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Doel van fractiebezoeken 

Rekenkamer is instrument van PS  

 

• (hernieuwd) kennismaken 

• input voor onderzoeksonderwerpen 

• reflectie op producten en resultaten 
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Aantal gesprekken 

We zijn in de periode van 8 september 2015 – 30 mei 2016  

bij 31 van de 44 fracties langs geweest (70%). 

  

 

We hebben nog geen afspraak met: 

Fle:  PVV, PvdD en Senioren+ 

NH:  PvdA, SP, SGP-CU en ouderenpartij 

Utr:   SP, CU en 50plus 

ZH:   PVV, SGP-CU, 50plus 
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(Hernieuwd) kennismaken 

Wat hebben we gemerkt? 

• Warm welkom 

• Elk bezoek is anders 

• Bekendheid met Rekenkamer en Programmaraad loopt uiteen 

 

Wat levert het op? 

• Versterkt verbinding 

• Onduidelijkheden kunnen wegnemen 

• Zien en horen wat bij Statenleden leeft 

• Meer inzicht voor ons in politieke context 
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Input voor onderzoeksonderwerpen 
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Aantal onderwerpsuggesties: 

 

Flevoland  35, waarvan   5 provinciespecifiek 

 

Noord-Holland 20, waarvan   0 provinciespecifiek 

 

Utrecht  20, waarvan   3 provinciespecifiek 

 

Zuid-Holland  30, waarvan   4 provinciespecifiek 

 

Totaal           105, waarvan 12 provinciespecifiek 



Input voor onderzoeksonderwerpen 

Uiteenlopende onderwerpen: 

• nieuwe natuur 

• recreatieschappen 

• wonen 

• leegstand agrarisch vastgoed 

• binnenstedelijke ontwikkeling 

• samenwerking met Chinese regio  

• open data 

• netwerkend werken 

• TTIP 

van algemeen tot nader gespecificeerd 

• verkeer – vaarwegen – fietsveiligheid – regiotaxi  

• transitie duurzame energie – windmolens – toegankelijkheid duurzaamheidssubsidies 

• regionale economie –  arbeidsmarkt en arbeidsmarktverdeling – ouderenwerkloosheid  

 – effectiviteit werkgelegenheidsprojecten 

• watervisie – relatie waterschappen – waterkwaliteit –  blauwalg 
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Reflectie op producten en resultaten 

 

• Vanwege begin van de Statenperiode nog weinig reflectie op 

publicaties (drie rapporten tot nu toe)  

 

• Infographic niet benoemd  

 

• In enkele gesprekken belangstelling voor de organisatorische 

veranderingen bij de Rekenkamer  
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Hoe verder? 

• We gaan graag door met deze fractiebezoeken 

• Bij volgend bezoek meer inhoudelijke verdieping en reflectie 

 

Werkzaamheden t.b.v. komende Programmaraadbijeenkomst:  

 

• Opgehaalde onderwerpen en eigen suggesties globaal verkennen op relevantie 
en indikken tot longlist 

• Longlist toetsen op criteria:  

 - financieel  belang 

 - maatschappelijk belang  

 - rol van de provincie 

 - timing 

 - mogelijkheden voor rekenkameronderzoek 

• De onderwerpen die relatief goed scoren op deze criteria worden nader 
uitgewerkt in een shortlist ter prioritering door de Programmaraad 

 

• Kortom: keuzes maken voor het onderzoeksprogramma 2017 
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