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Geachte dames en heren, 
 
Essentie/ samenvatting: 
Op 11-06-2018 heeft u het Rapport van de Randstedelijke Rekenkamer getiteld “Een andere manier van werken” 
besproken, waarin aanbevelingen zijn gedaan over de wijze waarop de regionaal economische samenwerking 
tussen bedrijfsleven, overheden en kennis- en onderwijsinstellingen (zgn. triple helix) met de Economic Board 
Utrecht (EBU) is georganiseerd. U heeft destijds ook het bijbehorende statenvoorstel met daarin 5 aanbevelingen 
vastgesteld. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de monitor van het actiemanagement, en op basis van deze 
aanbevelingen is een aantal acties geformuleerd en in gang gezet. De afspraak is dat op het moment dat alle acties 
geïmplementeerd zijn en werkend, u met een statenbrief actief wordt geïnformeerd over de wijze waarop de 
aanbevelingen zijn afgedaan. Deze statenbrief strekt daartoe. 
 
Inleiding: 
In opdracht van Provinciale Staten voert de Randstedelijke Rekenkamer onderzoeken uit naar de doeltreffendheid, 
doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en 
Zuid-Holland. In het rapport staan aanbevelingen waarvan het College aangeeft in de bestuurlijke reactie aangeeft 
of zij de aanbevelingen overnemen. De aanbevelingen worden vervolgens gevolgd via de monitor 
actiemanagement en over het geheel van acties en aanbevelingen van alle onderzoeken van accountants en 
Randstedelijke Rekenkamer wordt u tweemaal per jaar geïnformeerd middels de P&C cyclus. 
Ten aanzien van dit onderzoek hebben wij nu geconcludeerd dat alle acties voortvloeiende uit de aanbevelingen 
geïmplementeerd en werkend zijn. Afspraak is dat er dan een statenbrief wordt opgesteld waarin Provinciale Staten 
worden geïnformeerd over de wijze van afdoening van de aanbevelingen. De Randstedelijke Rekenkamer ontvangt 
een afschrift van deze statenbrief. 
 
Hieronder treft u per aanbeveling aan wat de strekking van de aanbeveling was en welke acties ten aanzien van 
deze aanbeveling zijn uitgevoerd. In de rapportage “Opvolging aanbevelingen 2021” (2021FAC29-01) heeft de 
Randstedelijke Rekenkamer eerder gerapporteerd over de opvolging van de aanbevelingen. 
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Aanbeveling 1: 
Vraag GS bij beleidsterreinen waar de andere manier van werken ook wordt voorgesteld om duidelijk aan te geven 
wat dit betekent voor mogelijke rollen van de provincie (zowel voor PS als GS) en maak een expliciete keuze voor 
een bepaalde rol. 
 
Wat hebben we gedaan? 
In de nieuwe door PS vastgestelde nota Samenwerkende partijen (2022BEM67-02) is een brede visie met 
bijbehorende handelingsperspectieven (-voor PS en GS-) opgesteld, voor een variëteit aan samenwerkingsvormen 
zoals de EBU. PS blijven daarbij in haar eigen kaderstellende en controlerende rol en wij in onze bestuurlijke rol. 
 
Aanbeveling 2: 
Heroriënteer je op de rol van de provincie bij de EBU en neem hier de veranderingen bij de EBU mee. Vraag GS 
hiervoor een uitwerking te maken van wat dit betekent voor mogelijke rollen van de provincie bij de EBU (zowel PS 
als GS) en maak een expliciete keuze voor een bepaalde rol. 
 
Wat hebben we gedaan? 
Met de komst van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region als uitvoeringsorganisatie en de 
nieuwe positionering van de EBU in de rol van strategisch advies en lobby is hiermee invulling gegeven. Hiermee 
zijn beleid en uitvoering strakker gescheiden, wat rolverwarring voorkomt. 
 
De rol van de provincie Utrecht in de netwerkorganisatie Economic Board Utrecht is die van een gelijkwaardige 
partner in de triple helix samenwerking met grotere bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en de gemeenten. 
Doel van de EBU is de economische structuur van de Regio Utrecht middels samenwerking te versterken. De 
deelnemende partners kunnen daarvoor onderwerpen agenderen en participeren in de nationale en Europese 
lobby. 
 
Aanbeveling 3: 
Zoek samen met GS naar een manier om een zo goed mogelijk oordeel te kunnen vormen over de 
werkzaamheden die de EBU uitvoert en de keuzes die de EBU maakt. Accepteer daarbij dat een causaal verband 
tussen de activiteiten en de bereikte economische effecten voor deze subsidies lastig aantoonbaar is. 
 
Wat hebben we gedaan? 
Idem als bij aanbeveling 2. De uitvoerende werkzaamheden zijn gebundeld in de nieuwe ROM Utrecht Region die 
door de provincie als verbonden partij is aangemerkt. Daarmee is de rol van provincie Utrecht als (een van de) 
aandeelhouder(s) duidelijker gepositioneerd. In de aandeelhoudersvergadering kan de ROM (tweejaarlijks) ter 
verantwoording worden geroepen. 
 
Aanbeveling 4: 
Vraag GS ervoor te zorgen dat er meer evaluaties op projectniveau worden uitgevoerd, zodat geleerd kan worden 
over de werking van de gesubsidieerde activiteiten. 
 
Wat hebben we gedaan? 
De Uitvoeringsverordening EBU is opgeheven. De financiering van innovatieve projecten en bedrijven verloopt via 
de ROM Utrecht Region vanuit twee fondsen onder de ROM (geen subsidies). De effectiviteit en impact van deze 
investeringen worden op fonds- en projectniveau gemonitord en verantwoord in jaarstukken. 
 
Aanbeveling 5: 
a. Vraag GS de afspraken rondom de detachering van provinciemedewerkers bij de Stichting EBU schriftelijk vast 

te leggen. 
b. Vraag de griffie de voortgangsrapportages van de EBU op te nemen in de officiële stateninformatie.  
c. Vraag GS ervoor te zorgen dat de tussen- en eindrapportages tijdig worden toegevoegd aan het betreffende 

subsidiedossier. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Overig-1/2022BEM67-02-Nota-Samenwerkende-partijen.pdf
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Wat hebben we gedaan? 
De detacheringen van provinciemedewerkers zijn in 2019 en 2020 schriftelijk vastgelegd en gekoppeld aan een 
einddatum. Vanaf 2021 zijn er geen provinciemedewerkers meer gedetacheerd bij de stichting EBU (of de ROM). 
Het opnemen van de voortgangsrapportages van de EBU in de stateninformatie was gezien het opheffen van de 
EBU subsidieverordening voor projecten ook niet meer noodzakelijk. Ook het toevoegen van de tussen- en 
eindrapportages aan het betreffende subsidiedossier was daarom niet meer nodig. De EBU zal jaarlijks nog wel 
gewoon verantwoording afleggen over de ontvangen exploitatiesubsidie. Dit wordt geregistreerd bij Bedrijfsvoering. 
 
Vervolgprocedure/ voortgang: 
Nadat de statenbrief in Provinciale Staten is behandeld, zal in de monitor actiemanagement het rapport de status 
gearchiveerd krijgen. Dat betekent dat dit onderzoek niet meer in de twee jaarlijkse rapportage zal worden 
opgenomen. De Randstedelijke Rekenkamer ontvangt een afschrift van de statenbrief. 

 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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