
Amendement 63: Meer structuur in beleidsdocumenten 

De Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 november 2021, ter bespreking van het 
statenvoorstel programmabegroting 2022 

Besluiten: 
Een zesde besluit aan het voorstel toe te voegen dat als volgt luidt: 

(Provinciale Staten besluiten:) 
6. Dat de beleidsdocumenten in 2022 integraal geïnventariseerd worden, van onderliggende

structuur voorzien (type document, looptijd, verbinding met doelen), en dat het eruit
voortvloeiende overzicht een vast onderdeel van de P&C cyclus wordt.

Marc de Droog, D66 
Chris Westerlaken, CDA 
Wouter Weijers, JA21 

Toelichting: 
- Om inzicht en overzicht te hebben in wat de provincie doet en daar enige samenhang in te herkennen is

het relevant om een goed beeld te hebben van het vigerende beleid.
- In de begroting 2022 is nu aan het eind van ieder programma een overzicht “beleidsdocumenten”

opgenomen. Dit geeft inzicht, maar is nog beperkt en ook niet altijd volledig. (Zo komt het
uitvoeringsprogramma circulaire samenleving niet in voor in 2022.)

- Samenhang van beleidsstukken levert inzicht waarmee een buitenstaander sneller bij de relevante kaders
kan komen.

- Bij de provincie kennen diverse documenten nu verschillende aanduidingen, zonder dat hier een heldere
definitie van bestaat (denk aan visie,  uitvoeringsprogramma, programmaplan, nota, agenda, regeling,
project, beleid, convenant, statuut etc). Los van de benaming, zou een onderliggende eenduidige
taxonomie voor beleidsdocumenten inzicht geven, zodat helder is wat van een document verwacht mag
worden.

- De looptijd van een beleidsdocument is relevant voor het inzicht in de ouderdom van een beleidsstuk 
(soms is er geen einddatum aan verbonden of ontbreekt een jaartal in de titel) of om in te schatten wat
een geschikt moment is om beleidswijzigingen voor te stellen.

- Een helder overzicht van beleidsdocumenten heeft bovendien als voordeel dat het als een bron voor de
termijnagenda kan dienen.

- Een heldere structuur van beleidsdocumenten biedt tevens de mogelijkheid om bij nieuwe 
statenvoorstellen inzichtelijk te maken hoe de samenhang is met de andere beleidsdocumenten is.

- Sommige stukken kunnen relevant zijn voor meerdere programma’s. Om te controleren waar een stuk 
zou kunnen staan, moet per programma gekeken worden of het daar staat. Een (eventueel aanvullend)
centraal overzicht of bijlage van beleidsstukken zou daarmee toegevoegde waarde leveren. 

- Een totaaloverzicht biedt tot slot, door zijn bestaan, (inzicht in) kansen voor integratie van kaders of voor
samenwerking over de beleidslijnen heen.

AANVAARD


