
MEMORANDUM

DATUM -4-2021

AAN Provinciale Staten

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot

ONDERWERP Memorandum & erratum bij programmaplan Sterk Utrechts Bestuur

Op 31 maart 2021 is het programmaplan Sterk Utrechts Bestuur besproken in de commissie BEM. Tijdens de 
commissievergadering werd opgemerkt dat inzicht in de gesprekken met gemeenten en waterschappen wordt 
gemist. Met onderstaande samenvatting van de gesprekken wordt dat inzicht verschaft. Daarnaast wordt in een 
erratum een aanvulling gegeven op democratische legitimatie. 

Gesprekken partners

Over Sterk Utrechts Bestuur hebben in de periode maart 2020 – januari 2021 elf gesprekken plaatsgevonden met 
de betrokken partners:

- Vijf ambtelijke overleggen, met gemeenten, waterschappen en regioverbanden;
- Eén overleg met de secretarissen van de gemeenten en waterschappen;
- Drie bestuurlijke overleggen met gemeenten en waterschappen;
- Twee  overleggen  en  twee  schriftelijke  rondes  met  een  ambtelijke  klankbordgroep,  met 

vertegenwoordigingen van zowel gemeenten, waterschappen als regioverbanden (U16, regio Amersfoort 
en de FoodValley). 

Daarnaast is het onderwerp aan bod gekomen als onderdeel in bredere overleggen, zoals het Bestuurlijk Overleg 
met de waterschappen in 2020. 

Tijdens de eerste gespreksronde is een open uitvraag gedaan naar de behoefte: waar loopt u tegenaan op het 
gebied van samenwerken, is versterking van de samenwerking en regionale slagkracht wat u betreft gewenst en 
zo ja, wat zou u daarbij helpen? Ook was er aandacht voor wat er al goed gaat in samenwerkingsverbanden. 

Opbrengsten eerste gespreksronde

- Er  is  onvoldoende  (transparante)  communicatie  over  de  rol  van  samenwerkingspartners. 
Bewustwording van rollen is van belang. Communiceer ook rolwijzigingen. 

- Samenwerking is voor een groot deel afhankelijk van de onderlinge contacten. Een relatie opbouwen 
vergt tijd. Met een goede relatie groeit het vertrouwen. 

- Essentieel in een relatie: naar elkaar luisteren, elkaar respecteren, transparantie.
Het periodiek organiseren van ontmoetingen (op regionaal niveau) kan daarbij helpen. 

- Behoefte  aan een provincie die zowel ambtelijk  als op managementniveau frequenter  op bezoek 
komt.

- Meer  onderling  contact  gewenst  tussen  gemeenten,  provincie  en  waterschap.  Bijvoorbeeld 
netwerkdagen, maar wel op basis van inhoud. 

- Aandachtspunt: de governance en sturing van samenwerkingsverbanden.
- Zorg bij  gezamenlijke belangenbehartiging  bij  het  Rijk  voor  evenwicht;  geef  de belangen van de 

verschillende regio’s evenveel aandacht. 
- Terugkijkend op eerdere samenwerkingen tussen gemeenten, waterschappen en provincie, zijn er 

goede ervaringen als er sprake was van: een helder proces, gezamenlijke doelen, de wil om samen 
te werken, men open stond voor elkaars belangen en de partners op tijd werden betrokken. 

Succesfactoren voor samenwerking:
- Rolduidelijkheid: verwachtingsmanagement, goede communicatie, welke vorm/rol pak je wanneer.
- Kaders  en  randvoorwaarden:  onderlinge  afhankelijkheid,  open  staan  voor  elkaars  belangen. 

Ambtelijke capaciteit afgestemd op het bestuurlijk gewenste tempo. 
- Gezamenlijk doel: the why, gedeelde opgaven, bepaalde mate van urgentie bij de opgaven. 
- Relatie tussen partijen: vertrouwen in elkaar, elkaar kennen, begrip voor ieders doel, commitment, 

oog voor elkaars sterkten en zwakten, de wil om samen te werken.

Belemmerende factoren voor samenwerking:
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- Onduidelijkheid  over  rol(neming),  verschillende/tegenstrijdige  belangen  en  een  ongelijkwaardige 
relatie.

- Kaders  en  randvoorwaarden:  onvoldoende  inzet  van  deelnemers,  onvoldoende  capaciteit,  geen 
urgentie, onduidelijkheid over de betrokken actoren.

- Gezamenlijk doel: zonder gedeelde belangen kan een samenwerking nooit succesvol zijn. 
- Relaties tussen partijen:  elkaars meerwaarde niet  herkennen en erkennen, geen zicht op elkaars 

agenda, ander netwerk door politieke wissel, verschillende verwachtingen.

In de tweede gespreksronde zijn de ideeën voor het uitwerken van een programma Sterk Utrechts Bestuur en de 
mogelijke programmalijnen aan bod gekomen. Er is gekeken welke onderdelen van belang zijn.

Opbrengsten tweede gespreksronde

- Waardering  voor  het  initiatief.  We  pakken  het  gezamenlijk  op.  Mogelijke  versterking  op  huidige 
ontwikkelingen. Positief dat de provincie meer gelijkwaardig wil optrekken. 

- Het is niet de bedoeling dat Sterk Utrechts Bestuur over herindeling gaat.
- Aandacht  voor  verschillende  snelheden  en  niveaus  bij  samenwerking:  ook  tussen 

samenwerkingsverbanden, met het Rijk en andere provincies.  
- Samenwerking gaat niet altijd goed. Vaak schuurt het. Het is van belang ook daar aandacht voor te 

hebben bij de uitwerking van dit programma.
- Begin bij de inhoud: bestuurlijke samenwerking vanuit maatschappelijke opgaven. 
- Door  het  toevoegen van voorbeelden en niet  te  veel  theorie wordt  het  doel  en de visie van het 

programma duidelijker.  
- Meet en evalueer wat met het programma wordt bereikt. 
- Ontmoeten en verbinden is van belang om te weten wat er speelt. Accounthouders zijn daarom zeer 

wenselijk. Wel duidelijkheid nodig in rol, verwachting en mandaat. 
- We spreken niet altijd elkaars taal.  In de praktijk begint  het  dan te schuren. Duidelijk  met elkaar 

markeren waar je staat, door het hier met elkaar over te hebben (sessies). 
- Het is van belang rollen en rolverschuiving helder te benoemen. Sluit aan bij wat er nu speelt in de 

regio. Neem dit als voorbeeld en kijk hoe de governance in elkaar zit. 
- De  inzet  van  een  instrumentenkoffer  als  ondersteuning  bij  de  gevolgen  van  Covid-19  wordt 

gewaardeerd. Suggesties voor instrumenten: belangenbehartiging richting Rijk, kennis delen, vanuit 
de provincie regie nemen in processen.  

In de laatste gesprekken is een nieuwe versie van het programma Sterk Utrechts Bestuur voorgelegd. In deze 
gespreksronde heeft de input van de gemeenten en waterschappen het programma verder verfijnd. 

- Waardering  voor  het  nieuwe concept  van het  programma.  Sluit  aan bij  hoe  men met  elkaar  wil 
samenwerken. Het programma is goed doorontwikkeld naar aanleiding van de eerdere gesprekken. 
Het is concreter en meer een middel dan een doel. 

- De aandacht voor rollen en verantwoordelijkheden is goed. Er moet beter worden aangegeven dat je 
rol kan verschuiven, aandacht voor dubbelrollen en frictie in de samenwerking. 

- Werken als één overheid is van belang en moet in het programma staan. 
- Discussie over de vraag of gesprekken over democratische legitimatie bij  de rol van de provincie 

hoort. Hier blijven verschillende meningen over bestaan. 
- Voor ontmoetingen kan ook worden aangesloten bij bestaande structuren, zoals de Vereniging van 

Gemeentesecretarissen (VGS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Utrecht. 
- De behoefte aan een accounthouder  wordt  opnieuw bevestigd.  Naast de inhoud is het goed ook 

interactie te hebben op algemeen bestuurlijke zaken. Ook kan winst behaald worden door niet direct 
op te schalen naar bestuurlijk niveau. 

- Meer data en kennisdeling wordt als zeer belangrijk ervaren. De gemeenten maken graag gebruik 
van de beschikbare kennis  bij  provincie,  en van kennis  en data van andere gemeenten.  Bij  een 
verdere  doorontwikkeling  kan  gedacht  worden  aan  het  inrichten  van  een  provinciaal 
onderzoeksbureau. 

- Sterk bestuur gaat ook over de verbinding met de samenleving en inwoners betrokken houden. Dit 
komt verder aan bod in het programma participatie. 

- De ontwikkeling van het Interbestuurlijk  Toezicht  (IBT) wordt  als positief ervaren. Bij  een verdere 
doorontwikkeling kan ook gedacht worden aan een horizontaal traject, met visitaties of peer reviews 
tussen gemeenten onderling. 

- Ook na 2023 en na evaluatie(s) is het van belang om dit programma door te zetten; 
- Hetgeen besproken is moet nu in de praktijk gebracht worden. De gemeenten en waterschappen 

roepen  de  provincie  op  om  nu  vooral  aan  de  slag  te  gaan.  Doe  dit  met  behulp  van  concrete 
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voorbeelden en serious gaming, waarbij ook de spanningen aan de orde komen. Daarbij is het mixen 
van ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers nuttig.

Erratum
In  het  programmaplan  Sterk  Utrechts  Bestuur  wordt  gesproken  over  de  democratische  legitimatie  van 
samenwerkingsverbanden. Door de huidige tekst kunnen verschillen in interpretatie ontstaan. Daarom wordt de 
tekst in paragraaf 2.1 gewijzigd en aangevuld tot:

Daarbij is het van belang om te beseffen dat inwoners en andere partijen ‘de overheid’ als één geheel zien. Dit  
vraagt  om  samen  optrekken,  open  staan  voor  elkaars  belangen  en  verschillen  bespreken.  Bestuurlijke 
samenwerking vraagt ook aandacht voor de rol van de volksvertegenwoordigers. Zo verschuift de besluitvorming 
soms naar een ander gremium, of is er soms onvoldoende aandacht voor de rol van de volksvertegenwoordigers 
in een samenwerkingsverband. Gemeenten, waterschappen en provincie zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor 
hun  eigen  democratische  legitimiteit.  Overheden  kunnen  verschillend  in  eenzelfde  onderwerp  staan.  Het 
bewustzijn  van  eventuele  gevolgen  van  samenwerkingsafspraken  voor  de  democratische  legitimatie  is  van 
belang. 
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