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DATUM 28-4-2021 

AAN Commissie BEM 

VAN Presidium 

DOORKIESNUMMER 06 25 77 89 77 

ONDERWERP Strategische Termijn Agenda  

  

Samenvatting 

Om Provinciale Staten beter in positie te brengen heeft het Presidium, conform de in het RvO opgedragen taak 

het besluitvormingsproces en de strategische agendaplanning te bewaken, besloten tot het invoeren van een 

Strategische Termijn Agenda. Het betreft onderwerpen van de Lange Termijn Planning, die extra aandacht 

krijgen. Bij besluitvorming over de onderwerpen van de Strategische Termijn Agenda (‘STA-dossiers’) wordt extra 

aandacht besteed aan de voorwaarden, die nodig zijn om tot kwalitatief hoogwaardige kaderstelling en controle te 

komen. 

 

Aanleiding 

Het bestuursorgaan ‘Provinciale Staten’ (PS) heeft sinds de invoering van het Dualisme (voor de provincies in 

2003) drie taken: kaderstelling en controle met het oog op de belangen van alle inwoners van de provincie 

(volksvertegenwoordiging). Hoewel er verschillende meningen bestaan over de vraag wat goede kaderstelling en 

controle inhoudt, spelen tenminste de volgende elementen een rol: 

- PS hebben voldoende tijd voor het statenwerk; 

- PS hebben voldoende kennis over het betreffende onderwerp; 

- PS kennen het beschikbare instrumentarium en de te volgen procedures;  

- er is een heldere rolverdeling qua bevoegdheden tussen PS en GS; 

- de informatievoorziening vanuit onder andere GS is op orde; 

- de beleids- en besluitvormingsprocessen zijn transparant. 

 

In de praktijk wordt niet altijd aan deze voorwaarden voldaan: er is niet altijd voldoende (vergader)tijd, PS hebben 

niet altijd adequate informatie om een onderwerp van verschillende kanten te bekijken, er is wel eens 

onduidelijkheid over het besluitvormingsproces / over de vraag ‘wie gaat over wat?’ of PS voelen zich enigszins 

overvallen door de agendering.  

In het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van Provinciale Staten uit oktober 2020 is geconcludeerd: 

“De Staten zijn naar eigen zeggen: 

➢ Te volgzaam (onder meer ten aanzien van de agenda); 

➢ Te weinig sturend (op onder meer de aard en inrichting van de stukken die zij van Gedeputeerde Staten 

ontvangen, op de inrichting en kwaliteit van de Statenvoorstellen en op de vormgeving van 

besluitvormingsprocessen); … 

De met de fractievoorzitters gevoerde gesprekken onderbouwen de stelling dat er een breed gedeelde behoefte 

is aan het beter in positie brengen van de Staten. (…) De Staten moeten indien nodig proactiever en assertiever 

zijn. Het presidium kan hier een betekenisvolle rol in vervullen, als scharnier tussen de Staten, het college en de 

ambtelijke organisatie.”   

 

Lange Termijn Planning 

Het Presidium heeft gereflecteerd over vraag op welke wijze het ‘een betekenisvolle rol’ kan vervullen in ‘het beter 

in positie brengen van de Staten’. Een van de taken van het Presidium, zoals vermeld in het Reglement van 

Orde, luidt: “Het Presidium bewaakt het besluitvormingsproces en de strategische agendaplanning van de Staten 
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en de Statencommissies.” (RvO, Art 8, lid 5). Om deze taak uit te voeren, beschikt het Presidium onder andere 

over de Lange Termijn Planning: een excelsheet waarop GS aangeven welk voorstel voor welke 

(commissie)vergadering gepland staat. Deze planning is in de praktijk van beperkte waarde. Het tijdig aanleveren 

van de gewenste informatie blijkt lastig te zijn, waardoor het Presidium zich overvallen voelt en er geen 

mogelijkheid is tot ‘strategische agendaplanning’. Het Presidium heeft hier onlangs dan ook een signaal over 

afgegeven aan het College. Inmiddels is een aangepaste, meer uitgebreide planning ontvangen. 

 

Strategische Termijn Agenda 

Het Presidium heeft daarom besloten tot het invoeren van een aanvullende Strategische Termijn Agenda 

(STA). Op deze agenda staan onderwerpen van de Lange Termijn Planning, waarvan het Presidium het 

noodzakelijk acht dat extra aandacht wordt besteed aan de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige 

kaderstelling en controle. Door middel van een markering zullen deze onderwerpen op de Lange Termijn 

Planning zichtbaar worden gemaakt.  

De Staten worden beter in positie gebracht wanneer voldoende tijd wordt ingeruimd voor een onderwerp, ook in 

de initiële, beeldvormende fase, waardoor de Staten voldoende kennis hebben. Er is sprake van een transparant 

besluitvormingsproces, met helderheid over de rolverdeling tussen PS en GS, de te volgen procedures en het 

beschikbare instrumentarium. Incidenteel gebeurt dit in de praktijk als vanzelf, bijvoorbeeld bij de Omgevingsvisie 

of de controle van de Jaarrekening. Voor andere onderwerpen is een meer expliciete keuze nodig. 

 

Onderwerpen op de Strategische Termijn Agenda 

Bij de afweging over de vraag welke onderwerpen in aanmerking komen voor agendering op de Strategische 

Termijn Agenda heeft het Presidium onder andere de volgende criteria gehanteerd: de maatschappelijke impact, 

de politieke gevoeligheid, de hoeveelheid middelen die er mee gemoeid is, de duur waarvan ze van betekenis zijn 

en / of de noodzaak tot samenwerking met andere partners. 

 

Het geheel overziende heeft het Presidium vooralsnog besloten tot de volgende onderwerpen op de Strategische 

Termijn Agenda: 

✓ Regionale Energiestrategieën 

Dit onderwerp heeft een grote, provincie-brede impact. Er wordt een stevige (maatschappelijke) discussie 

verwacht over de definitieve keuzes. Terwijl de politieke standpunten zeer ver uit elkaar liggen, zijn 

Provinciale Staten mede-beslisser (naast alle gemeenten en waterschappen). Het participatietraject is volgen 

velen tot nu toe onvoldoende en de vraag is of dit (naar de mening van externen) goed opgetuigd wordt naar 

de RES 1.0 en verder.   

✓ Actualisatie Nota Verbonden Partijen 

De provincie werkt veelvuldig in samenwerkingsverbanden in de vorm van gemeenschappelijke regelingen 

en netwerkconstructies. Het is voor Provinciale Staten als bestuursorgaan soms lastig om grip te houden en 

verschillende Statenleden worstelen met hun rol als lid van een Algemeen Bestuur (bv. recreatieschappen) of 

van een AV (bv. IPO). Voor de kaderstellende en controlerende rol van de Staten de komende jaren is het 

van belang dat deze nieuwe Nota Verbonden Partij extra aandacht krijgt. Op advies van de griffie hebben GS 

reeds een voorstel gedaan om tot kwalitatief hoogwaardige besluitvorming te komen – zie ook bijlage 1 bij dit 

Memo. 

✓ Digitalisering & Informatieveiligheid 

De Tweede Kamer heeft onlangs besloten tot een vaste Kamercommissie over digitalisering. Wie in onze 

Programmabegroting zoekt op ‘digitalisering’ vindt dit woord op veel plaatsen: mobiliteit, bedrijfsvoering, open 

data, omgevingswet, economie, corona, Europastrategie, et cetera.  

De Staten worden relatief weinig meegenomen in deze ontwikkeling, behoudens enkele Statenbrieven en 

twee infosessies, terwijl deze vaak een grote impact heeft op de al dan niet succesvolle invoering van nieuw 

beleid. Gezien de maatschappelijke relevantie is het nodig dat er meer aandacht komt voor dit onderwerp, 

bijvoorbeeld voor de kaderstellende rol van de Staten.  

✓ Bodem- en Waterprogramma 

Als uitwerking van de Omgevingsvisie krijgen Provinciale Staten begin 2022 een voorstel ter besluitvorming 

voorgelegd over het Bodem en Waterprogramma. Onderdeel hiervan is het Regionaal Waterprogramma, een 

wettelijk verplicht plan, waarin o.a. Europese verplichtingen zoals de Kader Richtlijn Water (KRW) zijn 

vastgelegd. Het Bodem- en Waterprogramma bevat het beleidskader en de acties voor de komende jaren 

voor de onderwerpen waterveiligheid, zoetwatervoorziening en oppervlaktewater, en bodem- en grondwater.  
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Gezien de grote financiële impact, het benodigde overleg met externe partners en het verplichte 

zienswijzetraject is extra aandacht van de Staten voor dit Programma wenselijk. Daarnaast raakt dit 

Programma aan diverse andere dossiers. 

✓ Sturing op grote projecten 

Dit onderwerp is als één van de speerpunten meegegeven aan de accountant voor de controle jaarrekening 

2020. Er is de afgelopen periode regelmatig het gesprek gevoerd hierover tussen de commissie en 

gedeputeerde. Inmiddels ligt er de toezegging vanuit GS dat er, in het kader van de actualisatie van het 

aangekondigde ‘Statenvoorstel Investeren, waarderen en exploiteren’ (dec. 2021), extra aandacht voor komt. 

GS hebben een procesvoorstel gedaan, waarmee de FAC akkoord is gegaan. 

✓ Regionaal programmeren wonen en werken 

De woningbouwopgave is enorm in de provincie Utrecht. De provincie heeft hierbij vooral een agenderende, 

stimulerende en faciliterende rol.  Een regionale aanpak en stevige regie vanuit de provincie is belangrijk. In 

de Ontwerp Omgevingsvisie en Omgevingsverordening is een nieuwe systematiek voor woon- en 

werklocaties geïntroduceerd. Regionaal programmeren speelt hierbij een belangrijke rol. In dit proces stellen 

gemeenten en provincie gezamenlijk regionale (adaptieve) programma’s voor wonen en werken op. 

Provinciale Staten hebben inmiddels de kaders hiervoor vastgesteld. Vervolgens maken gemeenten en 

provincie op regionaal niveau (in U16, regio Amersfoort en regio Foodvalley) afspraken over welke 

woningbouwlocaties (en bedrijventerreinen) wanneer en op welke wijze worden ontwikkeld. De essentie van 

de regionale afspraken uit de programma’s worden opgenomen in het door GS vast te stellen Provinciale 

programma wonen en werken.  

De uitvoering van de programma’s wordt gemonitord en geëvalueerd. Mede op basis daarvan vindt jaarlijkse 

actualisatie plaats.  Provinciale Staten stellen jaarlijks het (geactualiseerde) kader voor de regionale 

programmering vast. Op deze manier kunnen zij jaarlijks sturing geven aan de woningbouwopgave.  

Dit dossier verdient extra aandacht, want het speelt de komende periode, heeft grote impact, de ambities zijn 

groot, het vraagt overleg met externe partijen en politiek ligt dit gevoelig. 

✓ Van een andere orde is de wens van het Presidium om nadrukkelijk aandacht te vragen voor ‘de samenhang 

der dingen’. Er zijn immers verschillende perspectieven mogelijk om provinciale vraagstukken te bekijken, 

zoals bijvoorbeeld in de Omgevingsvisie gebeurt.  

Bij een thematische benadering kunnen de te onderscheiden onderwerpen als woningbouw, mobiliteit en 

economie relatief naast elkaar bestaan. Ze vallen dan ook in verschillende portefeuilles, zowel in het College 

(resp. Van Muilekom, Schaddelee en Strijk) als in de commissie-indeling (resp. RGW, M&M en BEM). 

Vanwege de gescheiden besluitvormingsprocessen wordt echter niet altijd duidelijk of en zo ja welke keuzes 

in het ene domein gevolgen hebben voor het andere. 

Bij een gebiedsgerichte invalshoek dienen vraagstukken in samenhang te worden afgewogen, hetgeen tot 

complexiteit leidt. Dit is bijvoorbeeld te zien in de recente discussie over de verplaatsing van het Ronald 

McDonaldhuis: vanuit een mobiliteitsvraagstuk (te veel verkeersbewegingen op het USP) ontstaat een 

ruimtelijke opgave (ingang van het UMCU verplaatsen, met als gevolg de noodzaak om het RMD-huis te 

verplaatsen), waarbij onder andere cultuurhistorische waarden (Unesco-nominatie NHW) een rol spelen. Ook 

in de keuze om nieuwe woningbouwlocaties te koppelen aan OV-knooppunten (‘geen nieuwbouwhuis zonder 

bushalte’) komt de verwevenheid van provinciale vraagstukken naar voren.  

Mede gezien recente debatten wil het Presidium onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, ook ná de 

aanstaande vaststelling van de Omgevingsvisie, om in het geheel van de besluitvorming door Provinciale 

Staten oog te hebben voor de onderlinge samenhang van verschillende besluiten. Dit versterkt de positie van 

de Staten. 

 

Het vervolg 

Het Presidium overlegt periodiek over de Strategische Termijn Agenda. Het Presidium volgt de voortgang van de 

gekozen onderwerpen actief en intervenieert indien nodig. Regelmatig wordt gereflecteerd over de vraag of er 

ook andere onderwerpen van de Lange Termijn Planning in aanmerking komen voor de Strategische Termijn 

Agenda. Uiteraard kunnen Statenleden hiertoe een onderbouwd verzoek toe indienen bij het Presidium. 

Voor zover dit niet reeds is gedaan, vraagt het Presidium aan GS om een procesvoorstel te doen voor de 

vermelde onderwerpen. De commissievoorzitter, bijgestaan door de commissiegriffier, zal de betreffende 

Gedeputeerde input geven om tot het gewenste besluitvormingsproces te komen en hierover terugkoppelen naar 

de commissie. 
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Bijlage: procesvoorstel m.b.t. Actualisatie Verbonden Partijen: 

Fase  Resultaat  Betrokkenheid statenleden 

fase 1: voorbereiding 

Q4 2020 + Q12021 

(december-februari) 

Afstemming en 

overeenstemming proces en 

resultaat 

• Afstemming met de 

commissiegriffier over 

planning en proces 

• Statenbrief met informatie over 

proces 

• Toelichting proces en ophalen 

input Staten 

t.a.v het gewenste resultaat 

tijdens een 

bijeenkomst 

Inventarisatie van 

samenwerkingsverbanden, 

geordend naar type 

samenwerkingsvorm en inzicht 

in ervaringen, kansen, valkuilen 

• Interviews sleutelfiguren, waaronder 

Statenleden die betrokken zijn bij 

verbonden 

partijen; 

• Enquête voor betrokken binnen de 

organisatie, waaronder Statenleden. 

fase 2: beeldvorming 

Q1 en Q2 2021 

(februari – juni) 

Analyse en concept nota deel I, 

theoretische deel en kader 

• Werksessie met interne betrokkenen 

(waaronder Statenleden) om 

opgestelde 

visie op samenwerken te verdiepen en 

te 

verrijken. Zo mogelijk verrijken we 

deze 

bijeenkomst met externe sprekers, om 

zo te 

leren van ervaringen elders. 

• Opstellen en toetsen theoretisch 

kader bij 

sleutelfiguren (ambtelijk en 

bestuurlijk), 

waaronder Statenleden 

• 2 klankbordgroep bijeenkomsten 

bestaande 

uit een wetenschapper, de directeur 

van de 

U10 en nog 5 andere interne en 

externe 

(ambtelijke) stakeholders, waaronder 

een 

Statenlid. 

 

handelings-perspectieven 

volledige concept Nota af, 

inclusief 

handelingsperspectieven 

• Werksessie met betrokkenen 

(waaronder 

Statenleden) om te komen tot 

handelingsperspectieven. 

 

Afronding  

• Totale informatie samenvoegen tot 

één 

concept-nota 

 

fase 3: 

oordeelsvorming 

Q3/Q4 2021 

• Commissie BEM: bespreking van de 

concept nota 
 

Fase 4: 

besluitvorming Q4 2021 

• GS: stellen de nota vast 

• PS: besluiten over de nota 
 

 


