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Aanleiding en achtergrond 

De Economic Board Utrecht (EBU) is eind 2012, mede op initiatief van de provincie, opgericht met de gedachte 

om de samenwerking in de regio tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid te versterken.1 De EBU 

bestaat uit twee delen, de Board, met leden vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, en de 

ondersteunende Stichting EBU. De Stichting EBU bestaat vervolgens weer uit een Bestuur en een 

Uitvoeringsorganisatie (zie Figuur 1). De provincie Utrecht is géén (gedeeltelijk) eigenaar van de EBU. De EBU is 

ook géén zogenoemde ‘verbonden partij’ van de provincie, maar de provincie is wel op meerdere manieren met 

de EBU verbonden. Zo krijgt de Stichting EBU een structurele subsidie van de provincie en kunnen bedrijven en 

kennisinstellingen subsidie van de provincie krijgen voor een project dat in samenwerking of in overleg met de 

EBU is ontwikkeld. Daarnaast is gedeputeerde Van den Berg één van de boardleden.2 Projecten die 

gesubsidieerd zijn hebben onder andere betrekking op het energiezuinig maken van woningen, het stimuleren 

van innovaties in de zorg en het trainen van ondernemers in het MKB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Organisatie EBU 

 

De totstandkoming en de verdere ontwikkeling van de EBU wordt door de provincie gezien als een voorbeeld van 

een andere manier van werken van de provincie.3 Een manier van werken die volgens de provincie past bij de 

veranderingen in de samenleving. De provincie geeft hierover het volgende aan:4 “Maatschappelijke opgaven zijn 

complex en de samenleving verandert snel. Partijen in die samenleving claimen steeds vaker meer ruimte, 

inwoners organiseren zich (o.a. via sociale media en door zelforganisatie) en manifesteren zich als deskundige 

gesprekspartners. Overheden kunnen het niet meer alleen doen. Het bedrijfsleven, kennis- en andere 

maatschappelijke instellingen en inwoners zijn onze partners. Er ontstaat een nieuwe balans tussen overheid, 

maatschappelijk middenveld en de private sector, gekenmerkt door nieuwe en meer netwerken”. Hierbij is het 

volgens de provincie van belang om te kunnen loslaten, partners de ruimte te geven en durven te vertrouwen op 

de kracht van anderen. Daarnaast is aangegeven dat het van belang is dat in de gehele organisatie, van politiek 

en bestuur tot managers en medewerkers, de hiervoor vereiste competenties voldoende aanwezig zijn.5 De snel 

                                                      
1 Provincie Utrecht (2013), Jaarrekening 2012, p. 52  
2 Provincie Utrecht (2016), Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht; Provincie Utrecht (2016), Overzicht verleende 

subsidies, p. 6 & Economic Board Utrecht (2017), www.economicboardutrecht.nl  
3 Provincie Utrecht (2014), Programmabegroting 2015, p. 8 
4 Provincie Utrecht (2014), Programmabegroting 2015, p. 5 
5 Provincie Utrecht (2014), Programmabegroting 2015, p. 5 
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veranderende maatschappelijke omgeving ontwikkelt zich volgens de provincie naar een netwerksamenleving en 

dat vraagt om een overheid die mee verandert.6 

 

Een logisch gevolg van werken in netwerken, zoals de provincie met EBU doet, is dat je als partner in het netwerk 

een minder directe invloed hebt in hetgeen besloten wordt dan wanneer je het zelf zou doen. Op zichzelf hoeft dat 

natuurlijk geen probleem te zijn. Wel is het zo dat een overheid andere belangen kan vertegenwoordigen en 

andere ambities kan hebben dan andere, bijvoorbeeld commerciële, partners in het netwerk waarmee wordt 

samengewerkt. Een belangrijk aspect binnen de ‘andere manier van werken’ van de provincie is de 

democratische legitimiteit7. Hierbij gaat het met name om de wijze waarop Provinciale Staten (PS) invulling 

(kunnen) geven aan hun kaderstellende en controlerende rol. De provincie is namelijk niet alleen een 

samenwerkingspartner in het netwerk, maar zet ook publieke middelen in. Sinds 2014 speelt de EBU een 

belangrijke rol bij het door de provincie toekennen van projectsubsidies aan bedrijven en kennisinstellingen, 

doordat de projecten die voor deze subsidie in aanmerking komen in samenwerking of in overleg met de EBU 

moeten zijn ontwikkeld. In de periode 2014-2016 is € 14,8 miljoen8 aan projectsubsidies toegekend, verdeeld over 

ruim twintig projecten. De bijdragen van de provincie per project variëren van enkele tienduizenden euro’s tot 

bijna anderhalf miljoen euro. Projecten die in samenwerking of in overleg met de EBU tot stand komen dienen bij 

te dragen aan een groene, gezonde en slimme regio. Daarnaast moet er een maatschappelijk en economisch 

effect zijn in de provincie Utrecht, doordat het onder meer leidt tot meer werkgelegenheid, meer private 

investeringen of tot versterking van de (internationale) concurrentiepositie van Utrechtse ondernemingen.9 Een 

kleiner deel van de middelen van de provincie gaat rechtstreeks in de vorm van een structurele subsidie naar de 

Stichting EBU (€ 300.000 per jaar10), die daarmee verschillende activiteiten onderneemt zoals het ondersteunen 

van het Get Connected netwerk en het doen van onderzoek. 

De manier van werken van de provincie met de EBU is een uitdagende ontwikkeling en voor de Rekenkamer een 

aanleiding hier onderzoek naar te doen. De EBU bestaat nu enkele jaren, waardoor het mogelijk is om te 

onderzoeken wat er bereikt is met de verleende subsidies. 

 

In de Programmaraad is twee keer gesproken over een rekenkameronderzoek naar de EBU. Door de Utrechtse 

programmaraadsleden is eind 2015 aangegeven dat er brede interesse is van PS voor het onderwerp, maar dat 

een onderzoek in 2016 wellicht te vroeg zou komen.11 Bij de tweede bespreking eind 2016 heeft de Utrechtse 

delegatie positief gereageerd op het onderzoeksonderwerp EBU. Als kanttekening is meegegeven dat de EBU 

relatief nieuw is en dat het goed zou zijn om bij de EBU na te gaan of zij ook open staan voor een 

rekenkameronderzoek.12 De Rekenkamer heeft een gesprek gevoerd met de directie van de Stichting EBU. De 

directie van de EBU heeft aangegeven een rekenkameronderzoek nuttig te vinden. 

 

 

                                                      
6 Provincie Utrecht (2017), begroting.provincie-utrecht.nl  
7 Het beginsel democratische legitimiteit omvat drie eisen: 1) de eis van algemeen (actief en passief) kiesrecht: burgers moeten 

invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van vertegenwoordigende lichamen; 2) de eis van democratische sturing: 

vertegenwoordigende lichamen moeten richting kunnen geven aan het overheidsoptreden; en 3) de eis van democratische 

verantwoording: de vertegenwoordigende lichamen moeten in staat zijn om achteraf het overheidsoptreden te kunnen 

controleren. Bron: Bovens en Scheltema (1999), Rechtsstatelijke redeneerpatronen, pp. 141-142 & Raad voor het openbaar 

bestuur (2015), Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden, p.7 
8 Economic Board Utrecht (2014), Voortgangsrapportage EBU 2014; Economic Board Utrecht (2015), Voortgangsrapportage 

EBU 2015 & Economic Board Utrecht (2016), Voortgangsrapportage EBU 2016 
9 Economic Board Utrecht (2017), www.economicboardutrecht.nl & Provincie Utrecht (2016), Uitvoeringsverordening Economic 

Board Utrecht 
10 Economic Board Utrecht (2017), Begroting supportorganistaie Economic Board Utrecht (EBU) 2017 
11 Programmaraad (2015), Besluitenlijst Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 8 oktober 2015 
12 Programmaraad (2016), Besluitenlijst Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 3 november 2016 

http://begroting.provincie-utrecht.nl/p42/de-provincie-als-schakel-in-de-veranderende-netwerksamenleving
http://www.economicboardutrecht.nl/investeringsfondsen
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Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Het doel van het onderzoek is drieledig. Allereerst beogen we om inzicht te geven in de resultaten die zijn bereikt 

met de door de provincie verstrekte subsidies. Het tweede doel is inzichtelijk maken op welke wijze PS hun 

kaderstellende en controlerende rol hebben ingevuld. Daarnaast willen we ook inzichtelijk maken in welke context 

de EBU opereert, waarbij de aandacht specifiek uitgaat naar de relatie tussen de provincie en de EBU.  

 

Onderzoeksvragen: 

1) Wat is de context waarbinnen de EBU opereert en hoe is de relatie tussen de provincie en de EBU 

vormgegeven? 

2) Op welke wijze hebben PS hun kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de EBU ingevuld? 

3) Welke resultaten zijn er bereikt met de door de provincie verstrekte subsidies? 

 

De uitwerking van de onderzoeksvragen en de wijze waarop deze beantwoord zullen worden, komt aan bod in de 

paragraaf ‘Werkwijze’. 

 

Afbakening 

Het onderzoek richt zich op de EBU en concentreert zich daarbij vooral op de volgende twee aspecten: 

1) Resultaten van de subsidies van de provincie (doeltreffendheid). Het gaat hier om de activiteiten van de 

Stichting EBU en de projecten van bedrijven en kennisinstellingen die in samenwerking of in overleg met de 

EBU zijn ontwikkeld. Het betreffen projecten en activiteiten waaraan in de periode 2014 t/m 2016 door de 

provincie subsidie is toegekend. 

2) De wijze waarop de provincie, betrokken bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden vorm hebben 

gegeven aan de EBU. Hierbij gaat het vooral om de wijze waarop de provincie invulling heeft gegeven aan 

haar relatie met de EBU, zoals de invulling die gegeven is aan de ‘andere manier van werken’ met de EBU. 

Ook de rol van PS bij de ‘andere manier van werken’ van de provincie met de EBU valt hieronder. De relatie 

tussen de EBU en andere betrokken partijen (gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen) wordt meer op 

hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt. 

 

De provincie is geen (gedeeltelijk) eigenaar van EBU en daarom ligt de nadruk op wat de EBU voor of in 

samenwerking met de provincie doet en niet zozeer op de vraag hoe doelmatig de EBU dit als organisatie doet. 

De wijze waarop de Board functioneert en de bedrijfsprocessen van de Stichting EBU zullen dus niet onderzocht 

worden. Relevante informatie hierover die we gedurende het onderzoek signaleren zullen we echter wel in ons 

onderzoek meenemen. Daarnaast richt dit onderzoek zich ook niet op de rechtmatigheid van de verstrekte 

subsidies. Eventuele onregelmatigheden die we gedurende het onderzoek tegenkomen zullen we daarentegen 

wel melden. 

 

Werkwijze 

Deze paragraaf bevat een uitwerking van de centrale onderzoeksvraag en beschrijft op welke wijze de 

beantwoording van de vragen zal plaatsvinden. 

 

Vraag 1: Wat is de context waarbinnen de EBU opereert en hoe is de relatie tussen de provincie en de EBU 

vormgegeven? 
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Het onderzoek start met een beschrijving op hoofdlijnen van de ontstaansgeschiedenis van de EBU en de wijze 

waarop het is georganiseerd. Tevens wordt de omgeving beschreven waarbinnen de EBU opereert. Hierbij wordt 

aandacht besteed aan de relaties die de EBU heeft met de andere betrokken partijen. De nadruk ligt hierbij op de 

relatie tussen de provincie en de EBU. Deze eerste stap is van belang om scherp te krijgen welke taken en 

verantwoordelijkheden bij de provincie liggen en welke bij andere partijen (met name de EBU) liggen. Indien een 

taak niet door de provincie wordt uitgevoerd kan het voor de provincie moeilijker zijn om hier zicht op te krijgen en 

om hier invloed op uit te oefenen. 

Een ander aspect wat bij deze vraag aan de orde komt zijn de doelen en activiteiten van de EBU. Duidelijk moet 

worden welke activiteiten de Stichting EBU uitvoert met de subsidie van de provincie en de doelen die de EBU 

daarmee nastreeft. 

 

Voor de beantwoording van deze vraag zullen we in de eerste plaats gebruik maken van beleidsdocumenten 

(zoals de Strategische Agenda van de EBU), begrotingen & jaarstukken van de EBU, de subsidiebeschikkingen 

aan de Stichting EBU, e.d. Daarnaast zullen we aanvullende interviews houden met medewerkers van de 

provincie en de Stichting EBU. 

 

Vraag 2: Op welke wijze hebben PS hun kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de EBU ingevuld? 

 

Dit onderdeel van het onderzoek gaat dieper in op de rol die PS hebben gespeeld bij de totstandkoming en 

ontwikkeling van de EBU. Bij de beantwoording van deze vraag zal in de eerste plaats gekeken worden naar het 

beleid van de provincie. Nagegaan wordt in hoeverre de doelen van de provincie overeenkomen, al dan niet 

afwijken, van de doelen die de EBU nastreeft. Eerder in de opzet (p. 3) is aangegeven dat de provincie de manier 

waarop zij werkt met de EBU ziet als een voorbeeld van een andere manier van werken. Een manier van werken 

waarbij meer aan de samenleving wordt overgelaten door in netwerken samen te werken. Dit onderdeel moet 

duidelijk maken op welke manier PS betrokken waren bij de keuzes hierover (kaderstellende rol). We gaan bij 

deze vraag ook na welke verantwoordingsinformatie PS hebben ontvangen en of deze informatie voldoet aan de 

eisen die PS hieraan gesteld hebben (controlerende rol). 

 

Bij de beantwoording van deze vraag zal gestart worden met een documentenanalyse. Belangrijke documenten 

zijn de beleidsdocumenten, verantwoordingsinformatie, statenstukken, e.d. Indien de documentenanalyse daar 

aanleiding toe geeft zullen we ook interviews houden met Statenleden en medewerkers van de provincie en de 

Stichting EBU. 

 

Vraag 3: Welke resultaten zijn er bereikt met de door de provincie verstrekte subsidies? 

 

Voor dit deel van het onderzoek stellen we een overzicht op van de beschikbare verantwoordingsinformatie over 

de subsidies. Daarbij gaan we na wat de status is van de projecten en activiteiten die subsidie hebben ontvangen. 

Het gaat hier zowel om de projectsubsidies voor de bedrijven en kennisinstellingen als om de structurele subsidie 

voor de Stichting EBU. Duidelijk moet worden in hoeverre de beoogde activiteiten zijn uitgevoerd en welke 

resultaten met de projecten behaald zijn. Bij deze vraag gaan we ook na welke middelen vanuit de provincie naar 

de Stichting EBU en naar projecten van bedrijven en kennisinstellingen zijn gegaan. Dit wordt afgezet tegenover 

de gereserveerde middelen, zodat de mate van uitputting inzichtelijk wordt. Om de subsidies te kunnen 

verstrekken maken de provincie en de EBU kosten. Ook deze uitvoeringskosten zullen zo goed mogelijk in beeld 

gebracht worden. 
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Indien informatie over de resultaten ontbreekt dan zullen we deze, in ieder geval voor een aantal projecten en 

activiteiten, inzichtelijk proberen te maken. In casestudies willen we de bereikte resultaten van projecten en 

activiteiten uitdiepen. Hierbij houden we rekening met het feit dat de eerste subsidies in 2014 zijn verleend en dat 

de resultaten mogelijk nog niet volledig bereikt zijn, omdat daarvoor wellicht meer tijd nodig is. Bij sommige 

projecten en activiteiten zal waarschijnlijk ook sprake zijn van indirecte effecten. Het gaat hier bijvoorbeeld om het 

ontwikkelen van nieuwe producten. In de meeste gevallen zullen deze pas een effect hebben als het ontwikkelde 

product op de markt komt. Ook hier zullen we in de casestudies rekening mee houden. Nadat voor de 

onderzochte projecten en activiteiten zo goed mogelijk inzicht is verkregen in de resultaten beoordelen we in 

hoeverre deze aansluiten op de doelen van de provincie en de EBU. 

 

Bij de beantwoording vormt een documentenanalyse het startpunt. Belangrijke documenten zijn de 

verantwoordingsinformatie, subsidiebeschikkingen & vaststellingen, statenstukken, e.d. Aanvullend op de 

documentenanalyse zullen we interviews houden met subsidieontvangers en andere betrokkenen bij de projecten 

en activiteiten. Daarnaast zullen we ook interviews houden met medewerkers van de provincie en de Stichting 

EBU als de documentenanalyse daar aanleiding toe geeft. 

 

 

Beoordelingskader 

Om tot bevindingen te kunnen komen wordt een beoordelingskader gehanteerd. Hierbij houden we zo goed 

mogelijk rekening met de ‘andere manier van werken’ van de provincie met de EBU. Het idee van werken in een 

netwerk is dat de provincie meer bereikt door samen te werken. Een belangrijk aspect hierbinnen is de rol die de 

provincie kiest en de ruimte die het daarmee laat aan de partners in het netwerk. Bij te weinig ruimte is er een 

risico dat er niks extra’s van de grond komt en bij te veel ruimte is er een risico dat hetgeen bereikt wordt te ver 

afstaat van de eigen ambities van de provincie. De overheidsparticipatietrap van de Raad voor het openbaar 

bestuur maakt de verschillende rollen inzichtelijk, zie Figuur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2  Overheidsparticipatietrap13 

 

De bovenste traptrede ‘reguleren’ gaat over wet- en regelgeving en op basis hiervan kan de overheid handhaven 

en eventuele overtredingen sanctioneren. Aan de onderkant van de trap staat ‘loslaten’ en dit wil zeggen dat de 

overheid inhoudelijk noch in het proces enige bemoeienis heeft.14 De plek op de trap is relevant voor de 

beoordelingscriteria die wij als Rekenkamer hanteren. Als de provincie bijvoorbeeld kiest voor ‘loslaten’, dan kan 

niet verwacht worden dat er smart geformuleerde doelstellingen zijn. De doelen worden immers gezamenlijk door 

de partners in het netwerk opgesteld, omdat de provincie inhoudelijk niet betrokken is.  

De ‘andere manier van werken’ van de provincie met de EBU vertoont veel gelijkenissen met de begrippen: 

netwerkend werken, netwerksturing en netwerkdenken. Literatuur hierover is daarom ook betrokken bij het 

                                                      
13 Raad voor het openbaar bestuur (2012), Loslaten in vertrouwen, pp. 67 
14 Raad voor het openbaar bestuur (2012), Loslaten in vertrouwen, pp. 67-68 

Reguleren 
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opstellen van het voorlopige beoordelingskader.15 Daarnaast maken we ook gebruik van de handreiking over het 

evalueren van subsidies van de Randstedelijke Rekenkamer. In Tabel 1 is het voorlopige beoordelingskader 

opgenomen. De Randstedelijke Rekenkamer zal dit voorlopige beoordelingskader bespreken met ambtelijk 

betrokkenen. Mede op basis van inzichten uit deze bespreking, wordt het beoordelingskader definitief gemaakt. 

 

Tabel 1 Voorlopige beoordelingskader 

Onderzoeksvragen en beoordelingscriteria 

Vraag 1: Wat is de context waarbinnen de EBU opereert en hoe is de relatie tussen de provincie en de EBU vormgegeven? 

Criterium 1 De provincie en de EBU hebben duidelijke afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking.    

Vraag 2: Op welke wijze hebben PS hun kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de EBU ingevuld? 

Criterium 2 De keuze voor de manier van werken met de EBU is expliciet door PS gemaakt. 

Criterium 3 PS hebben inhoudelijke en financiële kaders gesteld. 

Criterium 4 PS hebben vooraf aangegeven hoe, wanneer en waarover zij geïnformeerd willen worden. 

Criterium 5 De verantwoording door GS is conform afspraak afgelegd, zo niet dan is dit aan de orde gesteld. 

Criterium 6 De manier van werken met de EBU is transparant, kenbaar en voorspelbaar. 

Vraag 3: Welke resultaten zijn er bereikt met de door de provincie verstrekte subsidies? 

Criterium 7 Beoogde activiteiten en resultaten zijn inzichtelijk gemaakt. 

Criterium 8 De bereikte resultaten sluiten aan op de doelen van de provincie en de EBU. 

 

Toelichting: 

Criterium 1. De provincie en de EBU zijn op meerdere manieren met elkaar verbonden en hebben duidelijke 

afspraken gemaakt over hun onderlinge samenwerking. 

Criterium 2. Samenwerken in een netwerk is geen voorwaarde of een vereiste, maar een keuze. De keuze om 

samen te werken in een netwerk vraagt om een andere rolinvulling van PS en acceptatie van de consequenties 

van de andere rol (betrokken, maar op grotere afstand van de inhoud).16 

Criterium 3. Door het stellen van inhoudelijke en financiële kaders hebben PS duidelijk gemaakt aan welke 

provinciale doelen de EBU moet bijdragen.17 

Criterium 4 en 5. Deze criteria moeten in samenhang gezien worden. PS geven voor de start van de 

samenwerking aan hoe, wanneer en waarover zij geïnformeerd willen worden en de verantwoording verloopt ook 

op die wijze. Indien de verantwoording niet volgens de afspraak is dan is dit aan de orde gesteld.18 

Criterium 6. Dit criterium heeft betrekking op de kwaliteit van het proces waarmee besluitvorming tot stand komt. 

De wijze waarop beslissingen gemaakt worden is transparant en de provincie heeft inzicht in het netwerk en hoe 

de partners opereren (kenbaarheid). De uitwerking en uitvoering van kaders en de besteding van middelen vormt 

een zekere logica, het is door de partners te herkennen en daarmee voorspelbaar. De manier van werken van de 

provincie met de EBU is geen ‘black box’.19 

                                                      
15 Deze literatuur betreft onder andere: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (2015), Sedimentatie in sturing; 

Rekenkamer Oost-Nederland (2016), Handvatten PS voor netwerksturing & ManagementSite (2017), 

www.innovatieforganiseren.nl 
16 Rekenkamer Oost-Nederland (2016), Handvatten PS voor netwerksturing, p. 12; Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 

(2015), Sedimentatie in sturing, p. 47 & Raadslid.nu (2015), Sturen in dienstbaarheid, p. 15 
17 Rekenkamer Oost-Nederland (2016), Handvatten PS voor netwerksturing, p. 12; Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 

(2015), Sedimentatie in sturing, p. 47 
18 Rekenkamer Oost-Nederland (2016), Handvatten PS voor netwerksturing, p. 18 
19 Raad voor het openbaar bestuur (2015), Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden, p.33 & Rekenkamer Oost-

Nederland (2016), Handvatten PS voor netwerksturing, p. 19 

http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/minder-regisseren-en-meer-netwerken-de-gemeente/
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Criterium 7. Hier gaat het zowel om de structurele subsidie aan de Stichting EBU als om de projectsubsidies aan 

de bedrijven en kennisinstellingen. De beoogde activiteiten en resultaten zoals opgenomen in de 

subsidieaanvraag zijn inzichtelijk gemaakt.20 

Criterium 8. Net zoals bij het vorige criterium gaat het om zowel de structurele subsidie aan de Stichting EBU als 

om de projectsubsidies aan de bedrijven en kennisinstellingen. Hetgeen bereikt is sluit aan op de doelen van de 

provincie en de EBU.21 

 

 

Organisatie, rapportage, planning en procedure 

Organisatie 

Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door: 

 Kirsten Bijkerk MSc (onderzoeker); 

 Maarten Franken MSc (projectleider). 

 

Rapportage, planning & procedure 

In Tabel 2 is een planning op hoofdlijnen opgenomen voor het opstellen van het rapport.  

 

Tabel 2 Planning onderzoek 

Fase Planning Product 

Onderzoek Augustus t/m december 2017 Concept Nota van bevindingen 

Wederhoor, feitelijk December 2017 / januari 2018 Nota van bevindingen 

Wederhoor, bestuurlijk Februari/maart 2018 Bestuurlijke nota 

Publicatie April 2018 Eindrapport + 5-minutenversie 

Behandeling Voor zomerreces 2018 Presentatie + behandeling 

 

De Rekenkamer stelt een rapport op waarin de bevindingen staan uitgeschreven. Deze concept Nota van 

bevindingen zal bij de provincie worden voorgelegd voor feitelijk wederhoor. Na ontvangst van de feitelijke reactie 

wordt de Bestuurlijke nota opgesteld. Deze nota bevat de conclusies en aanbevelingen. De Bestuurlijke nota zal 

worden voorgelegd voor bestuurlijk wederhoor. Voorafgaand aan het bestuurlijk wederhoor vindt over de 

resultaten van het onderzoek eventueel een gesprek plaats met de verantwoordelijk gedeputeerde. De 

Bestuurlijke nota, de reactie van GS en het nawoord van de Rekenkamer vormen samen het eindrapport. Het 

streven is om het rapport begin tweede kwartaal van 2018 te publiceren. 

 

 

Slotopmerkingen 

 Deze onderzoeksopzet is opgesteld op basis van een globale verkenning van het onderwerp. Op basis van 

het verzamelde onderzoeksmateriaal kan de aanpak gedurende het onderzoek worden bijgesteld. Indien dit 

naar het oordeel van de Randstedelijke Rekenkamer tot majeure aanpassingen van de opzet leidt, wordt dit 

schriftelijk kenbaar gemaakt. 

 De Rekenkamer deelt aan PS en GS alle opmerkingen en bedenkingen mee die zij naar aanleiding van haar 

bevindingen van belang acht. Ook als dit niet expliciet onderdeel is van de onderzoeksopzet. 

                                                      
20 Randstedelijke Rekenkamer (2012), Handreiking evaluatie doeltreffendheid provinciale subsidies 
21 Randstedelijke Rekenkamer (2012), Handreiking evaluatie doeltreffendheid provinciale subsidies 
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 Voor de uitvoering van het onderzoek is het van belang dat wij inzage hebben in alle relevante stukken 

waarover de provincie beschikt.   
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| Colofon | 

Randstedelijke Rekenkamer 

Teleportboulevard 110 

1043 EJ Amsterdam 

020 – 58 18 585 

info@randstedelijke-rekenkamer.nl 

www.randstedelijke-rekenkamer.nl 

Volg ons op twitter via: @rekenrandstad   
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