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Prioritering onderzoeksonderwerpen periode eind 2017 – 2018 
 

 

 

 

Inleiding 

Op korte termijn kan de Randstedelijke Rekenkamer starten met een nieuw onderzoek en medio 2018 is er ruimte 

voor twee nieuwe onderzoeken. Voor de komende bijeenkomst op 21 september wordt u weer gevraagd aan te 

geven naar welke onderwerpen uw voorkeur uitgaat.  

 

In deze notitie worden zeven onderwerpen ter prioritering aan u voorgelegd. Het betreft in alle gevallen provincie-

vergelijkende onderzoeksthema’s, waarbij een enkel thema minder relevant of qua timing minder geschikt is om in 

een bepaalde provincie te onderzoeken (zie de gearceerde cellen in onderstaande tabel).  

 

Het onderwerp Garanties en Leningen was een van de drie provincievergelijkende onderzoeksthema’s op de shortlist 

van de Programmaraad in november 2016 en is door u destijds hoog geprioriteerd. De Rekenkamer heeft bij de 

integrale afweging besloten het toen ook hoog geprioriteerde onderzoek Monumenten in 2017 uit te voeren en legt 

nu nogmaals Garanties en Leningen ter prioritering voor om het mogelijk in 2017/2018 te starten. 

 

In onderstaande tabel zijn de zeven onderwerpen in alfabetische volgorde weergegeven. In deze notitie wordt ieder 

onderwerp kort toegelicht. Wij kunnen er dus drie eind 2017/medio 2018  starten.  

 

 

 Onderwerp (alfabetische volgorde) Fle NH Utr ZH 

1. Energietransitie     

2. Garantie en Leningen     

3. Grote projecten (vervolg/doorwerkingsonderzoek)     

4. 
Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) - 

Regiotaxi/Buurtbus 
    

5. R-net     

6. Stortplaatsen     

7. Wonen      

 

 

 

Gevraagd besluit:  
 

1. Geef aan welke onderzoeken uw voorkeur hebben; wat is uw gewenste top-3? 
  



2 
 

1. Energietransitie 

 

 

1. Waar gaat het over en wat zou onderzocht kunnen worden? 

Energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen (ook 

wel duurzame energie). Het Nationaal Energieakkoord voor Duurzame groei (NEA) is in september 2013 door meer 

dan 40 partijen ondertekend, onder andere door het IPO, VNG en bedrijfsleven. Dit akkoord is gericht op de 

verduurzaming van de energievoorziening en moet ertoe leiden dat Nederland kan voldoen aan de energiedoelen 

voor 2020: 20% energie-efficiëntie, 14% hernieuwbare energie (16% in 2023) en 20% CO2 reductie.1 De ambitie op 

langere termijn is een vermindering van de Nederlandse broeikasgasemissies van 80 tot 95% ten opzichte van 1990 

in 2050.2 De belangrijkste vormen van duurzame energie zijn in Nederland windenergie, bio-energie, zonne-energie, 

groene stroom en aardwarmte.3  

 

Tot op heden zijn de afspraken in het NEA redelijk vrijblijvend, de bestuurlijke afspraken zijn niet in rechte 

afdwingbaar.4 Voor windenergie zijn er concrete afspraken gemaakt tussen het Rijk en de provincies over de in 2020 

te realiseren hoeveelheid Megawatt per provincie.56 Voor andere vormen van duurzame energie zijn de landelijke 

doelen niet doorvertaald naar doelstellingen op regionaal en lokaal niveau.7  

 

De provincies werken in IPO-verband samen aan de energie en klimaatdoelstellingen binnen de ‘Interprovinciale 

Samenwerking Energietransitie en Economie’ (IPS2E)8 , maar de aanpak is vaak verschillend. In 2016 hebben 

Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een energieagenda opgesteld voor vier a vijf jaar (2016-2019/2020)9. De 

energieagenda van de provincie Flevoland staat gepland voor het najaar van 2017.  

 

Het onderzoek zou zich kunnen richten op het in kaart brengen van alle plannen van de provincies, hoe ze dit (willen) 

aanpakken en welke concrete acties ze daarbij voor ogen hebben. Het onderzoek zou daarmee het karakter van een 

soort nulmeting hebben. 

 

 

2. Wat is de rol van provincies? 

In de Energieagenda’s worden - al dan niet expliciet - verschillende provinciale rollen ingezet. Op basis van 

verschillende bronnen zijn deze rollen als volgt te definiëren10: 

 Regierol: organiseren van samenwerking, soms als initiatiefnemer soms als ondersteuner. Partijen bij elkaar 

brengen en kennisdelen; 

 Ruimtelijke rol: vergunningverlener en ruimtelijke facilitator voor bijv. plaatsing windturbines, biocentrales en 

zonnepanelen; 

 Financiële rol: financiële ondersteuning van projecten, initiatieven en organisaties; 

                                                      
1 SER (2013) Energieakkoord voor duurzame groei 
2 http://themasites.pbl.nl/energietransitie/  
3 Rijksoverheid, 28 juli 2015 
4 SER (2013) Energieakkoord voor duurzame groei, pp. 25-26 
5 Provincie Flevoland 1.390,5MW, Noord-Holland 685,5 MW, Utrecht 65,5 MW en Zuid-Holland 735,5 MW. December 2015 hebben 
de provincies 38,2% (UT) tot 69,3% (FL) behaald.  
6 Bron: Ministerie van Infrastructuur en Ruimte, Structuurvisie Windenergie op Land, 28 maart 2014 
7 Telefonisch gesprek IPO, 3 augustus 2016 
8 www.ipo.nl 
9 Noord-Holland, juni 2016; Utrecht september 2016; Zuid-Holland november 2016 
10 Gebaseerd op Rekenkamer Oost (2014), en http://www.ipo.nl/milieu-energie-klimaat/energie/ips2e/provincies-belangrijke-schakel-
energietransitie  

http://themasites.pbl.nl/energietransitie/
http://www.ipo.nl/milieu-energie-klimaat/energie
http://www.ipo.nl/milieu-energie-klimaat/energie/ips2e/provincies-belangrijke-schakel-energietransitie
http://www.ipo.nl/milieu-energie-klimaat/energie/ips2e/provincies-belangrijke-schakel-energietransitie
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 Voorbeeldrol: de provincies hebben een resultaatverplichting gesteld, zowel door zich te committeren aan het 

NEA als door (doelen voor) energietransitie op te nemen in de coalitieakkoorden en andere provinciale 

beleidsstukken. 

 

 

3. Hoe groot is het financieel belang?  

De provincies investeren wisselende maar veelal forse bedragen in energietransitie. 

 Provincie Flevoland heeft € 500.000,- gereserveerd uit eenmalige middelen voor het stimuleren van hernieuwbare 

energieproductie;11  

 Provincie Noord-Holland heeft ruim € 26 mln. gereserveerd voor duurzame energie, een duurzaam 

innovatiefonds, SolaRoad en energiebesparing (verduurzaming bestaande woningvoorraad); 

 Provincie Utrecht heeft € 8 mln. aan incidentele middelen gereserveerd voor het programma energietransitie; 

 Provincie Zuid-Holland heeft € 26 mln. gereserveerd; € 5 mln. voor de regierol provinciale energieagenda 2016-

2019 en € 21 mln. voor het Energiefonds (opbouw risicoreserve) 

 

 

4. Wat is het belang voor de burgers?  

Het realiseren van de klimaatdoelstellingen dient een maatschappelijk en economisch belang. 

 

 

5. Wat is een relevant moment voor publicatie (timing)? 

Het onderzoek kan starten zodra de Energieagenda van Flevoland er is (naar verwachting dit najaar). Indien het 

onderwerp wordt opgepakt door meerdere provinciale Rekenkamers (zie hierna) is er extra voorbereidingstijd nodig 

ter afstemming.  

 

 

6. Waarom is het geschikt als rekenkameronderzoek?  

Het in kaart brengen van de plannen met betrekking tot energietransitie in de vorm van een soort nulmeting 

ondersteunt PS in hun kaderstellende rol. Het verkregen inzicht draagt bij aan het formuleren van doeltreffend beleid. 

De Randstedelijke Rekenkamer heeft regelmatig overleg met de andere provinciale rekenkamers over mogelijk 

gezamenlijk onderzoek. Het onderhavige voorstel zou daarvoor bij uitstek geschikt kunnen zijn.  

 
 

2. Garanties en Leningen 

 

 

1. Waar gaat het over en wat zou onderzocht kunnen worden? 

Garanties en leningen zijn een risicofactor voor de provincie. Bij het verstrekken van een lening stelt de provincie 

geld beschikbaar met de verwachting dit op termijn terug te krijgen. Gedurende de looptijd van de lening ontvangt de 

provincie rentebetalingen en aflossingen. Bij het verstrekken van een garantie (ook wel ‘gewaarborgde geldlening’) 

stelt de provincie zelf geen geld beschikbaar maar garandeert aan bijvoorbeeld een bank van een organisatie dat de 

organisatie de verschuldigde rente en aflossingen kan betalen. Als de organisatie de verschuldigde betalingen niet 

kan doen, kan de bank de provincie op haar garantie aanspreken waardoor wél kosten voor de provincie ontstaan.  

 

                                                      
11 Flevoland (2015), Flevoland: Innovatief en ondernemend Coalitieakkoord 2015-2019 p. 16 
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De Rekenkamer Amsterdam verrichtte in 2011 en 2015 (doorwerkings)onderzoek naar de garanties en leningen en 

concludeerde dat de financiële risico’s onvoldoende werden beheerst en dat de gemeenteraad niet afdoende 

geïnformeerd werd over nieuwe en bestaande garanties en leningen. De Randstedelijke Rekenkamer zou 

vergelijkbaar kunnen onderzoeken wat de kwaliteit is van beleid, besluitvorming, uitvoering, beheer en 

informatievoorziening ten aanzien van de inzet van leningen en garantstellingen van de provincies Flevoland, Noord-

Holland, Utrecht en Zuid-Holland. 

 

 

2. Wat is de rol van de provincie? 

Volgens de wet Financiering Decentrale Overheden (artikel 2) en de daarop gebaseerde ministeriële regeling 

Uitzettingen en Derivaten decentrale Overheden mogen provincies alleen geldleningen verstrekken, en garanties 

verlenen voor door derden aangegane geldleningen, als aantoonbaar is dat dit past in de uitoefening van de publieke 

taak. De wet schrijft provincies voor zo weinig mogelijk risico’s te nemen met geldleningen en garantstellingen.  

 

Het is van belang dat de provincie bij de inzet van garanties en leningen een goede afweging maakt tussen het 

ondersteunen van maatschappelijke belangen en de financiële risico’s die de provincie loopt. Daarnaast moeten 

provincies inzicht hebben in welke garanties en leningen zij hebben uitstaan en deze goed beheren. Goed beheer 

stelt de provincie in staat problemen tijdig aan te zien komen en maatregelen te treffen om schade te voorkomen of 

zo veel mogelijk te beperken.  

 

 

3. Hoe groot is het financieel belang? 

In onderstaande tabel zijn de verstrekte garanties en leningen per provincie weergegeven op basis van de 

jaarrekening 2015.  

 

 

 (* 1.000.000) 

Flevoland Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland 

Leningen (> 1 jaar) € 42,7 € 57,2 € 68,3 € 36,7 

Garanties € 3,3 € 46,7 € 15,2 € 3,1 

Totaal € 46,0 € 103,9 € 83,5 € 39,8 

 

De verschillen per provincie zijn fors. De bedragen fluctueren overigens sterk per jaar. Zo had bijvoorbeeld Noord-

Holland in 2014 nog € 238,8 mln. aan leningen en € 13,6 mln. aan garanties uitstaan.  

 

 

4. Wat is het belang voor de burgers? 

Een goede inzet en goed beheer van het provinciale geld is van belang voor het functioneren van de provincie. Het is 

van belang dat de goede financiële instrumenten gepast worden ingezet (doelmatig en doeltreffend) en dat de 

provincies goed zicht houden op de omvang ervan en de (eventuele) financiële risico’s die worden gelopen. Het 

belang voor burgers is enerzijds dat het gaat om de inzet van schaars publiek geld en anderzijds dat dit geld wordt 

ingezet om publieke taken te realiseren of stimuleren. 
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5. Wat is een relevant moment voor publicatie (timing)? 

Utrecht heeft in 2016 de inzet en het beheer van het financiële instrumentarium van de provincie onderzocht. In het 

vierde kwartaal 2016 is dit onderzoek afgerond.12 De uitkomsten van het onderzoek stonden in januari 2017 ter 

informatie op de agenda van de commissie BEM. In het rapport is een model gepresenteerd aan de hand waarvan 

risico's en mogelijke beheersmaatregelen ingeschat kunnen worden door de risicobereidheid van de provincie te 

vergelijken met de risicoprofielen van verschillende financiële instrumenten. Noord-Holland heeft sinds 2015 een 

afwegingskader garanties en leningen. Flevoland heeft geen afwegingskader en Zuid-Holland voor zover bekend ook 

niet. Een onderzoek zou in 2017/2018 gestart kunnen worden.  

 

 

6. Waarom is het geschikt voor een rekenkameronderzoek? 

Een bewuste en afgewogen keuze van de inzet van garanties en leningen en vervolgens een goed beheer daarvan 

dragen bij aan het doeltreffend, doelmatig en rechtmatig functioneren van de provincie.  

 

 

 

3. Grote projecten (voor Flevoland en Utrecht)  

 

 

1. Waar gaat het over en wat zou onderzocht kunnen worden? 

In de beginjaren van haar bestaan heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar Grote projecten. In 2010 is een 

doorwerkingsonderzoek uitgevoerd, waarbij is nagegaan in hoeverre de aanbevelingen uit 2007 beleidsmatig vorm 

hebben gekregen. Daarbij is niet onderzocht of het beleid specifiek werd toegepast bij de totstandkoming en 

uitvoering van grote projecten. De mate waarin PS grip hebben op Grote projecten is en blijft een relevant 

onderzoeksthema, hetgeen vooral bleek tijdens recente gesprekken met Flevolandse Statenleden. Bij deze 

gesprekken kwam de suggestie naar voren om een tweede doorwerkingsonderzoek naar Grip op Grote projecten uit 

te voeren, waarbij naar de huidige Flevolandse grote projecten wordt gekeken.  

 

Een onderzoek naar de huidige Grote projecten kan duidelijk maken of de besluitvorming juist is verlopen en of PS 

daar op de juiste manier bij betrokken zijn. Overigens lijkt uit de gesprekken en een globale analyse dat GS en PS 

het eens zijn dat het beter kan en beter moet. Ze zijn alleen nog zoekende naar het hoe en acties lijken in gang te 

zijn gezet.  

De Flevolandse projecten waarop het onderzoek betrekking zou kunnen hebben zijn:13 

 Maritieme Servicehaven Urk  

 Batavialand 

 Flevokust 

 Markerwadden 

 

 

                                                      
12 Daarbij gaat het om de risicobeheersing van de financiële instrumenten zoals subsidies, (revolverende) fondsen, garantstellingen 

ed. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het functioneren van de risicobeheersing van de financiële instrumenten, de 

kenmerken van de instrumenten, de randvoorwaarden en risicoafweging bij de inzet van de financiële instrumenten op basis van 

casussen uit het verleden (Bron: Provincie Utrecht (2015), Statenbrief: Keuze onderwerp GS-onderzoek 2016 naar de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur.) 

13 Tijdens gesprekken met Flevolandse Statenleden zijn deze projecten ter sprake gekomen Bij een eventueel onderzoek kan nog 

worden nagegaan of bijv. Floriade en/of Lelystad Airport ook interessant zijn om als casus te onderzoeken.  
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We hebben ook gekeken of een dergelijk onderzoek in de andere Randstadprovincies kan worden uitgevoerd. In de 

provincie Noord-Holland heeft de afdeling Audit in de zomer van 2017 een evaluatie uitgevoerd naar het 

afsprakenkader Grote Projecten. Een aanvullend onderzoek door de Rekenkamer lijkt op dit moment daarom niet zo 

zinvol. In de provincie Utrecht hebben PS in december 2008 het protocol Strategische Projecten en Programma’s 

vastgesteld. In het onderzoek in 2010 kon nog geen oordeel gegeven worden over de uitvoering van het protocol, 

omdat besloten was het niet toe te passen op de lopende projecten. Het protocol bevat richtlijnen voor het maken van 

specifieke procedureafspraken per project. De Rekenkamer zou het protocol in 2018 kunnen evalueren. De provincie 

Zuid-Holland deed het in beide vorige Rekenkameronderzoeken naar Grote Projecten best goed. De enige 

aanbeveling in 2010 was om de twee procedureregelingen omtrent grote projecten (de “lichte” variant: de MPI-

regeling en de “zwaardere” variant: oorspronkelijke procedureregeling) te evalueren en te bepalen of de zwaardere 

variant vaker moet worden toegepast. Voor deze provincie lijkt een derde rekenkameronderzoek daarom niet zo 

zinvol. 

 

 

2. Wat is de rol van provincies? 

De provincie is (mede)investeerder en vaak de grootste risicodrager in grote projecten. De looptijd van grote 

projecten strekt zich meestal uit over meerdere Statenperioden. Het is daarom belangrijk dat PS kunnen teruggrijpen 

op heldere afspraken over informatievoorziening en risicoanalyses. Een lange looptijd maakt het daarnaast 

noodzakelijk iedere keer bij het nemen van deelbesluiten de relatie met het oorspronkelijke projectdoel te leggen. 

Van belang is dat PS op de juiste momenten betrokken worden in de besluitvorming en goed geïnformeerd zijn. 

 

 

3. Hoe groot is het financieel belang?  

Met grote projecten is meestal veel (gemeenschaps-)geld gemoeid. 

 

 

4. Wat is het belang voor de burgers?  

Grote projecten hebben een belangrijke maatschappelijke en economische impact. 

 

 

5. Wat is een relevant moment voor publicatie (timing)? 

Voor Flevoland komt het onderzoek in 2017 waarschijnlijk te vroeg, start medio 2018 lijkt beter. Voor de meeste grote 

projecten in Flevoland geldt dat ze nu nog in een vroege fase zitten, hooguit is de uitvoering net gestart. In 2018 zijn 

de projecten verder en is er meer tijd geweest om beoogde verbetermaatregelen m.b.t. de besluitvorming en 

informatievoorziening aan PS te treffen. Voor Utrecht is 2018 waarschijnlijk ook een goed moment voor onderzoek. In 

Noord-Holland is er dit jaar al door de provincie zelf een onderzoek uitgevoerd en voor Zuid-Holland biedt het 

onderzoek waarschijnlijk weinig toegevoegde waarde gezien de resultaten van de eerdere Rekenkameronderzoeken. 

 

 

6. Waarom is het geschikt als rekenkameronderzoek?  

Dit onderzoek zou een opvolging zijn van de onderzoeken Grip op Grote projecten (2007) en Doorwerking Grip op 

grote projecten (2010), met verdieping in de huidige grote projecten. Het onderwerp is door vele rekenkamers 

onderzocht en er zijn voldoende beoordelingscriteria ontwikkeld in de afgelopen jaren.  
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4. Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) – Regiotaxi/buurtbus 

 

 

1. Waar gaat het over en wat zou onderzocht kunnen worden? 

Om een goedkoper alternatief voor sterk onrendabele (bus)lijnen te bieden is in 1995 het collectief vraagafhankelijk 

vervoer (CVV) opgericht.14 CVV kenmerkt zich als vervoer van deur tot deur, het komt op afroep van de reiziger en 

het maakt gebruik van taxivoertuigen.15 Ook is het gebruikelijk dat ritten met CVV kunnen worden gecombineerd, dus 

dat een reiziger met andere reizigers een taxi deelt. De naam Regiotaxi is in 2004 geïntroduceerd als (niet verplichte) 

landelijke merknaam voor dit type CVV.16 Per reizigerskilometer zijn de kosten van Regiotaxi relatief hoog en moet er 

veel (provinciale) subsidie bij in vergelijking tot andere vormen van OV.  

 

Indien Regiotaxi in een bepaald gebied rijdt, dan hebben burgers er een belang bij dat het bedrijf dat het contract 

uitvoert zich houdt aan de regels die door de provincie hiervoor zijn opgesteld (bijvoorbeeld op het gebied van 

stiptheid, omrijtijd en registratie GPS).  

 

In de provincie Noord-Holland is er vanaf 2016 geen Regiotaxi meer voor de OV-functie (nog wel in de WMO-functie: 

zie kopje 2 Wat is de rol van provincies? Voor een toelichting op dit onderscheid).17 Dit is in 2016 afgeschaft om 

kosten te besparen. De bespaarde kosten zijn toegevoegd aan het budget voor het reguliere OV.18 In regio’s waar de 

reizigersvraag te laag is voor regulier busvervoer, vormen buurtbussen een belangrijke aanvulling op het openbaar 

vervoernetwerk. De buurtbussen worden gerund door vrijwilligers uit de betreffende regio’s en ontvangen jaarlijks 

subsidie van de provincie Noord-Holland. 

 

In 2017 heeft de Noordelijke Rekenkamer het onderzoek ‘met de bus naar de stad’ uitgevoerd. Dit onderzoek ging 

primair ging over het openbare busvervoer in periferie gebieden, maar besteedde ook aandacht aan de Regiotaxi in 

de Noordelijke provincies. De Noordelijke Rekenkamer constateerde bijvoorbeeld dat in de provincie Drenthe de 

organisatie van dit aanvullende vervoer sterk versnipperd is, de voorwaarden niet gemakkelijk inzichtelijk zijn en dat 

de reiziger onvoldoende informatie heeft om zijn reis te kunnen plannen.  

Zo is de Regiotaxi niet opgenomen in de reisinformatie van OV9292 en zijn er verschillende telefoonnummers voor 

de Regiotaxi die niet eenvoudig te vinden zijn.19  

 

In aansluiting op het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer zou de Randstedelijke Rekenkamer onderzoek 

kunnen doen naar de kwaliteit van de Regiotaxi en buurtbussen als aanvulling op het reguliere OV in de Randstad. 

Hierbij kunnen ook de verschillen in de uitvoering in kaart worden gebracht.  

NB. Op 10 juli jl. is de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie in de provincie Utrecht geïnformeerd dat één van de 

gecontracteerde vervoerders van Regiotaxi in gebreke is gesteld door de provincie. Na een eerdere constatering in 

2016 dat de dienstverlening onder de maat was, is in juni 2017 het niveau van de dienstverlening namelijk opnieuw 

onder de minimumeisen gezakt. Dit is overigens geen aanleiding voor ons geweest om dit onderwerp voor te leggen 

voor onderzoek.  

                                                      
14 https://www.crow.nl/kennis/bibliotheek-verkeer-en-vervoer/kennisdocumenten/achtergronden-vormen-van-collectief-vervoer-ge-

(1)?Zoekterm=NM&page=1&searchsort=score&pagesize=10&parenturl=/Vakgebieden/Verkeer-en-Vervoer/Bibliotheek 

15 Ministerie van V&W (2010), Rapport evaluatie productformule regiotaxi, p. 1.  

16 Ministerie van V&W (2010), Rapport evaluatie productformule regiotaxi, p. 1.  

17 https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Openbaar_vervoer/Buurtbussen_in_Noord_Holland  

18 Noord-Holland (2014), brief verlening contracten regiotaxi, p. 2. 

19 Noordelijke Rekenkamer (2017), met de bus naar de stad, openbaar busvervoer in perifere gebieden van de provincie Drenthe, 

p.23. 

https://www.crow.nl/kennis/bibliotheek-verkeer-en-vervoer/kennisdocumenten/achtergronden-vormen-van-collectief-vervoer-ge-(1)?Zoekterm=NM&page=1&searchsort=score&pagesize=10&parenturl=/Vakgebieden/Verkeer-en-Vervoer/Bibliotheek
https://www.crow.nl/kennis/bibliotheek-verkeer-en-vervoer/kennisdocumenten/achtergronden-vormen-van-collectief-vervoer-ge-(1)?Zoekterm=NM&page=1&searchsort=score&pagesize=10&parenturl=/Vakgebieden/Verkeer-en-Vervoer/Bibliotheek
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Openbaar_vervoer/Buurtbussen_in_Noord_Holland
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2. Wat is de rol van provincies? 

Het CVV vervult twee verschillende functies (voor twee verschillende doelgroepen). Dit zijn:  

1) Reizigers die gebruikmaken van de OV functie van het CVV vervoer. Hier heeft het CVV een aanvullende functie 

op het reguliere OV, bijvoorbeeld om gebieden te ontsluiten waar geen bussen meer rijden. De OV-autoriteit is 

verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van het CVV met betrekking tot deze functie en is aanbesteding 

plichtig. De wettelijke basis voor dit vervoer ligt in de Wet personenvervoer 2000.20  

2)  Reizigers die een WMO indicatie hebben gekregen van de gemeente. De functie die het CVV hier vervult is het 

mogelijk maken van maatschappelijke participatie voor mensen die vanwege hun beperking niet met het regulier 

OV kunnen reizen. De wettelijke basis voor dit vervoer is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).21 

 

Voor het WMO gerelateerde CVV vervoer zijn de gemeenten verantwoordelijk en valt daarom buiten de scope een 

eventueel onderzoek. Voor het aanvullend OV gerelateerde vervoer is de OV-autoriteit verantwoordelijk, welke vaak 

de provincie is.22 Als OV autoriteit voert de provincie ook de aanbesteding uit van de Regiotaxicontracten, vaak in 

samenwerking met gemeenten.  

 

De provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland hebben Regiotaxicontracten en de provincie Noord-Holland heeft 

een subsidieregeling voor de buurtbussen.  

 

 

3. Hoe groot is het financieel belang?  

De provincies Utrecht, Zuid-Holland en Flevoland lijken volgens een eerste verkenning rond de € 0,5 mln. tot  

€ 1,5 mln. per jaar bij te dragen aan regiotaxi. Daarnaast leveren de provincies een bijdrage aan het contractbeheer 

en aanbestedingen. Voor de subsidieregeling van de buurtbussen in Noord-Holland is in 2017 totaal maximaal 

€ 152.000,- beschikbaar gesteld. 

 

 

4. Wat is het belang voor de burgers?  

De Regiotaxi of buurtbus voorziet in de sociale functie van het OV. Mensen die op afgelegen locaties wonen en 

daardoor geen goede toegang tot het OV hebben, kunnen een beroep doen op de Regiotaxi of buurtbus. In die zin 

vormt de Regiotaxi of buurtbus een "vangnet" voor het reguliere OV. 

 

 

5. Wat is een relevant moment voor publicatie (timing)? 

Geen specifiek moment. Het zou wenselijk zijn om de publicatie van het rapport net voor de aanbesteding van een 

nieuw Regiotaxicontract te laten vallen. Voor de Randstedelijke provincies betreft dit echter ongeveer tien contracten, 

die op verschillende momenten aflopen.  

 
  

                                                      
20 Forseti (2013) Profestioneel aanbesteden regiotaxi en WMO vervoer, p. 8.  
21 Forseti (2013) Profestioneel aanbesteden regiotaxi en WMO vervoer, p. 8.  
22 https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Openbaar_vervoer/Buurtbussen_in_Noord_Holland 
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6. Waarom is het geschikt als rekenkameronderzoek?  

Een onderzoek kan inzicht bieden in de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze wijze van vervoer. Op basis van 

verschillen in kwaliteitseisen en verschillen in de uitvoering kan het onderzoek mogelijk leerpunten identificeren.  

 

 

 

5. R-net 

 

 

1. Waar gaat het over en wat zou onderzocht kunnen worden? 

R-net (ook wel Randstadnet genoemd) is een initiatief van het voormalige OV-bureau Randstad: een 

samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Flevoland, Noord-Holland, 

Utrecht, Zuid-Holland en de voormalige stadsregio’s. In 2010 is een startdocument opgesteld en in 2012 is een 

bestuursovereenkomst ondertekend. Het doel van R-net is om in 2028 door de hele Randstad hetzelfde, herkenbare 

hoogwaardig openbaar vervoer te laten rijden. De ontwikkeling van dit netwerk is ingegeven door de grote 

hoeveelheid files in de Randstad en de kleine rol die het openbaar vervoer in de verplaatsingen binnen de Randstad 

speelt. Dit wordt verklaard doordat het regionale openbaar vervoer onvoldoende ontwikkeld is. Er is een programma 

van eisen voor R-net opgesteld dat is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase loopt tot 2020, de tweede fase tot 

2028. De eisen geven een nadere uitwerking van de kernwaarden van R-net: betrouwbaar, herkenbaar, 

samenhangend, aantrekkelijk en gemakkelijk (moeiteloos). Het OV bureau Randstad is per april 2015 opgeheven en 

de taken zijn overgeheveld naar de organisaties voor de twee regionale spoortafels in de Randstad. 

 

De Rekenkamer zou kunnen onderzoeken hoe het er nu voorstaat met de ontwikkeling van R-net. Hierbij kan worden 

gekeken naar de voortgang van de implementatie in de Randstadprovincies en de afhankelijkheid van de andere 

overheden voor het halen van het doel.  

 

 

2. Wat is de rol van provincies? 

De Randstadprovincies zijn (mede) verantwoordelijk voor R-net en hebben zichzelf bepaalde doelen opgelegd voor 

2020 en 2028. In Utrecht rijdt geen R-net openbaar vervoer en er is ook nog geen uitzicht hierop. Flevoland heeft een 

delegatiebesluit genomen voor het openbaar vervoer Almere 2018-2027. GS hebben de bevoegdheid tot het 

verlenen, wijzigen en intrekken van concessies voor openbaar vervoer overgedragen aan het college van 

Burgemeester en Wethouders van Almere voor het stadsvervoer binnen het stedelijk gebied van de gemeente 

Almere en voor het streekvervoer van en naar de gemeente Almere, met uitzondering van de bestaande provinciale 

streeklijnen Almere-Zeewolde. De bevoegdheid is overgedragen onder de voorwaarde dat het Almere invulling dient 

te blijven geven aan de deelname aan R-net. De lijnen die onder de vlag van R-net rijden dienen te voldoen aan de 

productformule van R-net. Almere kan echter gemotiveerd één of meerdere lijnen uit het R-net halen, die dan ook 

niet langer voldoen aan de productformule. GS vertegenwoordigen het college van Burgemeester en Wethouders 

van Almere in regionale, interprovinciale en landelijke overleggen met andere buiten Flevoland gelegen OV-

autoriteiten en het Rijk. GS kunnen daarbij afspraken maken die ook voor het college van Burgemeester en 

Wethouders van Almere bindend zijn. Bovendien is tussentijdse beëindiging door intrekking van het delegatiebesluit 

op grond van artikel 10:18 Awb te allen tijde mogelijk. 
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3. Hoe groot is het financieel belang?  

Uit een korte verkenning is vooralsnog het volgende gebleken. In Noord-Holland is in 2010 voor het Uitvoerings-

programma productformule R-net: haltevoorzieningen en knooppunten € 12,5 miljoen ter beschikking gesteld. In 

Zuid-Holland is € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld voor R-net haltevoorzieningen in de eerste fase tot 2020 en 

€ 2,5 miljoen voor invoering van R-net in de corridors van de tweede fase. Voor Flevoland zijn ter voorbereiding van 

deze Notitie aan de Programmaraad nog geen cijfers beschikbaar.  

 

 

4. Wat is het belang voor de burgers?  

Het doel is om in 2028 door de hele Randstad hetzelfde, herkenbare hoogwaardig openbaar vervoer te laten rijden.  

In het startdocument van R-net zijn de volgende beloften gedaan aan de reizigers: 

 Voor reizigers die voor hun werk en gebruik van voorzieningen binnen de vleugels van de Randstad blijven, zijn 

er snelle, frequente en zoveel mogelijk directe regionale verbindingen;  

 De zakelijke reiziger, de langeafstandsforens en de gebruikers van bovenregionale voorzieningen krijgen snelle, 

directe verbindingen tussen de centra en knooppunten van bovenregionaal (Randstedelijk) belang;  

 De internationale reiziger krijgt snelle, directe verbindingen met belangrijke metropolen zoals Brussel, Parijs, 

Ruhrgebied en Frankfurt. 

 

 

5. Wat is een relevant moment voor publicatie (timing)? 

Geen specifiek moment. Het kan wenselijk zijn het onderzoek (ruim) vóór het einde van de eerste fase (2020) uit te 

voeren, zodat nog kan worden bijgestuurd en leerpunten kunnen worden meegenomen naar de tweede fase.   

 

 

6. Waarom is het geschikt als rekenkameronderzoek?  

Het is een onderwerp waarop de provincies niet alleen een regierol of toezichthoudende rol hebben, maar waarvoor 

ze primair zelf verantwoordelijk (kunnen) zijn. Het heeft betrekking op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het 

beleid. 

 

 

 

6. Stortplaatsen 

 

 

1. Waar gaat het over en wat zou onderzocht kunnen worden? 

Afval dat niet meer kan worden hergebruikt en ongeschikt is voor verbranding door een afvalcentrale komt op een 

van de stortplaatsen in de provincies terecht. De provincies gaan over de milieuvergunningen voor de stortplaatsen 

en controleren of de eigenaren zich houden aan deze vergunningen. Ook controleren de provincies of de eigenaren 

genoeg geld reserveren voor de periode na de sluiting van de stortplaatsen. Een gesloten stortplaats heeft eeuwig 

nazorg nodig. Met het gereserveerde geld zorgen de provincies ervoor dat de stortplaats in de toekomst geen 

negatieve effecten op het milieu heeft. In onderstaande tabel zijn de stortplaatsen in de Randstadprovincies 

opgenomen.  
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Stortplaatsen in de Randstadprovincies23 

Provincie Stortplaats Open of gesloten 

Flevoland Het Friese pad (Emmeloord) Gesloten 

Zeeasterweg (Lelystad) Open 

Braambergen (Almere) Open 

Baggerspeciedepot IJsseloog (Dronten) Gesloten 

Noord-Holland Nauerna (Assendelft) Open 

Hollandse Brug (Naarden) Open 

Schoteroog (Haarlem) Open 

Wieringermeer (Middenmeer) Open 

Sortiva (Alkmaar) Open 

Amerikahaven (Amsterdam) Open 

Insteekhaven (Den Helder) Open 

De Poel (Zaanstad) Gesloten 

Utrecht Smink (Hoogland) Open 

Zuid-Holland VGM (voorheen (VBM) (Rotterdam) Open 

C2-deponie (Rotterdam) In sluiting 

Derde Merwedehaven (Dordrecht) In sluiting 

Crayestein-West (Dordrecht) In sluiting 

Baggerspeciedepot Hoge Bergse Bos (HBB) 

(Bergschenhoek) 

Gesloten 

Definitieve OpslagPlaats (DOP)-

Noordzeeweg (Rotterdam) 

Gesloten 

Baggerspeciedepot Braassemermeer 

(Jacobswoude) 

Gesloten 

Baggerspeciedepot Woudhoek (Schiedam) Gesloten 

DOP Noord Oost-Abts Polder (NOAP) 

(Rotterdam) 

Gesloten 

 

Het onderzoek zou zich kunnen richten op de vraag in hoeverre de eigenaren van de open stortplaatsen zich houden 

aan de milieuregels die staan in de door de provincie afgegeven milieuvergunning/ 

omgevingsvergunning/geaccepteerde melding activiteitenbesluit en of wordt voldaan aan de wet- en regelgeving op 

het gebied van milieu. Wat betreft de gesloten stortplaatsen kan worden onderzocht of de nazorg conform plan wordt 

uitgevoerd en of de gesloten stortplaatsen geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu.  

 

 

2. Wat is de rol van provincies? 

De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op operationele 

stortplaatsen. Sinds 1 april 1998 is de nazorgregeling Wet milieubeheer van kracht. Deze geldt voor stortplaatsen 

waar op of na 1 september 1996 afval is gestort. Exploitanten (gebruikers) van deze stortplaatsen moeten een 

nazorgplan opstellen en voorleggen aan de provincie. De provincie wordt na sluiting van de stortplaats 

verantwoordelijk voor de nazorg. 

 

                                                      
23 Provinciale stukken/jaarverslagen en https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/verwerking-
grond/stortplaatsen/stortplaatsen/#fl 

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/verwerking-grond/stortplaatsen/stortplaatsen/#fl
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/verwerking-grond/stortplaatsen/stortplaatsen/#fl
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3. Hoe groot is het financieel belang?  

Voor de operationele stortplaatsen gaat het in eerste instantie om de kosten voor de capaciteitsinzet van de 

vergunningverlening, het toezicht en de handhaving. Indien zich er echter een incident voordoet kunnen de financiële 

gevolgen zeer groot zijn. Hetzelfde geldt voor de gesloten stortplaatsen. De nazorg zelf zou in principe met de door 

de eigenaar gereserveerde middelen bekostigd moeten kunnen worden. Een incident als gevolg van verkeerde of 

onvoldoende nazorg kan daarentegen grote financiële gevolgen hebben.  

 

 

4. Wat is het belang voor de burgers?  

Indien eigenaren van stortplaatsen zich niet aan de regels houden kan dit direct gezondheidsrisico’s opleveren voor 

de burgers. Wanneer de nazorg op gesloten stortplaatsen niet of niet goed wordt uitgevoerd kunnen ook gezond-

heidsrisico’s ontstaan voor de burgers.  

 

 

5. Wat is een relevant moment voor publicatie (timing)? 

Geen specifiek relevant moment voor publicatie.  

 

 

6. Waarom is het geschikt als rekenkameronderzoek?  

Het onderwerp leent zich voor een rekenkameronderzoek, omdat er duidelijke normen zijn waaraan getoetst kan 

worden. Een onderzoek kan inzicht bieden in mogelijke milieurisico’s en bijdragen in de milieuveiligheid van de 

stortlocaties.  

 

 

 

7. Wonen 

 

 

1. Waar gaat het over en wat zou onderzocht kunnen worden? 

De economische crisis in 2008 leidde tot een afname van het aantal woningverkopen, dalende verkoopprijzen en een 

achterblijvende productie van nieuwbouw. Sinds 2013 is er sprake van economisch herstel, dat zorgde voor een 

inhaalslag van woningproductie, stijgende verkoopprijzen en een toenemende druk op de woningmarkt. Momenteel is 

de vraag naar woningen zeer groot, met name in en rond grote steden, en wordt er vanuit de markt druk uitgeoefend 

om de plancapaciteit te vergroten. Tegelijkertijd zorgt de groei van het aantal statushouders voor extra druk op de 

sociale huurvoorraad en leidt de vergrijzing in combinatie met het beleid om ouderen langer zelfstandig te laten 

wonen tot een verandering van de woningbouwbehoefte.  

 

In de Staat van de Woningmarkt 2016 is geconstateerd dat de spanning op de woningmarkt de komende jaren zal 

oplopen, om na 2020 weer af te nemen.24 Deze ontwikkelingen spelen echter niet in elke regio op dezelfde manier en 

in dezelfde mate een rol. In de ene regio kan sprake zijn van leegstand en krimp, terwijl de druk op andere regio’s 

steeds verder toeneemt. Het is belangrijk dat woningbouwplannen op regionaal niveau worden afgestemd, om vraag 

en aanbod van woningen op elkaar af te stemmen en concurrentie tussen gemeenten te voorkomen. De provincie 

heeft daarin een belangrijke regierol. 

 

                                                      
24 Tweede Kamer 32 847, nummer 282 (zie ook brief van minister Blok d.d. 21 november 2016) 
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De regierol van de provincie is onder te verdelen in drie taakgebieden: 

1. Ruimtelijke ordenaar: het toepassen van de ruimtelijke instrumenten (bebouwingscontouren en Ladder voor 

duurzame verstedelijking) en het stellen van verplichte kaders bij het maken van regionale afspraken door 

regio’s binnen de provincie. 

2. Belangenassembleur: het samenbrengen van de belangen van verschillende (semi)publieke en private partijen 

zodat afstemming kan plaatsvinden; 

3. Kennismakelaar: inzicht geven in actuele bevolkingsprognoses en woningbehoeftecijfers en het beschikbaar 

stellen van relevante kennis, van buiten (o.a. Primos, WoON2015) naar partijen binnen de regio en provincie;  

 

Provincies kunnen hun regierol op het gebied van wonen verschillend invullen. Een rekenkameronderzoek zou zich 

kunnen richten op de manier waarop de provincie de beoogde regierol invult. Het gaat daarbij niet zozeer om de 

doeltreffendheid van het woonbeleid. Ook gaat het niet om welke invulling van de regierol beter is. Wel is er een 

aantal voorwaarden denkbaar, onafhankelijk van de regievorm die de provincie heeft gekozen, waaraan de provincie 

zou moeten voldoen.  
 

2. Wat is de rol van provincies? 

De kerntaken van de provincie liggen voor een groot deel in het ruimtelijk-economisch domein, waar naast 

bereikbaarheid en werkgelegenheid ook het beleidsveld wonen onderdeel van is.25 De provincie heeft een regionaal 

sturende rol met betrekking tot de woningvoorraad en woningprogrammering.26 Hoewel de rechtstreekse sturing op 

de woningvoorraad in handen is van gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars, is het de taak van de 

provincie om te zorgen voor (boven)lokale afstemming van woningbouwprogrammering en uitvoering van 

woningbouwprogramma’s.27 De rol van de provincie is om ervoor te zorgen dat er regionale afspraken worden 

gemaakt en dat de verschillende woningbouwprogramma’s op elkaar worden afgestemd, zodat er wordt gebouwd 

wat nodig is, dat er niet teveel van hetzelfde tegelijkertijd wordt gebouwd en dat er evenwicht is in de plannen. De 

afspraken worden gemaakt op basis van prognoses die door de provincie worden gemaakt.28 De doelstelling is te 

zorgen voor voldoende woningen (kwantitatief) en een gedifferentieerde woningvoorraad (kwalitatief). Met de 

inwerkintreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (2008), waarin is ingezet op deregulering en decentralisatie, 

is het belang van deze taak toegenomen.  

 

 

3. Hoe groot is het financieel belang?  

Het directe financieel belang van het provinciaal beleid met betrekking tot wonen is moeilijk aan te geven. Het 

indirecte financieel belang is echter groot. Onvoldoende onderbouwde en afgestemde programmeringen voor 

woningbouw, bedrijventerreinen, kantorenlocaties en detailhandel hebben in het verleden tot grote financiële en 

maatschappelijke kosten geleid, hetzij door grootschalige leegstand bij een te groot aanbod, hetzij door enorme 

prijsopdrijving bij een te beperkt aanbod. 

 

 

4. Wat is het belang voor de burgers?  

Het belang voor de burgers is groot. Wonen is een basisbehoefte en iedere burger is gebaat bij een woningaanbod 

dat aansluit op de vraag, zowel kwantitatief als kwalitatief. In de afgelopen periode is de maatschappelijke urgentie 

met betrekking tot wonen sterk toegenomen: de realisatie van nieuwe woningen blijft achter, de druk op de 

woningmarkt neemt toe en de wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen op.  

                                                      
25 IPO (2010) Profiel provincies 
26 IPO (2010) Profiel provincies 
27 Rigo (2017) Quickscan Instrumentarium sturing op woonbeleid Provincie Zuid-Holland, 31 mei 
28 Provincie Noord-Holland, Notitie: provincie als woningmarktregisseur 
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Ook is een evenwichtige woningvoorraad van belang voor de regionale economische ontwikkeling en voor 

bijvoorbeeld het tegengaan van segregatie. 

 

 

5. Wat is een relevant moment voor publicatie (timing)? 

Sinds eind 2016 en in de eerste helft van 2017 zijn veel gemeenten en provincies bezig om nieuwe beleidskaders op 

te stellen en actieplannen en woningbouwprogrammeringen te actualiseren. Qua timing is start in 2018 daarom 

gunstiger zijn dan 2017, omdat de beleidskaders, actieplannen en programmeringen dan vastgesteld en/of in 

uitvoering zijn. De resultaten van het onderzoek zijn dan ruim op tijd voor nieuwe beleidskaders, plannen en 

programmeringen.  

 

 

6. Waarom is het geschikt als rekenkameronderzoek?  

Een onderzoek naar de regierol van de provincie op het gebied van wonen is om verschillende redenen geschikt voor 

een rekenkameronderzoek. Momenteel is er veel dynamiek op de woningmarkt en de vraag naar plancapaciteit 

neemt toe. Vanuit de markt en sommige gemeenten is de druk groot om extra plancapaciteit te realiseren of ‘zachte’ 

plancapaciteit naar voren te halen. Juist bij een grote druk vanuit de markt is de coördinerende rol van de provincie 

van groot belang. Het is relevant om te onderzoeken hoe de provincie invulling geeft aan deze rol en welke lessen 

daaruit te trekken zijn. De Rekenkamer kan GS en PS inzicht geven hoe zij die rol optimaal kunnen invullen. 

 

Daarnaast zijn er verschillen tussen de provincies in de manier waarop zij invulling geven aan hun regierol. Het is 

relevant om na te gaan wat deze verschillen zijn en welke lessen daaruit kunnen worden getrokken. Belangrijk 

element is hierbij ook of de provincies over voldoende kennis en informatie beschikken en over de juiste instrumenten 

om hun ruimtelijke taak uit te oefenen. 


