakte afspraken tussen de 

provincie en de verbonden partij (A/E) 

 De provincie borgt een helder inzicht in het functioneren van de RvT en de interactie tussen de directeur 

en de RvT binnen een ROM (ZH14) 

 De provincie hanteert een wettelijke invulling van de paragraaf verbonden partijen (RRk07) 

 De provincie hanteert een brede invulling van de paragraaf verbonden partijen (RRk07) 

 De provincie legt bij nieuwe of te herijken verbonden partijen met een holdingstructuur in de statuten of 

anderszins vast hoe de provincie inzicht verkrijgt in de activiteiten en resultaten van de 

dochtermaatschappijen (NH14) 

 De paragraaf verbonden partijen in de provinciebegroting heeft een hoge informatiewaarde (op basis 

van informatie uit het ambtelijk platform, met een heldere en actuele typologie en met de belangrijkste 

prestaties, inhoudelijke & financiële vraagstukken) (U14) 

 De provincie herijkt de verantwoording van verbonden partijen eens in de vier jaar (NH14) 

 

 

4. TOEZICHT 

 De provincie heeft een beleidslijn voor vertegenwoordiging in publieke en private vp'en, waaronder 

vennootschappen (RRk07) 

 De provincie past de beleidslijn(en) over vertegenwoordiging goed toe (RRk07) 

 De provincie  heroverweegt de vertegenwoordiging van GS in Raden van Commissarissen, omdat dit in 

strijd is met de beleidslijn, die uitgaat van het "Nee, tenzij"-principe (RRK07 over Fl) 

 De provincie stelt, om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, een eenduidige procedure op 

voor de benoeming van directieleden en toezichthouders en hanteert deze vervolgens ook (NH14) 

 De provincie heeft een afwegingskader voor bestuurlijke betrokkenheid in het beoordelingskader vp'en 

(Fl10) 

 De provincie staat periodiek stil bij de mate van bestuurlijke betrokkenheid die gewenst is ten aanzien 

van verbonden partijen (Fl10) 

 De provincie toetst vooraf of de bestuurlijke betrokkenheid in lijn is met Code Tabaksblat en Code Goed 

Openbaar Bestuur (Fl10) 

 De provincie toetst periodiek of de bestuurlijke betrokkenheid in lijn is met Code Tabaksblat en Code 

Goed Openbaar Bestuur (Fl10) 
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BIJLAGE B 

Opvolging aanbevelingen en leerpunten 

 

Achter elk van de aanbevelingen en leerpunten is aangegeven of het betrekking heeft op sturen (S), beheersen 

(B), verantwoorden (V) of toezicht houden (T). 

 

Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer 2007: Verbonden partijen verkend  

# Aanbeveling Opvolging 

1 Stel een afwegingskader op en betrek hierin de 

verschillende keuzes omtrent:  

 de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd: 

1) zelf doen, 2) uitbesteden/subsidie, 3) via 

verbonden partij. 

 een keuze maken uit verschillende typen 

verbonden partijen, indien gekozen wordt 

voor het instrument verbonden partijen. (S) 

Opgevolgd. De provincie heeft in 2009 een beleidsnota 

vastgesteld inclusief een afwegingskader bij welk doel 

welk sturingsmodel het best past (zelf doen, subsidie, 

verbonden partij) en een afwegingskader over welk type 

verbonden partij het best zou passen (U6). 

2 Evalueer aan de hand van het afwegingskader 

periodiek de deelname aan de bestaande verbonden 

partijen, waarbij de vraag gesteld wordt: is deelname 

aan deze verbonden partij nog steeds de meest 

doelmatige en doeltreffende oplossing om de 

doelstelling te bereiken?’ (S) 

Deels opgevolgd. Beleidsmatig is bepaald dat 

verbonden partijen iedere collegeperiode wordt 

geëvalueerd (U6). In 2012 is een evaluatierapport 

uitgebracht. Dit evaluatierapport is echter niet van 

voldoende informatie om een oordeel over de 

toegevoegde waarde van de verbonden partijen te 

kunnen ontwikkelen (U4). 

3 Maak in de paragraaf verbonden partijen een keuze 

tussen een wettelijke of ‘brede’ invulling van het begrip 

verbonden partijen. Vraag aan GS de door PS 

gewenste invulling van het begrip verbonden partij in de 

begroting en jaarstukken te hanteren. (V) 

Deels opgevolgd. In de programmabegroting 2015 is de 

Randstedelijke Rekenkamer opgenomen als verbonden 

partij, terwijl deze partij officieel geen verbonden partij 

is. Dit impliceert een brede invulling van het begrip 

verbonden partijen, maar in de paragraaf verbonden 

partijen en jaarstukken wordt een brede invulling van 

het begrip niet nadrukkelijk gehanteerd. De brede 

benadering van de provincie (er wordt niet alleen naar 

verbonden partijen als instrument gekeken, maar naar 

samenwerkingsverbanden in brede zin) wordt wel 

benadrukt in de beleidsnota 2009 (U6, U1). 

4 Stel de visie van PS op verbonden partijen vast en 

neem dit op in de vast te stellen kadernota verbonden 

partijen. (S) 

Niet opgevolgd. De kaderstellende rol van de PS is niet 

nader uitgewerkt. 

5 Evalueer periodiek de door PS vast te stellen kadernota 

verbonden partijen. (S) 

Niet opgevolgd. Dit heeft niet plaatsgevonden. 

6 Stel uitgangspunten voor vertegenwoordiging in 

publieke en private verbonden partijen in de door PS 

vast te stellen nota verbonden partijen vast. Houd bij de 

vertegenwoordiging in verbonden partijen rekening met 

Deels opgevolgd. De uitgangspunten die in de 

beleidsnota zijn opgenomen zijn: alleen GS (en geen 

PS) zijn lid van het bestuur van verbonden partijen, en 

geen provinciale bestuurders hebben zitting in de RvT 
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de risico’s van ‘dubbele petten’. (S/B) of RvC van privaatrechtelijke partijen. Over de risico’s 

van het eigenaarschap en het opdrachtgeverschap als 

dubbele pet wordt geen richtlijn gegeven (U6). 

7 Stel een beleidslijn vast voor de deelname in 

vennootschappen en betrek deze bij het op te stellen 

afwegingskader. (T) 

Opgevolgd. Deze beleidslijn is opgenomen in de 

beleidsnota en houdt in dat leden van GS deel kunnen 

nemen in de Ava, maar niet in een RvC of RvT (U6). 

8 Heroverweeg de huidige deelname in vennootschappen 

aan de hand van de vastgestelde beleidslijn. (T) 

Deels opgevolgd. Volgens de programmabegroting 

2015 zijn er vijf verbonden partijen in welke PS een 

bestuurlijke rol invullen. Dit is in strijd met de beleidslijn 

(U1). Wat wel is gevolgd, is de richtlijn om provinciale 

bestuurders geen deel meer te laten nemen in een RvC 

of een RvT van een verbonden partij (U1). 

9 Neem een beleidslijn voor de vertegenwoordiging in 

vennootschappen op in de vast te stellen kadernota 

verbonden partijen. (S) 

Deels opgevolgd. Er is een richtlijn opgenomen voor de 

vertegenwoordiging van de provincie in 

vennootschappen, maar er kan nog meer aandacht 

worden besteed aan de mogelijkheden tot sturing vanuit 

de provincie (U6). 

 

Onderzoek Utrecht 2014: Audit verbonden partijen  

# Aanbeveling Opvolging 

1 Bestuurlijk en ambtelijk: maak bij de start voor ieder 

samenwerkingsverband expliciet waarvan de provincie 

eigenaar is door te kijken naar financiële middelen, 

organisatie of netwerk. (S/B) 

Deels al opgevolgd. In vergelijking met de 

programmabegroting 2013 bevat de 

programmabegroting 2015 meer informatie over waar 

de provincie precies eigenaar van is. Bij 

privaatrechtelijke partijen is deze informatie volledig, 

maar mist het precentage aandeel in de meeste 

gevallen wel, bij ongeveer de helft van de 

publiekrechtelijke partijen mist de informatie nog. Soms 

is de informatie wel op oude stukken gebaseerd (U1). 

2 Ambtelijk: zorg voor een onderscheiding tussen 

opdrachtgever- en eigenaarrollen en beleg deze rollen, 

zodat beide belangen gediend worden en keuzes bij 

tegengestelde belangen tussen rollen helder op de 

bestuurlijke tafel komen. (S/B) 

Deels al opgevolgd. Formeel is na de uitvoering van de 

audit 2014 de afdeling bestuur- en 

directieondersteuning (BDO) aangesteld om kaders te 

stellen en te adviseren bij de invulling van het 

eigenaarschap, om het onderscheid beter af te 

bakenen. Dit is nog niet breed bekend bij de provincie 

en bij de meeste verbonden partijen (bijvoorbeeld bij de 

recreatieschappen) is opdrachtgeverschap en 

eigenaarschap bij één ambtenaar belegd. Bij de RUD 

Utrecht, een nieuwe verbonden partij (juli 2014) is het 

opdrachtgeverschap en het eigenaarschap gescheiden 

bij verschillende organisatieonderdelen. 

3 Bestuurlijk: bespreek en beleg de eigenaarsrol van de 

samenwerkingsverbanden expliciet binnen het College 

van GS. (B) 

Nog niet opgevolgd. Deze aanbeveling is zeer recent  

en daardoor nog niet opgevolgd. Bij de meeste 

verbonden partijen neemt één Gedeputeerde deel aan 

het AB/DB of aan de AvA van de verbonden partij. Of 

de eigenaarsrol expliciet binnen het college wordt 
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besproken is niet bekend. 

4 Ambtelijk: wissel, naast overleg met alle 

accounthouders voor samenwerkingsverbanden, als 

‘eigenaar’ ervaringen uit met collega’s die voor 

eenzelfde samenwerkingsvorm de eigenaarsrol invullen 

om zo van de specifieke accenten binnen deze vorm 

van elkaar te leren. (B) 

Nog niet opgevolgd. Deze aanbeveling is zeer recent en 

daardoor nog niet opgevolgd. Rondom verschillende 

verbonden partijen is er aan de kant van de provincie 

een team opgericht met disciplines (juridisch, 

inhoudelijk, financieel) om kennis te delen en om elkaar 

te adviseren. 

5 Ambtelijk en bestuurlijk: maak bij het invullen van de 

eigenaarsrol onderscheid in ‘business as usual’ en 

additioneel repertoire bij inhoudelijke of financiële 

vraagstukken. (B)  

Deels al opgevolgd.  Het onderscheid wordt formeel nog 

niet gemaakt in de stukken, maar rondom verschillende 

verbonden partijen is er bewustwording van de 

repertoires ontstaan. Dit draagt bij aan het beheersen 

van de verbonden partij. Het is niet bekend of er op 

bestuurlijk niveau onderscheid tussen de repertoires 

wordt gemaakt. 

6 Ambtelijk: gebruik het handelingsrepertoire als basis 

voor het verdere leerproces, waarbij het continu 

aangevuld en verbeterd wordt. (B) 

Nog niet opgevolgd. Het handelingsrepertoire wordt 

rondom sommige verbonden partijen herkend, maar 

nog niet gebruikt als basis voor een leerproces. 

7 Ambtelijk: richt een platform en vraagbaakfunctie in ter 

ondersteuning en facilitering van de eigenaarsrol van 

samenwerkingsverbanden. (B) 

Deels al opgevolgd. Deze aanbeveling is zeer recent  

en is na de audit officieel belegd bij de afdeling bestuur- 

en directieondersteuning (BDO). Op dit moment wordt 

er binnen de provincie nog niet ervaren dat er een 

vraagbaakfunctie aanwezig is. 

8 Ambtelijk en bestuurlijk: versterk informatiewaarde van 

de paragraaf verbonden partijen door gebruik te maken 

van de input uit het platform, door de typologie op te 

nemen en actueel te houden en per 

samenwerkingsverband de belangrijkste prestaties en 

eventuele inhoudelijke en/of financiële vraagstukken te 

vermelden. (S/B) 

Nog niet opgevolgd. In de paragraaf verbonden partijen 

2015 is de typologie nog niet opgenomen. De informatie 

is meestal actueel, maar in sommige gevallen ook 

gebaseerd op oude stukken. Meestal worden 

(financiële) risico’s per verbonden partij benoemd, maar 

deze informatie wordt niet met input uit een platform 

ontwikkeld (U1). 

 

 

Leerpunten vanuit onderzoeken bij andere provincies/overheden 

Leerpunten uit onderzoek in Flevoland  

# Leerpunt Van toepassing wel of niet 

1 Zet sterker in op prestatiemanagement. (S) Wel van toepassing, omdat dit al plaatsvindt bij diverse 

verbonden partijen, maar er structureel nog sterke op 

prestatiemanagement kan worden gestuurd. 

Prestatieafspraken dragen bij aan de sturing van 

verbonden partijen. 

2 Verrijk het huidige Beoordelingskader Verbonden 

Partijen met een afwegingskader voor bestuurlijke 

betrokkenheid. (S) 

Niet van toepassing, de provincie heeft dit al in de 

beleidsnota opgenomen (U6). 

3 Toets vooraf en periodiek of de bestuurlijke 

betrokkenheid in lijn is met de Code Tabaksblat en 

Code Goed Openbaar Bestuur. (T) 

Wel van toepassing, de provincie zou deze richtlijnen 

kunnen gebruiken bij het toetsen van bestuurlijke 

betrokkenheid bij verbonden partijen. 
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Leerpunten uit onderzoek in Noord-Holland  

# Leerpunt Van toepassing wel of niet 

4 Zorg ervoor dat de beleidsdoelstellingen eenduidig en 

concreet zijn verwoord bij de oprichting van een nieuwe 

of deelname in een bestaande verbonden partij. 

Beargumenteer daarnaast waarom het instrument 

verbonden partij het meest geschikt instrument is 

waarmee de provincie de beleidsdoelstellingen kan 

realiseren. Expliciteer de voor- en nadelen van 

alternatieve instrumenten en weeg deze onderling af. Of 

onderbouw waarom dit niet kan of hoeft. (S) 

Niet van toepassing, de provincie heeft een 

afwegingskader opgenomen in de beleidsnota (U6). 

5 Herijk de doelen, de activiteiten en de verantwoording 

voor het nut en de noodzaak van een verbonden partij 

eens in de vier jaar. (S) 

Wel van toepassing. In 2012 is een evaluatierapport 

aangeboden aan de GS, maar het is nu niet bekend of 

in 2016 weer een evaluatie wordt uitgevoerd. 

Betreffende inhoud van het evaluatierapport zou er nog 

een professionaliseringslag kunnen plaatsvinden door in 

de evaluatie te toetsen of nut en noodzaak van de partij 

nog van toepassing zijn en dit per verbonden partij weer 

te geven (U4). 

6 Formuleer een exit-strategie bij het oprichten van 

nieuwe of bij de herijking van bestaande verbonden 

partijen. (S/B) 

Wel van toepassing, omdat het formuleren van een exit 

strategie in de beleidsnota kan bijdragen aan het 

opnemen van dergelijke afspraken bij oprichting van 

een verbonden partij. Dit gebeurt nu nog niet 

gestructureerd bij alle verbonden partijen. 

7 Benoem een accounthouder voor complexe verbonden 

partijen met een hoog financieel of beleidsmatig risico. 

Stel bij deze benoeming een functieprofiel op. 

Overweeg daarnaast het instellen van een expert-team 

verbonden partijen voor overkoepelende vraagstukken, 

naar voorbeeld van de provincie Noord-Brabant ten 

behoeve van het integrale zicht op verbonden partijen. 

Bespreek jaarlijks de stand van zaken per verbonden 

partij, ook als er niets aan de hand is. (S) 

Wel van toepassing. Bij het merendeel van de 

verbonden partijen zijn de risico’s gericht op continuïteit 

van de verbonden partijen, maar hebben ze niet altijd 

een relatie met provinciale doelen. Een accounthouder 

of een expertteam kan een bijdrage leveren aan het 

toezicht houden op en beheersen van verbonden 

partijen. 

8 Stel een strategisch kader op voor de sturingsrelatie 

met de verbonden partijen. Dit kader dient in te gaan op 

de vraag hoe de provincie Noord-Holland in haar 

diverse rollen omgaat met verschillende typen 

verbonden partijen, met differentiatie naar risico van en 

sturingsambitie voor verbonden partijen. (S) 

Wel van toepassing, omdat richtlijnen over de scheiding 

van eigenaarschap en opdrachtgeverschap kan leiden 

tot een betere sturing van verbonden partijen. 

9 Bepaal bij het besluit tot deelname in een verbonden 

partij of actief of passief beheer gewenst is. Stel 

tegelijkertijd vast welke maatregelen de provincie moet 

nemen om risico’s te verminderen behorende bij het 

risicoprofiel van de verbonden partij. Houd vervolgens 

de vinger aan de pols bij verbonden partijen met een 

Wel van toepassing, omdat de provincie hier nog een 

professionaliseringslag in zou kunnen maken. De 

typologie uit de audit 2014 zou hier een bijdrage aan 

kunnen leveren. 
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hoog risicoprofiel om te kunnen anticiperen op 

mogelijke problemen. (S) 

10 Vermijd verschillende (conflicterende) rollen van de 

provincie bij verbonden partijen zoveel mogelijk. Breng 

mogelijk conflicterende rollen onder bij verschillende 

bestuurders. Organiseer bij besluiten over de keuze 

voor of inrichting van een verbonden partij tegenspraak 

in het besluitvormingstraject tot aan het hoogste 

ambtelijke en politieke niveau. Te denken valt daarbij 

aan een structuur waarbij binnen de provinciale 

organisatie verschillende bestuurders en directeuren 

verantwoordelijk zijn voor de oprichting en de werking 

van verbonden partijen. (S) 

Wel van toepassing, omdat op bestuurlijk niveau 

onderscheid gemaakt zou kunnen worden tussen een 

Vakgedeputeerde en een eigenaar Gedeputeerde. 

11 Leg bij nieuwe of te herijken verbonden partijen met een 

holdingstructuur in de statuten of anderszins vast hoe 

de provincie inzicht heeft in de activiteiten en resultaten 

van de dochtermaatschappijen. Hierbij kan worden 

vastgelegd dat ook de jaarrekeningen van de 

dochtermaatschappijen onderdeel uitmaken van de 

verantwoordingsinformatie. (V) 

 Wel van toepassing. Er zijn bij een aantal verbonden 

partijen wel afspraken vastgelegd over grote 

investeringen, maar er zou meer in de statuten kunnen 

worden vastgelegd, zodat de afstand tussen de 

provincie en de holdingstructuur wordt verkleind. 

12 Stel, om de schijn van belangenverstrengeling te 

voorkomen, een eenduidige procedure op voor de 

benoeming van directieleden en toezichthouders en 

hanteer deze vervolgens ook. Daarbij hoort de expertise 

van de potentiële commissarissen en directieleden voor 

de verbonden partij doorslaggevend te zijn. (T) 

Wel van toepassing, omdat de schijn van 

belangverstrengeling hiermee voorkomen kan worden. 

13 Evalueer in het vervolg ook verbonden partijen zoals 

stichtingen en verenigingen. (S) 

Niet van toepassing, omdat beleidsmatig is vastgelegd 

dat alle verbonden partijen ten minste elke 

collegeperiode moeten worden geëvalueerd. Hier vallen 

ook stichtingen en verenigingen onder (U6). 

 

 

Leerpunten uit onderzoek in Zuid-Holland 

# Leerpunt Van toepassing wel of niet 

14 Overweeg aanvullende ambtelijke richtlijnen en 

randvoorwaarden op te laten stellen, specifiek gericht 

op deelname in ROM’s. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt naar de opstartfase en naar de operationele 

fase van een ROM. Gebruik deze om vorm te geven 

aan de huidige sturingsfilosofie van het sturen op 

afstand. (B) 

Niet van toepassing, omdat dit een specifiek onderzoek 

naar ROM’s in de provincie Zuid-Holland betreft. 

15 Draag zorg voor een goede digitale archivering van 

stukken van ROM’s waarin de provincie voornemens is 

voor langere tijd te participeren. (T) 

Niet van toepassing, omdat dit een specifiek onderzoek 

naar ROM’s in de provincie Zuid-Holland betreft. 

16 De provincie brengt in het DB van een GR (of 

vergelijkbare organen van vp'en) alleen integrale 

Deels van toepassing, omdat er nog geen helder 

onderscheid wordt gemaakt tussen het ambtelijk 



32 

provinciale standpunten in (waarin de standpunten ten 

aanzien van de eigenaarsrol zijn meegewogen). (S) 

opdrachtgeverschap en het eigenaarschap. 

17 De provincie brengt in het DB van een GR (of 

vergelijkbare organen van vp'en) alleen integrale 

provinciale standpunten in (waarin de standpunten ten 

aanzien van de opdrachtgeverrol zijn meegewogen). (B) 

Niet van toepassing, omdat er nog geen helder 

onderscheid wordt gemaakt tussen het ambtelijk 

opdrachtgeverschap en het eigenaarschap. 

18 De provincie (Directie Concernzaken) ziet toe op 

inbreng van een integraal provinciaal standpunt in GS. 

(S) 

Niet van toepassing, omdat deze aanbeveling specifiek 

geldt voor de provincie Zuid-Holland. 

19 De provincie investeert in de relaties met andere 

eigenaren om beter en vollediger inzicht te krijgen in het 

krachtenveld van een verbonden partij, voor de 

standpuntbepaling in het DB en AB in het geval van een 

GR. (B) 

Rondom de meeste verbonden partijen heeft de 

provincie veel (informeel) samenwerkingscontact met 

andere deelnemers over de standpuntbepaling in het 

AB en DB. 

20 De provincie  borgt een helder inzicht in het 

functioneren van de RvT en de interactie tussen de 

directeur en de RvT binnen een ROM. (V) 

Niet van toepassing, omdat dit een specifiek onderzoek 

naar ROM’s in de provincie Zuid-Holland betreft. 

 

 

Leerpunten uit onderzoeken andere overheden 

# Leerpunt Van toepassing wel of niet 

21 De verbonden partij legt op transparante wijze en tijdig 

verantwoording af over resultaten van het beleid, de 

doelmatigheid van de inzet van middelen en de 

rechtmatigheid van de inzet van middelen. (V) 

Wel van toepassing, omdat de provincie nog een 

professionaliseringsslag kan slaan in de 

informatievoorziening, door bijvoorbeeld vaste formats 

op te stellen en te beleggen dat er op ambtelijk niveau 

een analyse op de stukken wordt uitgevoerd voor GS. 

Daarnaast komen stukken vaak te laat, waardoor er 

geen tijd meer is voor revisie door collega’s. 

22 De verantwoordingsinformatie van verbonden partijen 

komt tegemoet aan de informatiebehoefte van de 

provincie; er is voldoende zicht op effectiviteit en 

efficiëntie. (V) 

Wel van toepassing, omdat de provincie kan nog een 

professionaliseringsslag kan slaan in de 

informatievoorziening, door bijvoorbeeld vaste formats 

op te stellen en te beleggen dat er op ambtelijk niveau 

een analyse op de stukken wordt uitgevoerd voor GS. 

Daarnaast komen stukken vaak te laat, waardoor er 

geen tijd meer is voor revisie door collega’s. 

23 De verantwoordingsinformatie heeft een directe 

koppeling met de gemaakte afspraken tussen de 

provincie en de verbonden partij. (V) 

Wel van toepassing, omdat dit nog niet gestructureerd 

plaatsvindt. In sommige gevallen is de 

verantwoordingsinformatie gekoppeld aan gemaakte 

afspraken (bijvoorbeeld bij de NV 

ontwikkelingsmaatschappij Utrecht), bij andere 

verbonden partijen is er geen relatie tussen afspraken 

en verantwoordingsinformatie. 
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BIJLAGE C 

Overzicht verbonden partijen provincie Utrecht 

 

Publiekrechtelijke verbonden partijen (U1) 

Gebruikelijk is dat een provincie bestuurlijk is vertegenwoordigd in het bestuur (algemeen en/of dagelijks bestuur) 

van een gemeenschappelijke regeling. Eventuele uitzonderingen hierop in de provincie Utrecht zijn weergegeven 

in de kolom ‘bestuurlijke betrokkenheid’. 

 

Verbonden partij Financieel belang Stemverhouding Bestuurlijke betrokkenheid 

Fonds nazorg gesloten 

stortplaatsen  

Geen beschikbare gegevens Geen beschikbare gegevens  

Recreatie Midden Nederland Geen beschikbare gegevens Geen beschikbare gegevens PS neemt zitting in algemeen 

bestuur 

Recreatieschap Utrechtse 

Heuvelrug 

€ 485.520 Geen beschikbare gegevens  

Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden  

€ 764.358 Geen beschikbare gegevens PS neemt zitting in algemeen 

bestuur 

Recreatieschap 

Vinkeveenseplassen 

€ 515.800 Geen beschikbare gegevens PS neemt zitting in algemeen 

bestuur 

Plassenschap Loosdrecht 

e.o.  

€ 166.600 Geen beschikbare gegevens PS neemt zitting in algemeen 

bestuur 

Regionale Uitvoeringsdienst 

Utrecht 

€ 6.200.000 2/13  

 

 

Privaatrechtelijke verbonden partijen (U1) 

Gebruikelijk is dat een provincie bestuurlijk is vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders 

van een vennootschap en de algemene vergadering van een vereniging. Eventuele uitzonderingen hierop in de 

provincie Utrecht zijn weergegeven in de kolom ‘bestuurlijke betrokkenheid’. 

 

Verbonden partij Financieel belang Aandeel Bestuurlijke betrokkenheid 

Vitens N.V. € 286.000 5,7% Gedeputeerde neemt zitting 

in College van Advies 

Bank Nederlandse 

Gemeenten N.V. 

€ 219.000 0,16%  

Nederlandse 

Waterschapsbank N.V. 

€ 9.820.000 <1%  

Remu Houdstermaatschappij 

N.V. 

€ 0 47,5%  

Vereniging Interprovinciaal 

overleg 

Geen beschikbare gegevens Geen beschikbare gegevens PS neemt zitting in algemene 

vergadering 

Vereniging Huis der 

Nederlandse provincies 

Geen beschikbare gegevens Geen beschikbare gegevens  

Ontwikkelingsmaatschappij 

Utrecht N.V. 

€ 15.000.000 100%  
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BIJLAGE E 
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