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  Aanpak inventarisatie 
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De Rekenkamer heeft een inventarisatie gemaakt van de doorwerking van haar 

onderzoek in de afgelopen twee statenperioden. 

 

Het betreft 42 verschillende onderzoeksonderwerpen, ruim 100 rapporten met in 

totaal ruim 800 aanbevelingen. 

 

Er is gekeken naar een aantal kenmerken van de onderzoeken als geheel, de  

afzonderlijke aanbevelingen en het vervolg van de aanbevelingen. 

 

Onderzoeken 

  

Kenmerken: 

- Statenperiode 

- Verzoek onderzoek of niet 

- Fase van beleid (ex ante, ex durante, ex 

post of doorwerkingsonderzoek) 

- Beleidssector 

- Bestuurlijke reactie GS en reactie PS 

Aanbevelingen 

  

Kenmerken: 

- Statenperiode 

- Jaar 

- Provincie 

- Beleidssector 

- Uniekheid (algemene aanbeveling of unieke 

aanbeveling) 

- Formulering (abstract of concreet) 

- Thema 

Vervolg 

  

Kenmerken: 

- Statenperiode 

- Provincie 

- Uniekheid (algemene aanbeveling of unieke 

aanbeveling) 

- Formulering (abstract of concreet) 

- Beleidssector 

- Thema 

  

  



  Verdeling over beleidssectoren 
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Verschuiving naar meer beleidsinhoudelijke onderwerpen 

 

Onderwerpkeuze vindt plaats op basis van financieel, maatschappelijk en 

bestuurlijk belang, timing en geschiktheid voor rekenkameronderzoek 

Beleidssector 2007-2011 2011-2015 Totaal 

Bestuur & Middelen 10 5 15 

Ruimtelijk-, Natuur- en 

Milieubeleid, waarvan: 

  - Ruimtelijk beleid 

  - Natuurbeleid 

  - Milieubeleid 

3 
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Sociaal beleid 3 4 7 

Economisch beleid 2 2 4 

Mobiliteitsbeleid 4 0 4 

Totaal 22 20 42 

 

Bespreekpunt: 

Verdeling van onderzoeken over beleidssectoren is wenselijk, maar moet niet 

meest doorslaggevend zijn voor onderwerpkeuze. 



Benchmarks versus provinciespecifiek 

4 

 

 

 

Duidelijk verschuiving waarneembaar naar meer provinciespecifieke onderzoeken. 

 

  

 2007-2011 2011-2015 Totaal 

Provinciespecifiek 7 11 18 

Drie provincies 1 1 2 

Vier provincies 14 8 22 

Totaal 22 20 42 

 



  Reacties op rapporten 
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Van de provincievergelijkende rapporten 

is ca. 80% instemmend ontvangen. 
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De provinciespecifieke rapporten zijn  

door GS bijna allemaal en  

door PS allemaal instemmend ontvangen. 

Let wel: door de categorie ‘overig’ ontstaat er een vertekend beeld. 

Want deze categorie is niet van toepassing op provinciespecifieke onderzoeken. 

Ook zijn provinciespecifieke onderzoeken tot nu toe in meerderheid op verzoek 

van de betreffende provincie uitgevoerd. 



  Reacties op aanbevelingen 
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Bovendien worden de aanbevelingen in benchmarkonderzoeken evenveel omarmd 

als aanbevelingen, die gericht zijn aan een afzonderlijke provincie. 
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Bespreekpunt:   

Provincievergelijkend onderzoek is van evenveel waarde als provinciespecifiek 

onderzoek. Het streven moet niet gericht zijn op per se meer provinciespecifiek 

onderzoek; ook provincievergelijkend onderzoek kan goed aansluiten bij de 

provinciespecifieke situatie. 



  Overgenomen aanbevelingen 
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Het aandeel overgenomen aanbevelingen is gegroeid van 45% naar  

meer dan 80% (N=808). 

In alle vier provincies is inmiddels een behandel- en besluitvormingsprocedure van 

toepassing, waardoor de categorie ‘onbekend’ tot nagenoeg nul is gereduceerd.  
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  Opvolging aanbevelingen 
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Aan minimaal 63% van onze aanbevelingen is opvolging gegeven (N=562)  

en zelfs ook aan 39% van de niet overgenomen aanbevelingen (N=76) 

 

 Abs. % Vervolg 

Totaal uitgevraagde aanbevelingen, 

waarvan: 

562 Minimaal 63% 

   - Overgenomen aanbevelingen 386 Minimaal 69% 

   - Niet overgenomen aanbevelingen 76 Minimaal 39% 

   - Overgenomen onbekend 100 Minimaal 55% 

 

De Rekenkamer streeft er al naar om een keer per jaar een diepgaand 

doorwerkingsonderzoek te doen. 

 

Voortaan monitort de Rekenkamer ook van elk onderzoek de opvolging van de 

aanbevelingen twee jaar na publicatie.  


