
Concept-agenda Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 3 november 2016 

Geachte leden van de Programmaraad, 

Hierbij ontvangt u de concept-agenda voor de vergadering van de Programmaraad van de 

Randstedelijke Rekenkamer op donderdag 3 november 2016 van 19.00 tot 21.00 uur in 

Wissenkerke-Sloterdijk, Radarweg 236 te Amsterdam. 

NB: Uitsluitend de aanwezigheid van de leden van de Programmaraad is gewenst. De 

plaatsvervangend leden ontvangen de stukken eveneens, voor het geval één of meerdere leden 

verhinderd zijn. 

Agendapunten 

1. Opening.  

 

2. Mededelingen, nieuwe voorzitter Programmaraad en vaststellen agenda 

Bijlage: 

- 02. Concept-agenda Programmaraad 03-11-2016 

Voorstel: Vaststellen 

3. Verslag vergadering Programmaraad van 12 mei 2016  

Bijlage:  

- 03.Concept-verslag Programmaraad RRK 12 mei 2016 

Voorstel: Vaststellen 

4. Stand van zaken lopend onderzoek 2e helft 2016 

Voorstel: Presentatie door mw. A. Hoenderdos 

 

5. Prioritering onderwerpen voor onderzoek 2017 

Bijlage:  

- 05. Notitie prioritering onderzoeksonderwerpen 2017 

 

Voorstel: Bespreken 

 

6.a. Aanvullende taak (delegatie) Programmaraad – voordragen vier vertegenwoordigers 

voor klankbordgroep 

Toelichting:  

Op advies van de werkgroep bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer wordt in de 

verordening voor de Programmaraad een aanvullende taak opgenomen:  

 

 Een vaste vertegenwoordiging van vier personen uit de Programmaraad heeft tot 

taak een gecoördineerde discussie te voeren over algemene bestuurlijke en 

financiële aangelegenheden en een gecoördineerde besluitvorming daarover te 

bevorderen indien daartoe aanleiding is. 

 

Vanuit iedere delegatie in de Programmaraad kan 1 lid worden aangewezen om deze 

aanvullende taak op zich te nemen om gezamenlijk een klankbordgroep uit de 

Programmaraad te vormen voor deze aanvullende taak.  



Het verzoek is dit per delegatie af te stemmen en voor 1 januari 2017 aan te geven welk lid 

van uw delegatie deze taak op zich neemt. 

 

Voorstel: Bespreken 

 

Bijlagen ter kennisname: 

- 06.a. wijziging Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer 

- 06.b. wijziging Verordening Programmaraad 

- 06.c. wijziging Regeling rechtspositie 

- 06.d. Intrekken plaatsvervangend lidmaatschap dhr. Molenaar 

- 06.e. Voordracht Bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer incl. verzamelbesluit 

 

6.b. Benoeming selectiecommissie plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer 

 Ter kennisname: 

 De volgende leden zijn door de afzonderlijke Staten benoemd: 

 Flevoland: PM 

 Noord-Holland: dhr. E. Annaert 

 Utrecht: dhr. C. de Kruijf 

 Zuid-Holland: dhr. J. van Staalduinen 

In de gewijzigde verordening voor de Programmaraad is opgenomen dat de programmaraad 

om advies gevraagd wordt met betrekking tot de op te stellen profielschets bij een 

voorgenomen benoeming van een lid/directeur dan wel een plaatsvervangend bestuurder. 

 

7. Vereenvoudiging procedure zienswijze begrotingswijziging Randstedelijke Rekenkamer 

Toelichting: 

Tijdens de commissie Bestuur van Flevoland op 7 september jl. is de wenselijkheid 

uitgesproken om de procedure van de begrotingswijziging van de Randstedelijke 

Rekenkamer te vereenvoudigen door een voortgangsrapportage aan de Programmaraad te 

overleggen in plaats van een formele zienswijze via de commissie en PS. 

 

Voorstel: Bespreken 

 

8. Planning vergaderingen Programmaraad 2017. 

Bijlage: 

- 08. Vergaderdata en agenda Programmaraad restant Statenperiode 2015-2019 

 

Toelichting: 

In de vorige vergadering op 12 mei heeft u besloten om vergaderingen van de 

Programmaraad indien mogelijk te combineren met andere activiteiten en als voorstel 

gedaan dit met het IPO-congres te combineren.  

De geplande bijeenkomst rond het afgelopen IPO-congres in Nijmegen kon door een te 

beperkt aantal aanmeldingen geen doorgang vinden. In 2017 is het IPO-congres in Drenthe. 

 

Voorstel: Bespreken hoe u de vergaderingen in 2017 wilt organiseren en een combinatie van 

de najaarsvergadering met het IPO-congres in Drenthe wenst.  

 

Agendapunten ter kennisname 



 

9. Conferentie Randstedelijke Rekenkamer over Burgerparticipatie, 15 december 2012 

Voorstel: ter kennisname 

 

10. Rondvraag en afsluiting. 

 

De volgende vergadering van de Programmaraad is voorlopig gepland op donderdag 11 mei 

2017. 

 



Besluitenlijst Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 12 mei 2016 

 

  

Vergadering van Vergaderdatum 

Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 12 mei 2016 

  

Status besluitenlijst Opgesteld door: 

Concept Eric Krijgsman 

  

 

Aanwezige leden     

Voorzitter:   de heer A.E. van Liere   

Noord-Holland: mevrouw S. Klaassen, de heer D. Ceder  

Utrecht:  de heer LLB.A. Essousi 

Flevoland:  - 

Zuid-Holland:  de heer E.G.T. Braam, mevrouw J.M.A. Meurs, de heer H.S. van der Bent 

 

Aanwezig ambtelijke ondersteuning 

Noord-Holland: de heer E. Krijgsman 

Zuid-Holland: de heer F. Kas 

Utrecht: de heer R. Poort 

Flevoland: 

 

Aanwezig van Randstedelijke Rekenkamer 

mevrouw A. Hoenderdos, mevrouw A. Teernstra, mevrouw L. Voetee, , de heer S. van Oostveen, de 

heer H. Rienks, Afwezig met afmelding 

de heer C.J. Kok, de heer W. de Jager, de heer P.M.S. Vermeulen 

 

Kopie concept aan 

Aan– en afwezige leden en plaatsvervangende leden 

 

 

 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

 

De voorzitter opent vergadering om 19.10uur.  

 De heer Van Liere meldt de afwezigheid van de vaste voorzitter, de heer Nieuwenburg. De 

heer Van Liere zal hem voor deze vergadering vervangen. Tevens worden de andere 

ontvangen afmeldingen voor deze vergadering genoemd. 

 De voorzitter meldt tevens het feit dat de heer Nieuwenburg op 17 in Hoorn beëdigd zal 

worden als burgemeester, daarmee afscheid neemt als Statenlid wat tevens het afscheid 

van de Programmaraad en het voorzitterschap betekent. De voorzitter stelt voor een 

biologisch bloemetje aan te bieden ter felicitatie en dankzegging voor het vervullen van het 

voorzitterschap van dit gremium in de afgelopen periode.   

 De concept-agenda wordt vastgesteld. 

  



2. Verslag vergadering Programmaraad 16 juni 2015 

 Er zijn geen wijzigingen op het concept-verslag van 8 oktober 2016, het verslag wordt 

vastgesteld door voorzitter. 

 
3. Stand van zaken lopend onderzoek en onderzoeksprogramma 2e helft 2016 

 Mevrouw Hoenderdos geeft middels een presentatie een toelichting op de stand van 

zaken van de lopende onderzoeken en het restant onderzoeksprogramma voor de 2e 

helft 2016. (De presentatie is als bijlage bij het verslag gevoegd). 

 Specifiek aandacht wordt gegeven aan de doorlooptijd van een gemiddeld 

onderzoek. Dit betreft 200 dagen, waarvan 100 dagen onderzoek en 100 dagen 

´proces´. 

 

4. Ronde langs de fracties door Rekenkamer 

 Mevrouw Hoenderdos geeft middels een presentatie een toelichting op de uitkomsten 

van de ronde langs de fracties in de vier Provinciale Staten. Er is aan ruim 70% van de 

fracties een bezoek gebracht. Naast het ophalen van input voor de groslijst van 

onderzoeksonderwerpen zijn de gesprekken ook gebruikt voor kennisoverdracht over de 

Randstedelijke Rekenkamer, het instrument Rekenkamer en de programmaraad. (De 

presentatie is als bijlage bij het verslag gevoegd). 

 

5. Informeren over start van een onderzoek 

 Vanuit de Programmaraad worden de volgende opmerkingen en suggesties meegegeven 

over de werkwijze voor het informeren van de Staten over de start van een onderzoek 

door Rekenkamer: 

o Zuid-Holland: De genoemde termijn voor schriftelijke reactie of verzoek voor 

toelichting in commissie van 3 weken lijkt te krap. Wellicht kan er, afhankelijk 

van type onderzoek, maatwerk toegepast worden; 

o Wellicht kunnen de Programmaraadleden het goede voorbeeld geven en in ieder 

geval reageren op de onderzoeksopzet. 

o Utrecht: Wordt er rekening gehouden met de recesperiodes, dan in ieder geval 

ruimer de tijd nemen voor reactie. Of vooraankondiging doen wanneer de Staten 

de onderzoeksopzet kunnen verwachten. Dan kan door de individuele 

Statenleden tijd ingeruimd worden om reactie op te stellen. 

o Noord-Holland: De termijn van 3 weken is erg krap, zeker als vervolgens wordt 

voorgesteld om toch een toelichting in de commissie te krijgen. Dan vertraagt  

in plaats van de bedoelde versnelling. Eens met de oproep van flexibele 

termijnen afhankelijk van type onderzoek; 

o Het contact met de Rekenkamer wordt als belangrijk ervaren. Mogelijk 1 van de 

onderzoeken aanwijzen om de commissies langs te gaan voor ophalen van input 

op de onderzoeksopzet? 

 

 Mevrouw Hoenderdos geeft namens de Rekenkamer aan de suggesties zoals gedaan door 

de Programmaraadleden mee te nemen. In ieder geval kan in de planning rekening 

gehouden worden met de recesperiodes door tijdig een vooraankondiging te sturen 

wanneer Statenleden de concept/onderzoeksopzet kunnen verwachten.  

 Mevrouw Hoenderdos erkent ook het belang van contact tussen de Staten en de 

Rekenkamer. Zij geeft daarbij aan dat dit contact ook meer bij de bespreking van de 

eindrapporten kan plaatsvinden door voldoende tijd in te ruimen voor de presentatie 

van de onderzoeksresultaten en de technische vragen in de commissies. Daarmee 

kunnen ook de onderzoekers meer in beeld komen. 



 Zij doet tevens de suggestie om net als de Noordelijke Rekenkamer eindrapporten van 

de onderzoeken op locatie te presenteren voor de Statenleden. Mogelijk kunnen de 

gezamenlijke griffiers dit in overleg met de Rekenkamer oppakken.   

 

6. Bestuurlijk wederhoor 

 De Programmaraad heeft kennisgenomen van de notitie over het herinvoeren van het 

bestuurlijk met als conclusie:  

“De Rekenkamer is zelf verantwoordelijk voor een zorgvuldig onderzoeksproces. 

Daarbij staat ze open voor suggesties ter verbetering. De pilot van het achterwege 

laten van het gebruikelijke bestuurlijk wederhoor voor provinciespecifieke 

onderzoeken draagt daar echter niet aan bij. Daarom wordt in alle vier provincies het 

gebruikelijke bestuurlijk wederhoorproces (wederom) toegepast.” 

 
7. Stand van zaken bestuursmodel Rekenkamer en mogelijke rol Programmaraad 

 De Programmaraad heeft kennis genomen van het memo over de stand van zaken 

bestuursmodel Rekenkamer en mogelijke rol Programmaraad en zal daar in een 

volgende vergadering verder over spreken. 

 

8. Rondvraag en afsluiting. 

 Er wordt een voorstel gedaan om te bekijken of de vergaderingen van de 

Programmaraad gecombineerd kunnen worden met andere bijeenkomsten waar de 

Statenleden uit de vier provincies bij aanwezig zijn. Als voorbeeld wordt het IPO-

congres gegeven. 

 

De voorzitter sluit om 20.25 uur de vergadering. 

 

 



1 
 

Prioritering onderzoeksonderwerpen 2017 
 

 

Inleiding 

Op 8 oktober 2015 heeft de Programmaraad de onderwerpen geprioriteerd voor 2016. De onderzoeksonderwerpen 

Onderhoud wegen en Natuurcompensatie zijn volop in uitvoering. De onderwerpen Recreatieschap Spaarnwoude 

en Waddenfonds zijn in voorbereiding. Dit betekent dat we onze onderzoekscapaciteit tot en met het voorjaar van 

2017 aan deze vier onderwerpen besteden. Voor de komende bijeenkomst op 3 november wordt u weer gevraagd 

aan te geven naar welk(e) onderwerp(en) uw voorkeur uitgaat, zodat er een prioriteitsvolgorde kan worden 

bepaald.  

 

In deze notitie worden vier onderwerpen ter prioritering aan u voorgelegd. Drie onderwerpen betreffen een 

provincievergelijkend onderzoek, waaronder ook een zogenaamd doorwerkingsonderzoek. De Rekenkamer streeft 

naar een evenredige verdeling van provinciespecifieke onderzoeken over de vier provincies. In 2014 is 

provinciespecifiek onderzoek voor Zuid-Holland uitgevoerd, in 2015 voor Flevoland en in 2016 voor Noord-Holland. 

Daarom wordt er nu een onderzoek voor Utrecht voorgesteld. Dit onderwerp Economic Board Utrecht (EBU) is 

eerder aangehouden omdat de Utrechtse programmaraadsleden aangaven dat het nog te vroeg was voor een 

onderzoek en er wel brede belangstelling voor is. 

 

De vier mogelijke onderzoeksonderwerpen worden hierna verder toegelicht en zijn: 

1. Garantie & Leningen     (provincievergelijkend) 

2. Herbestemming monumenten   (provincievergelijkend) 

3. Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering (provincievergelijkend) 

4. Economic Board Utrecht (EBU)   (provincie Utrecht) 

 

De Rekenkamer zal na uw prioritering een besluit nemen welk(e) onderwerp(en) onderzocht worden in 2017. Vanaf 

ongeveer april kan gestart worden met één nieuw onderzoek. Op 11 mei 2017 staat de eerstvolgende 

Programmaraadbijeenkomst gepland. Zo nodig kan er dan een aanvullende ronde van onderzoeksonderwerpen 

plaatsvinden voor de tweede helft van 2017. 

 

 

 

Gevraagde besluiten:  
 

1. van de hele Programmaraad: 

Welk provincievergelijkend onderzoek heeft uw voorkeur? 

 

2. van de leden van Utrecht: 

Heeft u belangstelling voor een onderzoek naar de EBU in 2017?   
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1. Garanties & Leningen   

 

 

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

Garanties & 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. Leningen en garantstellingen hebben soms de vorm van revolverende fondsen. 

 

De Rekenkamer Amsterdam verrichtte in 2011 en 2015 (doorwerkings)onderzoek naar de Garanties & Leningen en 

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

geïnformeerd werd over nieuwe en bestaande Garanties & Leningen. De Randstedelijke Rekenkamer zou 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 & 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 & 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? 

De verschillen per provincie zijn fors (zie tabel 1). De bedragen fluctueren overigens nogal sterk per jaar. Zo had 

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

 

Tabel 1 Verstrekte Garanties & leningen volgens de jaarrekening 2015 (in mln.) 

 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 
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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.  

 

 

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

Utrecht onderzoekt momenteel de inzet en het beheer van het financiële instrumentarium van de provincie. In het 

vierde kwartaal van 2016 wordt dit onderzoek afgerond. Daarbij gaat het om de risicobeheersing van de financiële 

instrumenten zoals subsidies, (revolverende) fondsen, garantstellingen en dergelijke. 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. Daarnaast verschijnt er naar verwachting begin 2017 in Utrecht een afwegingskader 

Garanties & Leningen. Noord-Holland heeft sinds 2015 een dergelijk afwegingskader Garanties & Leningen. 

Flevoland heeft geen afwegingskader en Zuid-Holland voor nu bekend ook niet.  

 

Het is aan te bevelen om het Utrechtse onderzoek af te wachten. Verder is het van belang dat er in Utrecht al enige 

tijd gewerkt is met het nieuwe afwegingskader Garanties & Leningen voordat de Rekenkamer daar onderzoek naar 

gaat doen. Een onderzoek van de Rekenkamer kan dan medio of eind 2017 starten. 

 

 

6. Waarom is het geschikt voor een rekenkameronderzoek? 

Een bewuste en afwogen keuze van de inzet van Garanties & Leningen en vervolgens een goed beheer daarvan 

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

instrumenten die – uit een globale oriëntatie bij de ambtelijke organisatie - in de verschillende provincies 

verschillend worden gewaardeerd en ingezet. 

 

 

 

2. Herbestemming monumenten  

 

 

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

De restauratie van rijksmonumenten (niet-woonhuizen) is in 2012 gedecentraliseerd van het Rijk naar de 

provincies. De bestuurlijke afspraken tussen het IPO en het ministerie van OCW hieromtrent zijn op 5 maart 2012 

vastgelegd. De veronderstelling was dat decentralisatie zou kunnen bijdragen aan: 

- versterking van de ‘historische factor’ in ruimtelijk beleid;  

- vereenvoudiging in regelgeving; 

- lastenvermindering bij de eigenaar; 

- gerichte stimulering van herbestemming en  

- kwalitatief goede restauratieprocessen.  
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De focus van het provinciaal monumentenbeleid verschuift van het behoud van monumenten naar het benutten van 

monumenten. De reden hiervoor is dat steeds meer monumenten leeg komen te staan. Vanwege de monumentale 

waarde is sloop meestal geen optie. Herbestemming is één van de drie pijlers in de Beleidsbrief modernisering 

monumentenzorg uit 2009. Het is ook een van de vijf prioritaire thema’s die in de Visie Erfgoed en Ruimte uit 2011 

worden genoemd. En tot slot is herbestemming één van de vier uitgangspunten van het model dat volgens de 

minister na 2018 van kracht zal worden. 

 

De provincie Noord-Holland voorziet dat 25-50 procent van de kerken en 30 procent van agrarische monumenten 

leeg zal komen te staan. Op het gebied van cultuurbeleid is de herbestemming van monumenten de komende jaren 

dan ook dé opgave. Er is een fonds voor herbestemming cultureel erfgoed ingesteld.
 
Ook andere provincies zien in 

herbestemming een belangrijke uitdaging voor de komende tijd, maar ze gaan er verschillend mee om. 

 

 

2. Wat is de rol van provincies? 

De provincie faciliteert en coördineert in bovenlokale gebiedsontwikkelingen, en daarbij speelt cultureel erfgoed een 

belangrijke rol. Onder cultureel erfgoed valt het beleid ten aanzien van cultuurlandschap, archeologie en 

monumenten. Op het gebied van monumenten zijn provincies onder meer verantwoordelijk voor de restauratie van 

rijksmonumenten en het ruimtelijk beleid voor erfgoed. De gedachte achter de decentralisatie van het Rijk naar de 

provincies was dat de provincie vanuit haar kerntaak op het gebied van ruimtelijke ordening een verbindende rol 

kan spelen tussen betrokken partijen.  

 

 

3. Hoe groot is het financieel belang?  

Van de € 20 miljoen die het Rijk beschikbaar stelt voor de restauratie van rijksmonumenten, gaat bijna de helft 

(46%) naar de drie Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De rijksmiddelen worden 

aangevuld met (andere) provinciale middelen. 

 

Provincie Noord-Holland 

▪ Structureel € 5 miljoen voor het behoud van monumenten; 

▪ Structureel € 0,3 miljoen subsidie aan de Monumentenwacht Noord-Holland; 

▪ In het coalitieakkoord heeft de provincie incidenteel € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor herbestemming van 

monumenten. 

Provincie Zuid-Holland:   

▪ € 2,8 miljoen voor het behoud van Rijksmonumenten in 2016; 

▪ € 1,5 miljoen voor de restauratie van Rijksmonumenten binnen de 7 erfgoedlijnen;. 

▪ In de PS-vergadering van 29 juni 2016 is besloten om € 2 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de 

restauratie van rijksmonumenten. 

Provincie Utrecht 

De provincie stelt in totaal jaarlijks € 3,8 miljoen beschikbaar voor het in stand houden en beheren van 

monumenten (voor de jaren 2016-2019).  

 

 

4. Wat is het belang voor de burgers?  

Nederland kent circa 62.000 rijksmonumenten, waarvan iets meer dan de helft woonhuis is. Voor de gebouwen die 

hieronder vallen is bepaald dat zij de moeite waard zijn om te bewaren voor latere generaties. Doordat een aantal 

rijksmonumenten toegankelijk is voor publiek, hebben zij ook een educatieve waarde.  
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Dat er een groot draagvlak is voor de bescherming van (rijks)monumenten blijkt uit het feit dat zo’n 1 miljoen 

Nederlanders lid zijn van een monumentenorganisatie.  

 

 

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

De provinciale taak voor monumentenzorg was 27 juni jl. in het nieuws. Provincies gaven aan te weinig middelen te 

hebben om alle rijksmonumenten te kunnen onderhouden. Alleen al voor de restauratie van grote rijksmonumenten 

die beeldbepalend zijn en bijdragen aan de herkenbaarheid van een gebied (‘kanjermonumenten’), zou de 

komende vijf jaar € 370 miljoen nodig zijn. De oproep van de provincies heeft er mede toe geleid dat de minister in 

de begroting voor 2017 extra middelen heeft vrijgemaakt, maar de discussie over het dreigend tekort van middelen 

voor restauratie van rijksmonumenten zal voorlopig niet van de baan zijn. 

 

In 2018 zal opnieuw een evaluatie worden uitgevoerd van de bestuurlijke afspraken die OCW en IPO hebben 

gemaakt. Vooruitlopend op deze evaluatie wil het IPO samen met provincies een onderzoek doen naar hoe het er 

voor staat in de provincies. Het IPO doet dat landsbreed en voor alle bestuurlijke afspraken. Na 2018 zal een nieuw 

model van kracht worden, waarvoor alle huidige instrumenten, rijksregelingen en decentrale regelingen in 

samenhang zullen worden beoordeeld. Dit pleit ervoor om het rekenkameronderzoek eind 2017 of uiterlijk begin 

2018 te publiceren. 

 

 

6. Waarom is het geschikt als rekenkameronderzoek?  

Een onafhankelijk onderzoek kan helderheid verschaffen over de noodzaak en wenselijkheid van de verschillen 

tussen de provincies en de gevolgen voor de voortgang en kwaliteit van de restauratieprocessen. De vergelijking 

van de provincies op het punt van herbestemmen van panden kan waardevolle inzichten opleveren met betrekking 

tot een effectieve en duurzame besteding van de middelen. De drie provincies kunnen door het onderzoek leren 

van elkaar. En dat helpt de Provinciale Staten om hun kaderstellende en controlerende rol met betrekking tot de 

restauratie van rijksmonumenten te verbeteren. 

 

 

 

3. Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering (doorwerkingsonderzoek) 

 

 

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

Bodemsanering is het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van bodemverontreinigingen. De 

bodemverontreinigingen die een risico vormen voor mens of milieu worden bij voorkeur weggehaald. Dat is echter 

niet altijd technisch mogelijk of gewenst. Een andere reden kan zijn dat saneren zo duur is dat de kosten en de 

opbrengst (verminderd milieurisico) niet langer in een verantwoorde verhouding staan. Indien een rest-

verontreiniging in de bodem achterblijft en beperkingen in het gebruik van de bodem en/of maatregelen in het 

belang van de bescherming van de bodem noodzakelijk zijn, is er sprake van nazorg. 

 

In 2012 en 2013 heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering in 

alle vier Randstedelijke provincies. De hoofdvraag was toentertijd of de provincies voldoende grip hadden op de 

nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering. Vier jaar na dato ligt de vraag voor wat de doorwerking is van de 

aanbevelingen uit het voorgaande rekenkameronderzoek. 
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2. Wat is de rol van de provincie?  

De provincies zijn verantwoordelijk voor zowel de vergunningverlening als het toezicht op het gebied van nazorg bij 

restverontreinigingen. De uitvoering van deze taken is veelal bij de regionale omgevingsdiensten belegd. Ook in 

deze situatie blijft de provincie eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de taken. 

 

 

3. Hoe groot is het financieel belang? 

Voor de realisatie van projecten van het meerjarenprogramma Bodem heeft de provincie Flevoland in de reserve 

Meerjarenprogramma Bodem € 2,76 mln. beschikbaar. De provincie Noord-Holland heeft in de voorziening 

Bodemsanering en bodembeheertaken zo’n € 19 mln. beschikbaar. In de Egalisatiereserve Bodemsanering heeft 

de provincie Utrecht € 2,28 mln. opgenomen en de provincie Zuid-Holland heeft voor het meerjarenplan 

bodemsanering begin 2016 zo’n € 34,7 beschikbaar in een programmareserve.
1
 

 

 

4. Wat is het belang voor de burgers? 

Goede nazorg is van belang om het risico voor mensen, dieren of planten te beperken om in aanraking te komen 

met verontreinigende stoffen. 

 

 

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

Er is geen specifiek moment waarop gepubliceerd zou moeten worden. 

 

 

6. Waarom is het geschikt voor een rekenkameronderzoek? 

De Rekenkamer streeft ernaar om elk jaar één onderzoek te doen naar de doorwerking van aanbevelingen uit 

eerdere onderzoeken.  

 

 

 

4. Economic Board Utrecht (EBU) 
 

 

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

De provincie Utrecht ziet de stimulering van de regionale economie als een van haar kerntaken. Die kerntaak wil de 

provincie uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden. Deze 

samenwerking is vormgegeven in de Economic Board Utrecht (EBU). De EBU is een stichting met daarbij een raad 

van advies waarin de gedeputeerde Economie zitting heeft. Het is geen verbonden partij van de provincie Utrecht. 

 

 

2. Wat is de rol van de provincie?  

De EBU draagt initiatiefrijke projecten voor aan de provincie. PS van Utrecht hebben eind 2013 de Uitvoerings-

verordening Economic Board Utrecht vastgesteld, waarin is bepaald dat budget alleen wordt verstrekt aan een 

project, als wordt voldaan aan de volgende eisen: 
  

                                                      
1
 De bedragen hebben betrekking op meer bodemtaken dan enkel nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering.  
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▪ Een project of programma is in samenwerking of in overleg met de EBU ontwikkeld en draagt bij aan de realisatie 

van de doelstellingen van de Strategische Agenda 2013-2020 van de EBU, zijnde gezond leven, groene 

economie en/of diensteninnovatie en slimme toepassingen van technologie.  

▪ Projecten en programma’s moeten een economisch effect hebben 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.  

▪ In het project of programma werken minstens twee organisaties samen en minstens één projectpartner is 

gevestigd in de provincie Utrecht. 

 

 

3. Hoe groot is het financieel belang?  

De provincie stelt dat binnen de reserve Cofinanciering een bedrag beschikbaar is van € 12 miljoen. Tot 2020 komt 

hier in elk geval nog € 5 miljoen bij vanuit de stelpost intensiveringen voor het Economisch Beleidsplan. Conform 

het PS besluit d.d. 30 september 2013 zal dit bedrag in de vorm van cofinanciering, samen met de middelen uit het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO 2014-2020) worden ingezet voor de realisatie van de 

Strategische agenda van de EBU. De uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht levert de juridische 

grondslag die hiervoor nodig is. Voor de periode 2013-2014 was in eerste instantie een subsidieplafond van 

€  6 miljoen ingesteld voor de uitvoeringsverordening. In april 2016 is een nieuw plafond ingesteld van € 10 mln. in 

totaal.
2
 

 

 

4. Wat is het belang voor de burgers?  

De projecten die de EBU voordraagt moeten leiden tot meer werkgelegenheid door bedrijven aan te trekken en te 

ondersteunen: de EBU vertaalt maatschappelijke opgaven naar economische kansen. Ook heeft de EBU een rol bij 

het opstellen van de Agenda duurzame energie en energiebesparing van de provincie Utrecht.  

 

 

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

In 2015 hebben de Utrechtse programmaraadsleden aangegeven dat 2016 te vroeg is om de resultaten te 

onderzoeken. In 2017 functioneert de EBU vier jaar. Een doeltreffendheidsonderzoek zou dan de (voorlopige) 

resultaten van de projecten, gefinancierd door de provincie Utrecht, inzichtelijk moeten kunnen maken. De 

provincie heeft zelf (in 2015) ook onderzoek gedaan naar de EBU. Dit was echter niet gericht op de 

doeltreffendheid van de EBU, maar op de bestuurlijke inrichting ervan. 

 

6. Waarom is het geschikt voor een rekenkameronderzoek?  

Een rekenkameronderzoek kan inzichtelijk maken wat de resultaten (en mogelijke effecten) zijn van de provinciale 

projecten. De Rekenkamer heeft hiermee al ervaring opgedaan met een doeltreffendheidsonderzoek naar een 

regeling van de provincie Flevoland voor het stimuleren van innovatie bij het MKB in Flevoland. Aandachtspunt bij 

dit onderzoek zijn de beperkte onderzoeksbevoegdheden van de Rekenkamer bij de stichting EBU, doordat de 

provincie hierin geen meerderheidsbelang heeft. Dit zou op basis van vrijwilligheid moeten gebeuren. De 

Rekenkamer heeft daarentegen wel onderzoeksbevoegdheid voor het onderzoeken van de projecten die de EBU 

heeft aangedragen en die de provincie heeft gefinancierd. 

 

                                                      
2
 https://www.provincie-utrecht.nl/loket/pdc/@292050/economic-board/ 
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Provinciale Staten van Noord-Holland  

 

Haarlem, 12 september 2016 

 

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer 

 

Bijlagen:  

- rapport ‘Directeur of college, Advies over het bestuursmodel van de randstedelijke 

rekenkamer, Berenschot; 

- advies van de interprovinciale werkgroep Randstedelijke Rekenkamer (verder: 

werkgroep) over het bestuursmodel van de Randstedelijke Rekenkamer;  

- ontwerpbesluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke 

Rekenkamer; 

- ontwerpbesluit tot wijziging van de Rechtspositieregeling lid/directeur randstedelijke 

rekenkamer; 

- ontwerpbesluit tot wijziging van de Verordening van de Programmaraad Randstedelijke 

Rekenkamer;  

- ontwerpbesluit tot intrekking van de benoeming van dr. G. Molenaar. 

 

  

1. Inleiding 

In december 2014 hebben de vier provinciale staten van de randstedelijke provincies (Utrecht, 

Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland) in de marge van de besluitvorming over de 

herbenoeming van de bestuurder-directeur van de randstedelijke rekenkamer besloten een 

onderzoek te laten uitvoeren naar het bestuursmodel van de randstedelijke rekenkamer. Dit 

heeft geresulteerd in het rapport ‘Directeur of college’, Advies over het bestuursmodel van de 

randstedelijke rekenkamer’ van Berenschot (bijlage 1). Naar aanleiding van dat rapport is in het 

najaar van 2015 door de fractievoorzitters van de vier deelnemende provincies een werkgroep 

ingesteld om een advies voor te bereiden aan de vier staten over de aanbevelingen uit dat 

rapport.  

De werkgroep heeft nader onderzoek gedaan naar de consequenties van de verschillende 

bestuursmodellen voor de relatie met de vier Staten, voor de interne organisatie en voor het 

benodigde budget. De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat er (op dit moment) geen 

draagvlak is voor een ander bestuursmodel. De werkgroep heeft daarom bekeken in hoeverre 

met een plaatsvervangend bestuurder en met eventueel nog een (aparte) klankbordgroep vanuit 

de vier Staten tegemoet gekomen zou kunnen worden aan de door Berenschot gesignaleerde 

knelpunten (onduidelijk werkgeverschap, afhankelijkheid van één persoon, afwezigheid van 

klankbordmogelijkheid en reflectie op bestuurlijk niveau, kwetsbaarheid met betrekking tot de 

continuïteit en kwetsbaarheid van de relatie tussen de vier Staten onderling en tussen de vier 

Staten en de rekenkamer).  
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De werkgroep is op basis van zijn bevindingen tot de volgende aanbevelingen gekomen:  

1. Het verdient aanbeveling een plaatsvervangend bestuurder te benoemen voor 0,2 fte. 

Deze plaatsvervangend bestuurder vervult een aantal bestuurstaken naast de 

bestuurder-directeur en vervangt de bestuurder-directeur voor wat betreft diens 

bestuurstaken bij langdurige afwezigheid. De plaatsvervangend bestuurder vervult 

tevens een werkgeversrol richting de bestuurder-directeur voor zover het gaat om de 

directeurstaken. 

2. Het verdient aanbeveling om een delegatie van vier leden uit de Programmaraad 

(vertegenwoordigers vanuit de vier provincies) de aanvullende taak te geven om, indien 

daar aanleiding toe is, een gecoördineerde discussie te voeren over algemene 

bestuurlijke en/of financiële aangelegenheden en gecoördineerde besluitvorming 

daarover in de vier Staten te bevorderen. 

3. Deze aanbevelingen leiden ertoe dat de wettelijke regelingen moeten worden 

aangepast.  

4. Na besluitvorming in de vier Staten over het bovenstaande kan gestart worden met het 

werven en benoemen van een plaatsvervangend bestuurder. De benoeming van de 

huidige plaatsvervangend bestuurder dient te worden beëindigd. 

5. Het is wenselijk om de rol van de plaatsvervangend bestuurder ten opzichte van die van 

de bestuurder-directeur en de rol van (de klankbordgroep uit) de Programmaraad na een 

periode van twee jaar na de benoeming van de plaatsvervangend bestuurder te 

evalueren om te bezien of met deze maatregelen voldoende tegemoet is gekomen aan 

de door Berenschot gesignaleerde knelpunten. 

2. Toelichting 

Het advies van de werkgroep is in het fractievoorzittersoverleg van de vier provincies 

besproken. Kort samengevat waren de reacties als volgt: 

Noord-Holland 

Het presidium van Noord-Holland zou graag op het moment dat de personele situatie zich 

daartoe leent – en uiterlijk per 1 november 2020 – alsnog overstappen op een collegemodel als 

bestuursmodel voor de randstedelijke rekenkamer. De maatregelen die worden aanbevolen 

door de werkgroep zouden slechts tijdelijk van aard moeten zijn. Deze tijdelijkheid zou ook in 

de besluitvorming tot uitdrukking moeten komen.  

 

Utrecht 

Het feit dat de plaatsvervangend bestuurder tevens werkgeverstaken krijgt ten aanzien van de 

directeur-bestuurder wordt als problematisch gezien.  

Als de werkgeverscommissie uit de gemeenschappelijke regeling wordt gehaald hebben de vier 

provincies geen invloed meer op de aanstellingen, met als risico dat de rekenkamer een eigen 

koers gaat varen (hierbij wordt niet gedoeld op de onafhankelijkheid t.a.v. de onderzoeken). 

De kosten van de plaatsvervangend bestuurder dienen binnen de begroting van de 

randstedelijke rekenkamer gevonden te worden. De maatregelen dienen budgettair neutraal te 

zijn.  
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Utrecht wil nog niet vooruitlopen op een ander bestuursmodel. Pas na een volgende evaluatie 

zou bekeken moeten worden of het wenselijk is om over te stappen op een ander 

bestuursmodel.  

Zuid-Holland 

Het Fractievoorzittersoverleg neemt de aanbevelingen van de werkgroep over. Het overleg 

onderschrijft niet het standpunt van het presidium van Noord-Holland met betrekking tot de 

tijdelijkheid van de constructie. In 2019 kan een evaluatie plaatsvinden. Als daar vervolgens 

aanleiding voor is kan in 2020 besloten worden om alsnog over te stappen op het 

collegemodel. 

Flevoland 

Het seniorenconvent stemt in met het advies van de werkgroep. 

3. Advies 

Geadviseerd wordt om de voorstellen van de werkgroep te implementeren door middel van 

bijgevoegde ontwerpbesluiten. Naar aanleiding van de reactie van de provincie Utrecht kan het 

volgende worden opgemerkt. Het werkgeverschap is op dit moment niet goed ingevuld. Er is in 

de gemeenschappelijke regeling voorzien in een werkgeverscommissie, deze heeft echter nooit 

handen en voeten gekregen. Werkgeverschap vanuit de vier staten is niet gewenst gelet op de 

onafhankelijke positie van de bestuurders van de rekenkamer ten opzichte van de vier 

provincies. Het benoemen van externe leden in de werkgeverscommissie ligt eveneens niet voor 

de hand, deze zouden te weinig binding hebben met de organisatie en de dagelijkse praktijk.  

De werkgroep heeft gelet op het bovenstaande geconcludeerd dat een (plaatsvervangend) 

bestuurder een werkgeversrol zou kunnen vervullen voor wat betreft de directeurstaken. Deze 

taken worden niet door de plaatsvervanger ingevuld bij langdurige afwezigheid, dat wordt 

intern binnen de organisatie opgelost. De plaatsvervangend bestuurder vervangt de directeur-

bestuurder alleen voor wat betreft de bestuurderstaken.  

Door het werkgeverschap op deze manier te beleggen is de onafhankelijke positie van de 

bestuurder-directeur het beste gewaarborgd, heeft het personeel een klankbord (de 

plaatsvervangend bestuurder) en kan het functioneren als directeur  periodiek geëvalueerd 

worden.  

Alleen het bestuur van de rekenkamer heeft invloed op de aanstellingen van het personeel. Het 

personeel van de rekenkamer is alleen verantwoording verschuldigd aan het bestuur, niet aan 

PS. Alleen om praktische redenen wordt het ambtelijk personeel benoemd door gedeputeerde 

staten, maar dat geschiedt op voordracht van het bestuur van de randstedelijke rekenkamer.  

De bestuurder-directeur van de rekenkamer heeft ook zelf gereageerd op het advies van de 

werkgroep en de reacties van de deelnemende partijen daarop. De maatregelen zijn budgettair 

neutraal uit te voeren. Er is echter veel onrust bij de medewerkers van de rekenkamer over het 

standpunt van de provincie Noord-Holland dat het collegemodel de voorkeur verdient en dat 

daarom de voorgestelde maatregelen van tijdelijke aard dienen te zijn. Een wijziging in de 

bestuursconstructie zou immers consequenties kunnen hebben voor de inrichting en de 

samenstelling van het ondersteuningsbureau. De rekenkamer heeft net een ingrijpende 

reorganisatie achter de rug en enige rust in de organisatie is dringend gewenst.   
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4. Proces en procedure 

De aanbevelingen van de werkgroep leiden ertoe dat een aantal regelingen moet worden 

aangepast:  

- de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer; 

- de regeling rechtspositie lid/directeur randstedelijke rekenkamer; 

- de Verordening van de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer;  

 

Verder dient de benoeming van de heer G. Molenaar te worden ingetrokken zodra een nieuwe 

plaatsvervangend bestuurder is benoemd. Zodra de vier provinciale staten de wijzigingen 

hebben vastgesteld kan met het werven van een plaatsvervangend bestuurder worden gestart. 

De heer Molenaar is op 9 februari 2012 benoemd voor een periode van zes jaar. Hij is nu elders 

werkzaam en heeft inhoudelijk gezien geen banden meer met de Randstedelijke Rekenkamer.  

 

Tot slot dient een besluit te worden genomen tot het instellen van een adviescommissie ex 

artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling die zich bezig gaat houden met de werving en 

selectie van een plaatsvervangend bestuurder. Hiervoor worden de vier provinciale staten 

verzocht ieder een lid aan te  wijzen. Omdat dit gaat om een benoeming, staat dit separaat 

geagendeerd op uw agenda van 3 oktober 2016 (voordracht 70).   

 

5. Ontwerpbesluit 

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande verzamelontwerpbesluit alsook de 

individuele ontwerpbesluiten. 

 

Presidium van Noord-Holland, 

 

J.W. Remkes, voorzitter 

 

J.R. Loggen, griffier 
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Ontwerpbesluit 

Nr. 69 

Aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer 

Provinciale Staten van Noord-Holland; 

 

gelezen de voordracht van het presidium van 12 september 2016; 

 

 

besluiten: 

 

In te stemmen met bijgevoegde ontwerp-besluiten: 

 

a. tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer; 

b. tot wijziging van de Verordening programmaraad; 

c. tot wijziging van de Rechtspositieregeling lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer; 

d. tot intrekking van de benoeming van dr. G. Molenaar; 

 

met dien verstande dat Provinciale Staten van Noord-Holland de gekozen constructie zien als een 

tijdelijke oplossing en uiterlijk per 2020 of zoveel eerder als de persoonlijke situatie zich daarvoor 

leent een nieuw besluit zal nemen met betrekking tot het bestuursmodel van de rekenkamer. 

  

 

Haarlem, 3 oktober 2016 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

      , voorzitter 

 

 

       , statengriffier 
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Ontwerpbesluit 

 

Nr. 69A 

 

Provinciale Staten van Noord-Holland; 

 

Gelezen de voordracht van het presidium van 12 september 2016; 

 

Overwegende dat in de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer geen 

regeling is getroffen voor de vergoeding en de onkostenvergoeding van de 

plaatsvervangend bestuurder; 

 

Overwegende dat het wenselijk is dat de rol die de werkgeverscommissie zou gaan 

vervullen (maar nooit ingevuld is) vervuld gaat worden door de plaatsvervangend 

bestuurder waardoor de artikelen over de werkgeverscommissie geschrapt kunnen worden; 

 

Overwegende dat de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer op 

onderdelen aanpassing behoeft wegens de positie van de plaatsvervangend bestuurder 

naast die van het lid/directeur; 

 

Overwegende dat de Gemeenschappelijke Regeling op onderdelen aanpassing behoeft 

wegens overlap met de Provinciewet, de Wet gemeenschappelijke Regelingen en wegens 

aanpassing aan de praktijk; 

 

Besluiten 

 

Artikel I 

 

De Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer als volgt te wijzigen: 

 

A.  

Artikel 4 komt te luiden:  

 

Artikel 4 

1. Het aantal leden van de rekenkamer wordt bepaald op één. 

2. Er is een plaatsvervangend bestuurder, te benoemen door de deelnemers gezamenlijk bij 

unaniem besluit. 

3. De rechtspositie van het lid van de rekenkamer wordt geregeld bij afzonderlijk besluit 

van de deelnemers gezamenlijk, dat aan deze regeling wordt gehecht.  

4. De plaatsvervangend bestuurder ontvangt voor zijn werkzaamheden een vaste 

vergoeding per maand ter hoogte van 20% van schaal 17 volgens de Collectieve 

Arbeidsvoorwaardenregeling provincies. De daadwerkelijk gemaakte reiskosten en overige 

onkosten die hij maakt ten behoeve van zijn werkzaamheden komen ten laste van het 

budget van de rekenkamer die de declaraties zelf afhandelt.  

5. Het lid/directeur en de plaatsvervangend bestuurder zijn éénmaal herbenoembaar. 
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6. De artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 en 17 van de Rechtspositieregeling lid/directeur 

Randstedelijke Rekenkamer zijn van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangend 

bestuurder. 

7. Ingeval van een tussentijdse vacature van het lid/directeur dan wel de plaatsvervangend 

bestuurder zorgen de deelnemers gezamenlijk en bij unaniem besluit terstond voor de 

benoeming van een nieuw lid/directeur dan wel plaatsvervangend bestuurder voor de 

volledige zittingsperiode van zes jaar. 

8. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 79g van de Provinciewet leggen het lid/directeur 

en de plaatsvervangend bestuurder de eed of belofte af in de vergadering van provinciale 

staten van Flevoland. 

9. De bestuurlijke gedragscode integriteit van de provincie Flevoland is op het lid en de 

plaatsvervangend bestuurder van toepassing. 

10. Het lid van de rekenkamer vormt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.  

 

B. 

Artikel 5 komt te luiden: 

 

Artikel 5 

1. Voor de benoeming en de herbenoeming van het lid/directeur en van de 

plaatsvervangend bestuurder stellen de deelnemers gezamenlijk een adviescommissie in 

bestaande uit vier statenleden. 

2. De adviescommissie raadpleegt de programmaraad over de profielschets van het 

lid/directeur en van de plaatsvervangend bestuurder en doet een voordracht voor een 

kandidaat aan de deelnemers gezamenlijk. 

3. De deelnemers besluiten unaniem tot benoeming dan wel herbenoeming van het 

lid/directeur en van de plaatsvervangend bestuurder.  

 

C. 

Aan artikel 7 wordt een nieuw lid toegevoegd dat luidt: 

 

3. De plaatsvervangend bestuurder vervult geen taken die de organisatie van de 

rekenkamer als bedoeld in de voorgaande leden betreffen.  

 

D. 

Artikel 8 komt te luiden: 

 

Artikel 8 

1. Het lid/directeur en de plaatsvervangend bestuurder maken afspraken over de verdeling 

van de bestuurstaken en informeren de deelnemers over deze afspraken en over de 

wijzigingen daarin. 

2. De plaatsvervangend bestuurder voert tenminste twee keer per jaar een gesprek met de 

bestuurder-directeur over diens functioneren als directeur en rapporteert daarover aan de 

deelnemers. 

3. De rapportages over het functioneren als directeur dragen een vertrouwelijk karakter. De 
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rapportages worden in het personeelsdossier van het lid/directeur opgeslagen door 

gedeputeerde staten van Flevoland. 

 

E.  

Artikel 9 vervalt. 

 

F. 

Aan artikel 15 wordt een nieuw lid toegevoegd dat luidt:  

 

3. Een vaste vertegenwoordiging van vier personen uit de Programmaraad heeft tot 

taak een gecoördineerde discussie te voeren over algemene bestuurlijke en 

financiële aangelegenheden en een gecoördineerde besluitvorming daarover te 

bevorderen als daartoe aanleiding is.  

 

G. 

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Het tweede lid komt te luiden: 

2. Het ontwerp-onderzoeksprogramma wordt jaarlijks aan de deelnemers 

voorgelegd, die daarover van hun zienswijzen kunnen doen blijken. 

2. Het derde lid komt te luiden: 

3. Het onderzoeksprogramma wordt door de rekenkamer uiterlijk zes weken 

na voorlegging voor zienswijzen vastgesteld. Deze vaststelling wordt terstond 

medegedeeld aan de deelnemers, de colleges van gedeputeerde staten en de 

programmaraad. 

 

 

H. Artikel 19 vervalt. 

 

I.  

Artikel 21 komt te luiden: 

 

Artikel 21 

Bij de uitvoering van de vastgestelde begroting draagt de rekenkamer zorg voor een 

effectief en efficiënt beleid met betrekking tot de uitgaven die betrekking hebben op de 

beheerstaken in het kader van de dagelijkse bedrijfsvoering. 

 

J.  

Artikel 22 vervalt. 

 

K. 

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd: 
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1. Het tweede lid, onder c komt te luiden: 

c. de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkostenvergoeding;  

 

2. Onder vernummering van d en e tot e en f wordt een nieuw onderdeel d 

toegevoegd dat luidt:  

d. de rechtspositie van het lid/directeur van de rekenkamer.    

  

Artikel II 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

Provinciaal Blad van de provincie Noord-Holland waarin het wordt geplaatst.  

 

 

 

Haarlem, 3 oktober 2016 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

   

    , voorzitter 

 

 

 

      , statengriffier 
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Toelichting 

 

Algemeen 

In december 2014 hebben de vier staten van de randstedelijke provincies in de marge van 

de besluitvorming over de benoeming van de bestuurder-directeur besloten een onderzoek 

te laten uitvoeren naar het bestuursmodel van de rekenkamer. Dit onderzoek heeft 

geresulteerd in een advies van een interprovinciale werkgroep. Deze werkgroep heeft 

geadviseerd om een plaatsvervangend bestuurder te benoemen voor 0,2 fte. Deze 

plaatsvervangend bestuurder vervult een aantal bestuurderstaken naast de bestuurder-

directeur en vervangt de bestuurder-directeur bij langdurige afwezigheid. Tevens vervult de 

plaatsvervangend bestuurder een werkgeversrol richting de bestuurder-directeur voor wat 

betreft diens directeurstaken.  

Daarnaast heeft de werkgroep geadviseerd om een delegatie van vier leden uit de 

Programmaraad (vertegenwoordigers vanuit de vier provincies) de aanvullende taak te 

geven om, indien daar aanleiding toe is, een gecoördineerde discussie te voeren over 

algemene bestuurlijke en/of financiële aangelegenheden en gecoördineerde besluitvorming 

daarover in de vier staten te bevorderen.  

Dit advies van de werkgroep leidt ertoe dat de artikelen over de werkgeverscommissie in de 

Gemeenschappelijke Regeling geschrapt dienen te worden. De artikelen over de 

Programmaraad dienen te worden aangevuld. Verder dient een regeling opgenomen te 

worden voor de vergoeding en onkostenvergoeding van de plaatsvervangend bestuurder. 

 

Artikelsgewijs 

 

A.  

Aan artikel 4 wordt een regeling opgenomen voor de vergoeding en onkostenvergoeding 

van de plaatsvervangend bestuurder. Verduidelijkt is dat benoeming en herbenoeming een 

unaniem besluit vergen van de vier deelnemende provincies. Een aantal artikelen uit de 

Rechtspositieregeling lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer kan van overeenkomstige 

toepassing worden verklaard op de plaatsvervangend bestuurder. Het gaat om de 

benoemingsprocedure, de onafhankelijke positie ten opzichte van de vier deelnemers, het 

beschikbaar stellen van gangbare communicatiemiddelen en het van rechtswege eindigen 

van de benoeming na het verstrijken van de benoemingstermijn.  

 

C.  

De plaatsvervangend bestuurder verricht geen directeurstaken. Hij neemt enkele 

bestuurstaken over van het lid/directeur en vervangt deze bij langdurige afwezigheid. De 

directeurstaken worden in dat geval intern opgevangen.  

 

D. 

De plaatsvervangend bestuurder zal een werkgeversrol gaan vervullen richting het 

lid/directeur waar het de directeurstaken betreft. De werkgeverscommissie komt daarom te 
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vervallen. Deze commissie heeft nooit invulling gekregen omdat er twijfels bestonden over 

de benoeming van statenleden in deze commissie gezien de onafhankelijke positie van het 

lid/directeur ten opzichte van de vier deelnemers.  

In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd dat het lid/directeur en de 

plaatsvervangend bestuurder afspraken maken over de verdeling van de bestuurstaken. De 

vier deelnemers dienen daarover geïnformeerd te worden.  

Het advies van de werkgroep dat aanleiding vormde voor deze wijzigingen luidde om een 

plaatsvervangend bestuurder aan te trekken voor 0,2 fte. Dat betekent dat de 

plaatsvervangend bestuurder naast het lid/directeur inhoudelijke bestuurstaken zal 

verrichten. Het gaat in feite om meer dan alleen plaatsvervanging.  

 

E.  

Artikel 9 gaat geheel over de werkgeverscommissie en kan daarom komen te vervallen.  

 

F. 

Een delegatie uit de Programmaraad krijgt de aanvullende taak om, als daar aanleiding toe 

is, een gecoördineerde discussie te voeren over algemene bestuurlijke en/of financiële 

aangelegenheden en gecoördineerde besluitvorming daarover in de vier Staten te 

bevorderen. Te denken valt aan financiële aangelegenheden. 

 

G. 

Artikel 16 wordt aangepast aan de praktijk, waarbij de Rekenkamer er naar streeft om een 

zo actueel mogelijk onderzoeksprogramma voor te leggen voor zienswijzen. Indien het 

onderzoeksprogramma voor jaar x al uiterlijk voor 1 juni van het jaar x-1 voor zienswijze 

moet worden voorgelegd beperkt dit de mogelijkheid om aan te sluiten bij actuele 

ontwikkelingen.   

 

H. 

Artikel 19 komt te vervallen. Het is niet nodig om te bepalen dat artikel 186 van de 

Provinciewet in acht genomen moet worden. Dat volgt uit de Provinciewet zelf. Genoemd 

artikel geeft een algemene regeling voor de verslaglegging door de rekenkamer.  

 

I. 

De Wet gemeenschappelijke regelingen geeft een sluitende procedure voor het toezenden 

van de ontwerpbegroting en meerjarenraming, het geven van een zienswijze en het 

vaststellen van de begroting. Hier kan niet van afgeweken worden. Hetgeen bij hogere 

wetgeving is geregeld mag volgens de Aanwijzingen voor de regelgeving niet op lager 

niveau eveneens worden geregeld.  

Artikel 21 wordt daarom teruggebracht tot één lid, gelijkluidend aan het voormalige derde 

lid. 
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J.  

Zie de toelichting onder I.  

 

 

 

Geconsolideerde versie van de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke 

Rekenkamer na wijziging 

 

Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

 

Artikel 1. Definities 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

1. Rekenkamer: het orgaan, genoemd in de artikelen 79a e.v. van de Provinciewet. 

2. Deelnemers: de aan deze regeling deelnemende provinciale staten. 

 

Artikel 2. Gemeenschappelijk orgaan 

Er is een gemeenschappelijk orgaan, genoemd in artikel 8, tweede lid, van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen en artikel 79l van de Provinciewet, genaamd Randstedelijke 

Rekenkamer. 

 

Artikel 3. Belang 

Deze regeling is aangegaan om gezamenlijk op een effectieve en efficiënte wijze de 

wettelijke opdracht voor het instellen van een rekenkamer vorm en inhoud te kunnen 

geven. 

 

Hoofdstuk 2. Samenstelling rekenkamer 

 

Artikel 4. Aantal en benoeming leden 

1. Het aantal leden van de rekenkamer wordt bepaald op één. 

2. Er is een plaatsvervangend bestuurder, te benoemen door de deelnemers gezamenlijk bij 

unaniem besluit. 

3. De rechtspositie van het lid van de rekenkamer wordt geregeld bij afzonderlijk besluit 

van de deelnemers gezamenlijk, dat aan deze regeling wordt gehecht. 

4. De plaatsvervangend bestuurder ontvangt voor zijn werkzaamheden een vaste 

vergoeding per maand ter hoogte van 20% van schaal 17 volgens de Collectieve 

Arbeidsvoorwaardenregeling provincies. De daadwerkelijk gemaakte reiskosten en overige 

onkosten die hij maakt ten behoeve van zijn werkzaamheden komen ten laste van het 

budget van de rekenkamer die de declaraties zelf afhandelt.  

5. Het lid/directeur en de plaatsvervangend bestuurder zijn éénmaal herbenoembaar. 
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6. De artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 en 17 van de Rechtspositieregeling lid/directeur 

Randstedelijke Rekenkamer zijn van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangend 

bestuurder. 

7. Ingeval van een tussentijdse vacature van het lid/directeur dan wel de plaatsvervangend 

bestuurder zorgen de deelnemers gezamenlijk en bij unaniem besluit terstond voor de 

benoeming van een nieuw lid/directeur dan wel plaatsvervangend bestuurder voor de 

volledige zittingsperiode van zes jaar. 

8. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 79g van de Provinciewet leggen het lid/directeur 

en de plaatsvervangend bestuurder de eed of belofte af in de vergadering van provinciale 

staten van Flevoland. 

9. De bestuurlijke gedragscode integriteit van de provincie Flevoland is op het lid en de 

plaatsvervangend bestuurder van toepassing. 

10. Het lid van de rekenkamer vormt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 

 

Artikel 5. Benoemingsprocedure 

1. Voor de benoeming en de herbenoeming van het lid/directeur en van de 

plaatsvervangend bestuurder stellen de deelnemers gezamenlijk een adviescommissie in 

bestaande uit vier statenleden. 

2. De adviescommissie raadpleegt de programmaraad over de profielschets van het 

lid/directeur en van de plaatsvervangend bestuurder en doet een voordracht voor een 

kandidaat aan de deelnemers gezamenlijk. 

3. De deelnemers besluiten unaniem tot benoeming dan wel herbenoeming van het 

lid/directeur en van de plaatsvervangend bestuurder. 

 

Hoofdstuk 3. Ondersteuning, bedrijfsvoering en vertegenwoordiging 

 

Artikel 6. Directeur 

Het lid van de rekenkamer vervult tevens de functie van directeur van de 

ondersteuningsorganisatie van de rekenkamer. 

 

Artikel 7. Organisatie 

1. De directeur draagt zorg voor de instelling en continuïteit van een zodanige 

ondersteuningsorganisatie, dat de wettelijke en overige taken van de rekenkamer op een 

professionele en kwalitatief hoogwaardige wijze vervuld kunnen worden. 

2. De directeur bepaalt zelf binnen de kaders van de vastgestelde begroting de personele 

samenstelling in kwaliteit en kwantiteit van de ondersteunende organisatie. 

3. De plaatsvervangend bestuurder vervult geen taken die de organisatie van de 

rekenkamer als bedoeld in de voorgaande leden betreffen.  

 

Artikel 8 

1. Het lid/directeur en de plaatsvervangend bestuurder maken afspraken over de verdeling 
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van de bestuurstaken en informeren de deelnemers over deze afspraken en over de 

wijzigingen daarin. 

2. De plaatsvervangend bestuurder voert tenminste twee keer per jaar een gesprek met de 

bestuurder-directeur over diens functioneren als directeur en rapporteert daarover aan de 

deelnemers. 

3. De rapportages over het functioneren als directeur dragen een vertrouwelijk karakter. De 

rapportages worden in het personeelsdossier van het lid/directeur opgeslagen door 

gedeputeerde staten van Flevoland. 

 

Artikel 9 Vervallen 

 

Artikel 10. Benoeming en rechtspositie medewerkers 

1. Voor de benoeming, schorsing en het ontslag van de medewerkers van de rekenkamer 

wordt het college van gedeputeerde staten van Flevoland aangewezen. 

2. Dit college zal aan het lid van de rekenkamer de in het vorige lid genoemde 

bevoegdheden bij afzonderlijk besluit opdragen. 

3. Op de medewerkers van de rekenkamer is de rechtspositie van de provincie Flevoland 

van overeenkomstige toepassing. 

4. In het kader van de voorgaande leden van dit artikel kan het lid van de rekenkamer, waar 

nodig, een eigen personeelsbeleid ontwikkelen. Functionerings- en beoordelingsgesprekken 

worden door hem gevoerd en vastgelegd in de betreffende personeelsdossiers. 

5. Bezwaarschriften van medewerkers van de rekenkamer tegen besluiten van het lid van de 

rekenkamer worden behandeld door de bezwaarschriftencommissie van de provincie 

Flevoland op grond van artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. 

6. De beslissingen op bezwaar worden genomen door het college van gedeputeerde staten 

van Flevoland. 

7. Indien tegen deze beslissing op bezwaar beroep bij de bestuursrechter wordt 

aangetekend, draagt het college van gedeputeerde staten van Flevoland het lid van de 

rekenkamer de bevoegdheid tot procesvertegenwoordiging op. 

 

Artikel 11. Bedrijfsvoering  

1. Indien voor de taakuitoefening en/of de bedrijfsvoering van de rekenkamer 

overeenkomsten met derden gesloten worden, gebeurt dit door het college van 

gedeputeerde staten van Flevoland. 

2. Dit college zal aan het lid van de rekenkamer de in het vorige lid genoemde 

bevoegdheden bij afzonderlijk besluit opdragen. 

 

 

Artikel 12. Vertegenwoordiging 

1. De vertegenwoordiging in en buiten rechte gebeurt door de commissaris van de Koning 

van de provincie Flevoland. 

2. De commissaris zal deze vertegenwoordiging opdragen aan het lid van de rekenkamer. 
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Artikel 13. Intrekking mandaten en volmachten 

De op grond van de artikelen 10 tot en met 12 van deze regeling verleende mandaten en 

volmachten kunnen door het college van gedeputeerde staten van Flevoland, respectievelijk 

de commissaris van de Koning in die provincie slechts worden gewijzigd dan wel 

ingetrokken na schriftelijke instemming met een voornemen daartoe van de deelnemers 

gezamenlijk. 

 

Hoofdstuk 4. Programmaraad 

Artikel 14. Instelling programmaraad 

1. Provinciale staten van de deelnemende provincies stellen gezamenlijk bij afzonderlijk 

besluit een programmaraad in. 

2. De programmaraad bestaat uit minimaal acht en maximaal twaalf leden. De verdeling van 

twee of drie per deelnemer wordt door de betreffende deelnemer zelf vastgesteld. 

3. Bij de aanwijzing van de leden, genoemd in het vorige lid, zijn ook leden benoembaar 

van buiten de kring van de deelnemers met dien verstande dat iedere deelnemer maximaal 

één buitenlid mag aanwijzen. De plaatsvervangende leden kunnen in dezelfde verhouding 

worden aangewezen. 

4. De programmaraad heeft de zittingsduur van provinciale staten. Bij een tussentijdse 

vacature wordt daarin terstond voorzien door de deelnemer die dit lid had aangewezen. 

 

Artikel 15. Taakstelling programmaraad 

1. De programmaraad kan de deelnemers gevraagd en ongevraagd van advies dienen over 

de uit te voeren en uitgevoerde onderzoeken van de rekenkamer. 

2. De rekenkamer vraagt de programmaraad schriftelijk om advies bij het opstellen van het 

onderzoeksprogramma, zoals bedoeld in Hoofdstuk 5 van deze regeling. Daarnaast kan hij 

advies vragen over de te volgen werkwijze bij een voorgenomen onderzoek. 

3. Een vaste vertegenwoordiging van vier personen uit de Programmaraad heeft tot taak een 

gecoördineerde discussie te voeren over algemene bestuurlijke en financiële 

aangelegenheden en een gecoördineerde besluitvorming daarover te bevorderen als daartoe 

aanleiding is. 

 

 

Hoofdstuk 5. Onderzoeksprogramma en onderzoeksuitvoering 

 

Artikel 16. Voorbereiding 

1. De rekenkamer stelt jaarlijks een onderzoeksprogramma op, gehoord de 

programmaraad. In dat programma dient een evenwichtige verdeling tussen de op, gehoord 

de programmaraad. In dat programma dient een evenwichtige verdeling tussen de 

deelnemersspecifieke en gezamenlijke onderwerpen te worden aangebracht, waarbij als 

uitgangspunt geldt dat per jaar vier tot acht onderzoeken uitgevoerd zullen worden. Bij de 
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voorbereiding van het onderzoeksprogramma houdt de rekenkamer rekening met het 

bepaalde in artikel 183 Provinciewet. 

2. Het ontwerp onderzoeksprogramma wordt jaarlijks aan de deelnemers voorgelegd, die 

daarover van hun zienswijzen kunnen doen blijken. 

3. Het onderzoeksprogramma wordt door de rekenkamer uiterlijk zes weken na voorlegging 

voor zienswijzen vastgesteld. Deze vaststelling wordt terstond medegedeeld aan de 

deelnemers, de colleges van gedeputeerde staten en de programmaraad. 

 

Artikel 17. Uitvoering 

1. De rekenkamer kan beslissen dat onderzoeken geheel of gedeeltelijk door derden 

worden uitgevoerd. 

2. In geval van een gehele of gedeeltelijke uitvoering door derden stelt de rekenkamer een 

programma van eisen op, dat betrekking heeft op zowel de aard van het onderzoek, de 

daarvoor vereiste kwaliteiten van de onderzoekers, de wijze van rapporteren als het 

beschikbare budget. Bij de keuze voor de inschakeling van een derde volgt de rekenkamer 

de aanbestedingsregels/ het beleid van de provincie Flevoland. 

 

Artikel 18. Overige onderzoeken 

1. Een deelnemer kan de rekenkamer verzoeken tot het instellen van een bijzonder 

onderzoek. De kosten voor een dergelijk onderzoek kunnen worden gedragen door de 

desbetreffende deelnemer tegen een vooraf afgesproken bedrag. 

2. De rekenkamer kan bij uitzondering onderzoeken uitvoeren op verzoek van andere 

provincies of overige decentrale overheidsorganisaties. Voor een dergelijk onderzoek wordt 

een opdrachtovereenkomst gesloten, waarin de kosten voor dat onderzoek opgenomen 

zijn. 

3. De onderzoeken, zoals bedoeld in de vorige leden, mogen niet ten koste gaan van de 

uitvoering van het onderzoeksprogramma voor de deelnemers. Alvorens een bijzondere 

onderzoeksopdracht van een derde te aanvaarden vraagt de rekenkamer advies aan de 

programmaraad. 

 

Artikel 19 Vervallen 

 

Hoofdstuk 6. Financiën 

 

Artikel 20. Financiering 

1. De met de instelling en instandhouding van de rekenkamer samenhangende kosten 

worden over de deelnemers verdeeld volgens de sleutel genoemd in artikel 8 van de 

Statuten van de Vereniging Interprovinciaal Overleg. 

2. De deelnemers dragen er zorg voor dat de rekenkamer steeds en tijdig over de nodige 

financiële middelen kan beschikken om aan haar taakstelling en verplichtingen en de 

daarbij behorende werkwijze te kunnen voldoen. 
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Artikel 21. Begroting 

Bij de uitvoering van de vastgestelde begroting draagt de rekenkamer zorg voor een 

effectief en efficiënt beleid met betrekking tot de uitgaven die betrekking hebben op de 

beheerstaken in het kader van de dagelijkse bedrijfsvoering. 

 

Artikel 22 Vervallen. 

 

Hoofdstuk 7. Archivering 

 

Artikel 22a. 

De bepalingen betreffende zorg voor de archiefbescheiden van de provincie Flevoland, zijn 

op de rekenkamer van overeenkomstige toepassing, waarbij de gedeputeerde staten van 

Flevoland zijn aan te merken als zorgdrager, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, 

van de Archiefwet 1995. 

 

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen 

 

Artikel 23. Inwerkingtreding, duur en evaluatie 

1. Voor de toepassing van het bepaalde in de artikel 41, eerste lid, onderdeel h en artikel 

26, derde lid, eerste volzin, van de Wet gemeenschappelijke regelingen met betrekking tot 

de inwerkingtreding van deze regeling zal het college van gedeputeerde staten van 

Flevoland zorg dragen. 

2. Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

3. De werking van deze regeling zal periodiek worden geëvalueerd. Voor de eerste keer zal 

dit gebeuren drie jaar na de datum van inwerkingtreding en vervolgens om de zes jaar. 

4. De opdracht voor de evaluatie zal in onderling overleg tussen de deelnemers en de 

rekenkamer worden opgesteld, gehoord de programmaraad. 

 

Artikel 24. Uittreding en toetreding 

1. Een deelnemer kan uit deze regeling treden na een betreffend besluit van provinciale 

staten. 

2. Dit besluit wordt uiterlijk twaalf maanden voor de beoogde uittredingsdatum aan de 

overige deelnemers en de rekenkamer medegedeeld. 

3. De financiële gevolgen van een uittreding worden door de overige deelnemers 

vastgesteld gehoord de rekenkamer. 

4. Uittreding zal voor het eerst mogelijk zijn na de eerste periode van zes jaar na de 

instelling van de rekenkamer. 

5. Een andere provincie kan toetreden tot deze regeling. De voorwaarden voor een 

toetreding, waaronder de financiële, worden door de deelnemers vastgesteld gehoord de 

rekenkamer. 
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Artikel 25. Wijziging en opheffing 

1. Deze regeling kan worden gewijzigd, indien drie deelnemers daarom met redenen 

omkleed verzoeken dan wel indien de rekenkamer daartoe een voorstel aan de deelnemers 

doet en een meerderheid dat voorstel overneemt. Na instelling van deze regeling is een 

wijziging pas mogelijk na de eerste evaluatie, zoals vermeld in artikel 23, derde lid, van de 

regeling. 

2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is voor een wijziging van deze regeling de 

instemming van alle deelnemers vereist, indien die wijziging betrekking heeft op een van de 

volgende onderwerpen: 

a. de samenstelling van de rekenkamer, genoemd in artikel 4 van deze regeling; 

b. de wijze van benoeming van het lid van de rekenkamer en zijn plaatsvervanger; 

c. de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkostenvergoeding; 

d. de rechtspositie van het lid/directeur van de rekenkamer;     

e. de samenstelling en functie van de programmaraad, genoemd in de artikelen 14 en 15 

van deze regeling; 

f. de verdeelsleutel met betrekking tot de financiering van de rekenkamer, genoemd in 

artikel 20 van deze regeling. 

 

Artikel 26. Citeertitel 

Deze regeling kan worden aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke 

Rekenkamer. 
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Ontwerpbesluit 

 

Nr. 69B 

 

Provinciale Staten van Noord-Holland; 

 

Gelezen de voordracht van het presidium van 12 september 2016; 

 

Overwegende dat het wenselijk is om een delegatie uit de Programmaraad de aanvullende 

taak te geven om, indien daar aanleiding voor is, een gecoördineerde discussie te voeren 

over algemene bestuurlijke en/of financiële aangelegenheden en gecoördineerde 

besluitvorming daarover in de vier staten te bevorderen; 

 

Overwegende dat de werkgeverscommissie uit de Gemeenschappelijke Regeling verdwijnt 

en dat ook deze Verordening daar op aangepast dient te worden; 

 

Overwegende dat ambtelijke ondersteuning niet alleen vanuit de provincie Flevoland maar 

ook vanuit de andere deelnemende provincies geschiedt; 

 

  

Besluiten 

 

Artikel I 

 

De Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer als volgt te wijzigen: 

 

A.  

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Onder vernummering van het derde tot en met het vijfde lid tot het vierde tot en 

met het zesde lid wordt een nieuw lid 3 toegevoegd dat luidt: 

 

3. Een vaste vertegenwoordiging van vier personen uit de Programmaraad heeft tot 

taak een gecoördineerde discussie te voeren over algemene bestuurlijke en 

financiële aangelegenheden en een gecoördineerde besluitvorming daarover te 

bevorderen indien daartoe aanleiding is.  

 

2.  Het vijfde lid (nieuw) komt te luiden: 

 

 5. De programmaraad wordt om advies gevraagd met betrekking tot de op te 

stellen profielschets bij een voorgenomen benoeming van een lid/directeur dan 

wel een plaatsvervangend bestuurder.  
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B.  

Artikel 3, negende lid, vervalt. 

 

C. 

Artikel 4, tiende lid, komt te luiden: 

 

 10. De programmaraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, 

afkomstig uit één van de vier deelnemende provincies. 

  

  

Artikel II 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

Provinciaal Blad van de provincie Noord-Holland waarin het wordt geplaatst.  

 

 

Haarlem, 3 oktober 2016 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

     , voorzitter 

 

 

 

      , statengriffier 
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Toelichting 

 

Algemeen 

In december 2014 hebben de vier staten van de randstedelijke provincies in de marge van 

de besluitvorming over de benoeming van de bestuurder-directeur besloten een onderzoek 

te laten uitvoeren naar het bestuursmodel van de rekenkamer. Dit onderzoek heeft 

geresulteerd in een advies van een interprovinciale werkgroep. Deze werkgroep heeft 

geadviseerd om een plaatsvervangend bestuurder te benoemen voor 0,2 fte. Deze 

plaatsvervangend bestuurder vervult een aantal bestuurderstaken naast de bestuurder-

directeur en vervangt de bestuurder-directeur bij langdurige afwezigheid. Tevens vervult de 

plaatsvervangend bestuurder een werkgeversrol richting de bestuurder-directeur voor wat 

betreft diens directeurstaken.  

Daarnaast heeft de werkgroep geadviseerd om een delegatie van vier leden uit de 

Programmaraad (vertegenwoordigers vanuit de vier provincies) de aanvullende taak te 

geven om, indien daar aanleiding toe is, een gecoördineerde discussie te voeren over 

algemene bestuurlijke en/of financiële aangelegenheden en gecoördineerde besluitvorming 

daarover in de vier staten te bevorderen.  

Dit advies van de werkgroep leidt ertoe dat de artikelen over de werkgeverscommissie in de 

Verordening Programmaraad geschrapt dienen te worden. De artikelen over de 

Programmaraad dienen te worden aangevuld met bovengenoemde aanvullende taak. 

De ambtelijke ondersteuning geschiedt beurtelings uit één van de deelnemende provincies. 

De verordening is in overeenstemming gebracht met de praktische gang van zaken.  

 

 

Geconsolideerde versie van de Verordening Programmaraad Randstedelijke 

Rekenkamer na wijziging 

 

 

Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 

 

Artikel 1 Definities 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

Programmaraad: het adviesorgaan voor de provinciale staten gezamenlijk en afzonderlijk 

van de provincies Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland en de Randstedelijke 

Rekenkamer. 

Rekenkamer: de Randstedelijke Rekenkamer ingesteld overeenkomstig de artikelen 79/en 

volgende Provinciewet. 

Bestuurder/directeur: het lid van de Randstedelijke Rekenkamer. 

Regeling: de gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer. 

Deelnemers: de provinciale staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland 

die deelnemen aan de regeling. 
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Artikel 2 Taakstelling 

1.De programmaraad geeft de deelnemers gevraagd en ongevraagd advies over en naar 

aanleiding van het onderzoeksprogramma van de rekenkamer. 

2.De programmaraad adviseert de rekenkamer of de bestuurder/directeur daarvan bij de 

voorbereiding van het onderzoeksprogramma. Daarnaast kan de programmaraad op 

verzoek van de rekenkamer adviseren over voorgenomen onderzoeken en/of de wijze van 

uitvoering van een onderzoek. 

3. Een vaste vertegenwoordiging van vier personen uit de Programmaraad heeft tot taak een 

gecoördineerde discussie te voeren over algemene bestuurlijke en financiële 

aangelegenheden en een gecoördineerde besluitvorming daarover te bevorderen indien 

daartoe aanleiding is. 

4.In de uitoefening van haar adviestaak zorgt de programmaraad voor afstemming tussen 

de deelnemers onderling en voor een consistente communicatie tussen de deelnemers 

enerzijds en de rekenkamer anderzijds. 

5. De programmaraad wordt om advies gevraagd met betrekking tot de op te stellen 

profielschets bij een voorgenomen benoeming van een lid/directeur dan wel een 

plaatsvervangend bestuurder. 

6.Bij de uitoefening van de adviestaak bewaakt de programmaraad voortdurend de 

onafhankelijkheid van de rekenkamer. 

 

Artikel 3 Samenstelling en benoeming 

1.De programmaraad bestaat uit minimaal acht en maximaal twaalf leden, welke gelijkelijk 

over deelnemers verdeeld zijn. 

2.De leden van de programmaraad zijn afkomstig uit de leden van Provinciale Staten, met 

dien verstande dat elke deelnemer een lid van buiten die kring kan aanwijzen. 

3.Tegelijk met de benoeming van de leden van de programmaraad worden in de verhouding 

zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel plaatsvervangende leden benoemd. 

4.De leden van de programmaraad hebben een zittingsduur gelijk aan die van de 

deelnemers die hen benoemen. Een lid van de programmaraad is eenmaal herbenoembaar. 

5.De deelnemers dragen er zorg voor dat in de eerste vergadering van Provinciale Staten na 

de verkiezingen de leden van de programmaraad aangewezen worden overeenkomstig het 

bepaalde in dit artikel. 

6.Een lid van de programmaraad kan te allen tijde ontslag nemen door daartoe een 

schriftelijk verzoek in te dienen bij de deelnemer, die hem benoemd heeft. 

7.Indien een lid gedurende langere tijd niet of niet voldoende in de programmaraad 

functioneert, kan de deelnemer, gehoord de overige deelnemers, het lidmaatschap daarvan 

tussentijds beëindigen.  

8.In geval van een tussentijdse vacature draagt de deelnemer die dit lid had benoemd, 

terstond zorg voor de benoeming van een nieuw lid. 

9. Vervallen 
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Artikel 4 Werkwijze 

1.De programmaraad vergadert tenminste twee keer per kalenderjaar en voorts wanneer de 

helft van het aantal leden of van de deelnemers onder schriftelijke opgave van de 

agendapunten daarom verzoeken. 

2.De programmaraad vergadert wanneer de rekenkamer onder schriftelijke opgave van de 

redenen daarom verzoekt. 

3.De vergaderingen van de programmaraad en de daarin te bespreken documenten zijn niet 

openbaar. De verslagen van de vergaderingen zijn openbaar. De programmaraad laat 

openbaarmaking van de verslagen achterwege wanneer een van de gronden als bedoeld in 

de artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur zich voordoen. De adviezen die 

de programmaraad uitbrengt zijn altijd openbaar. 

4.De programmaraad wijst zelf haar voorzitter aan. Zij kan daarbij kiezen voor de 

zittingsduur van minimaal een jaar dan wel een langere periode. 

5.De programmaraad regelt zelf de plaats van de vergaderingen. 

6.Voor het houden van een vergadering is de aanwezigheid van de helft plus een van het 

aantal leden vereist. Is dit aantal niet aanwezig dan schrijft de voorzitter terstond een 

tweede vergadering uit, welke niet later gehouden mag worden dan drie weken na de eerste 

vergadering. 

7.De programmaraad kan, indien dit voor de uitoefening van haar taak gewenst dan wel 

noodzakelijk is, derden in haar vergadering uitnodigen om toelichting of nadere informatie 

te geven. 

8.De programmaraad brengt haar adviezen, indien nodig, met meerderheid van stemmen 

uit, waarbij ieder lid een stem heeft. 

9.De programmaraad regelt overigens zelf haar vergaderorde en wijze van verslaglegging 

en legt deze vast in een huishoudelijk reglement. 

10. De programmaraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, afkomstig uit één 

van de vier deelnemende provincies. 

11. Alle stukken die van de programmaraad uitgaan, worden ondertekend door de 

voorzitter en de ambtelijk secretaris. 

 

Artikel 5 Vacatiegelden en reiskosten 

De leden van de programmaraad ontvangen een vergoeding voor de voorbereiding en het 

bijwonen van de vergaderingen en voor de reiskosten op grond van de Verordening 

geldelijke voorzieningen staten- en commissieleden van de deelnemer die hen benoemd 

heeft. 

 

Artikel 6 Evaluatie 

1.De taakstelling en de wijze van functioneren van de programmaraad worden periodiek 

geëvalueerd. De eerste keer zal dit gebeuren gelijk met het eerste evaluatiemoment van de 

rekenkamer zoals vastgelegd in de regeling. Vervolgens geschiedt de evaluatie iedere twee 

jaar na de benoeming van de nieuwe leden van de programmaraad. 
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2.De programmaraad doet met betrekking tot de evaluatie, zoals bedoeld in het vorige lid, 

een voorstel aan de deelnemers, die vervolgens hierover een besluit zullen nemen. 

3.Bij een evaluatie wordt in ieder geval de bestuurder/directeur gehoord. 

 

Artikel 7 Wijziging 

Tussentijdse wijziging van deze verordening door Provinciale Staten is alleen mogelijk 

indien alle deelnemers met de voorgenomen wijziging instemmen. 

 

Artikel 8 Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Programmaraad Randstedelijke 

Rekenkamer. 
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Ontwerpbesluit 

 

Nr. 69C 

 

Provinciale Staten van Noord-Holland; 

 

Gelezen de voordracht van het presidium van 12 september 2016; 

 

Overwegende dat de Rechtspositieregeling lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer op 

onderdelen gewijzigd dient te worden wegens het schrappen van de werkgeverscommissie 

en de aanpassingen in de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer 

 

Besluiten 

 

Artikel I 

 

De Rechtspositieregeling lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer als volgt te wijzigen: 

 

A.  

Artikel 5 komt te luiden: 

 

5. Het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer is op geen enkele wijze ondergeschikt aan 

een van de organen van de deelnemende provincies. 

 

B. 

Artikel 10 komt te luiden: 

 

10. Het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer heeft per kalenderjaar aanspraak op 180 

verlofuren. Het vakantieverlof wordt opgenomen in nauw overleg met de plaatsvervangend 

bestuurder. 

 

C. 

Artikel 14 komt te luiden: 

 

14. Onkosten die het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer maakt komen ten laste van 

het budget van de rekenkamer die de declaraties zelf afhandelt. Een overzicht van de 

gedeclareerde kosten wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag van de rekenkamer.  

 

D. 

Artikel 15 komt te luiden: 

 

15. Ingeval van ziekte en arbeidsongeschiktheid van het lid/directeur Randstedelijke 

Rekenkamer worden de bepalingen van de CAP waarin de rechten en plichten in geval van 

ziekte zijn neergelegd zoveel mogelijk analoog toegepast met dien verstande dat ontslag 
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als lid van de rekenkamer op grond van artikel 79c, zevende lid, sub a, van de Provinciewet 

kan worden verleend indien betrokkene door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn 

functie te vervullen.  

 

E.  

Artikel 20 komt te luiden: 

 

20. De plaatsvervangend bestuurder voert minimaal twee keer per jaar een gesprek met het 

lid/directeur over diens functioneren als directeur en rapporteert daarover aan de vier 

deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer. 

 

Artikel II 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

Provinciaal Blad van de provincie Noord-Holland waarin het wordt geplaatst.  

 

 

Haarlem, 3 oktober 2016 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

  

    , voorzitter 

 

 

 

      , statengriffier 
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Toelichting 

In december 2014 hebben de vier staten van de randstedelijke provincies in de marge van 

de besluitvorming over de benoeming van de bestuurder-directeur besloten een onderzoek 

te laten uitvoeren naar het bestuursmodel van de rekenkamer. Dit onderzoek heeft 

geresulteerd in een advies van een interprovinciale werkgroep. Deze werkgroep heeft daarin 

geadviseerd om een plaatsvervangend bestuurder te benoemen voor 0,2 fte. Deze 

plaatsvervangend bestuurder vervult een aantal bestuurderstaken naast de bestuurder-

directeur en vervangt de bestuurder-directeur bij langdurige afwezigheid. Tevens vervult de 

plaatsvervangend bestuurder een werkgeversrol richting de bestuurder-directeur voor wat 

betreft diens directeurstaken.  

 

Het advies van de werkgroep leidt ertoe dat de artikelen over de werkgeverscommissie in de 

Rechtspositieregeling geschrapt moeten worden. De werkgeverscommissie heeft nooit 

invulling gekregen omdat het plaatsen van statenleden in deze commissie de 

onafhankelijke positie van de bestuurder-directeur zou kunnen aantasten.  

 

Naast het schrappen van de artikelen waarin de werkgeverscommissie wordt genoemd zijn 

enkele wijzigingen van redactionele aard (correcties) aangebracht.  

 

Geconsolideerde versie van de Rechtspositieregeling lid/directeur Randstedelijke 

Rekenkamer na wijziging 

 

Rechtspositieregeling lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer 

 

Benoeming 

1. Benoeming van het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer vindt plaats door de 

deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijk op basis van artikel 79c jo 

79m van de Provinciewet. 

2. Voor benoeming is het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in 

de Wet justitiële gegevens een vereiste. Dit vereiste geldt ook in geval van herbenoeming. 

3. De standplaats van het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer is Amsterdam 

4. Aan het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer wordt na benoeming zo spoedig 

mogelijk een benoemingsbesluit uitgereikt, dat ten minste vermeldt:  

a. zijn naam, voornamen en geboortedatum;  

b. de datum met ingang waarvan hij tot functionaris is benoemd;  

c. de duur van zes jaren waarvoor de benoeming geldt;  

d. de hoogte van de bezoldiging;  

e. het aantal uren per week waarvoor de benoeming geldt. 

 

Onafhankelijkheid  

5. Het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer is op geen enkele wijze ondergeschikt aan 

een van de organen van de deelnemende provincies. 
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Bezoldiging en overige financiële arbeidsvoorwaarden  

6. De hoogte van de bezoldiging van het lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer 

wordt vastgesteld op het niveau van Schaal 17 op voet van artikel C4 CAP opgenomen in 

bijlage 2 bij de CAP. Bij benoeming bepalen de deelnemers op welk bedrag binnen de 

schaal de bezoldiging wordt bepaald. Betaling vindt plaats naar rato van het aantal uren 

waarvoor de aanstelling geldt tot een maximum van 36. Het bedrag van de bezoldiging 

wordt jaarlijks geïndexeerd en/of verhoogd op de wijze die overeenkomt met de indexering 

en/of verhoging van de salarissen van ambtenaren van de provincies. 

7. Het lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer ontvangt vakantiegeld conform de 

regeling die op voet van artikel C.16 CAP voor provincieambtenaren geldt. 

8. Het lid/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer kan aanspraak maken op een 

eindejaarsuitkering conform artikel C.17 CAP. 

 

Vakantie en verlof  

9. Indien de feitelijke werkweek bepaald wordt op meer dan 36 uren per week bouwt het 

lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer voor het meerdere boven de 36 uur 

compensatieverlof op conform de daarvoor bij of krachtens hoofdstuk D van de de CAP 

gestelde regeling. 

10. Het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer heeft per kalenderjaar aanspraak op 180 

verlofuren. Het vakantieverlof wordt opgenomen in nauw overleg met de plaatsvervangend 

bestuurder. 

 

Voorzieningen en vergoedingen  

11. Het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer reist zowel voor woon-werkverkeer als 

voor dienstreizen per openbaar vervoer. Daartoe wordt een OV-jaarkaart 1ste klas ter 

beschikking gesteld. 

12. Aan het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer wordt een vaste onbelaste 

onkostenvergoeding toegekend van €100, per maand. 

13. Aan het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer worden ten laste van de 

Randstedelijke Rekenkamer gangbare communicatiemiddelen ter beschikking gesteld 

conform de daarvoor geldende regelingen van de Provincie Flevoland. 

14. Onkosten die het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer maakt komen ten laste van 

het budget van de rekenkamer die de declaraties zelf afhandelt. Een overzicht van de 

gedeclareerde kosten wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag van de rekenkamer.  

 

Ziekte en arbeidsongeschiktheid  

15. Ingeval van ziekte en arbeidsongeschiktheid van het lid/directeur Randstedelijke 

Rekenkamer worden de bepalingen van de CAP waarin de rechten en plichten in geval van 

ziekte zijn neergelegd zoveel mogelijk analoog toegepast met dien verstande dat ontslag 

als lid van de rekenkamer op grond van artikel 79c, zevende lid, sub a, van de Provinciewet 

kan worden verleend indien betrokkene door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn 

functie te vervullen. 
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Pensioen  

16. Het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer is overheidswerknemer in de zin van de 

Wet privatisering ABP en op betrokkene is het pensioenreglement van de stichting 

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) van toepassing. 

 

Einde benoeming  

17. De benoeming eindigt van rechtswege zodra de termijn waarvoor deze is verleend is 

verstreken. 

18. Indien de benoeming is geëindigd door het verstrijken van de termijn waarvoor deze is 

verleend, geldt het voormalig lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer als betrokkene in de 

zin van de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid (krachtens artikel B.13 van 

de CAP). 

19. Indien de Randstedelijke Rekenkamer wordt opgeheven of als de Randstedelijke 

Rekenkamer wordt gereorganiseerd geldt het voormalig lid/directeur Randstedelijke 

Rekenkamer als betrokkene in de zin van de Regeling aanvullende voorzieningen bij 

werkloosheid (krachtens artikel B.13 van de CAP). 

 

Werkgeverschap  

20. De plaatsvervangend bestuurder voert minimaal twee keer per jaar een gesprek met het 

lid/directeur over diens functioneren als directeur en rapporteert daarover aan de vier 

deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer. 

 

Voorzieningen bij overlijden  

21. Ingeval van overlijden van het lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer worden artikelen 

B14 en D9 lid 3 van de CAP (overlijden ambtenaar) analoog toegepast. 

 

Slotbepalingen  

22. Alle besluiten en handelingen noodzakelijk ter uitvoering van de benoeming en de 

rechtspositieregeling worden genomen respectievelijk verricht door Gedeputeerde Staten 

van Flevoland. 

23. Wijzigingen van in deze regeling van toepassing verklaarde bepalingen van de CAP en 

de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen werken direct door in deze 

rechtspositieregeling. 

24. Wijzigingen van deze rechtspositieregeling lopende een benoemingstermijn worden bij 

besluit van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regelingen op het lid/directeur 

Randstedelijke Rekenkamer van toepassing verklaard. 

25. In gevallen waarin deze rechtspositieregeling niet voorziet beslissen de deelnemers 

gezamenlijk. 

26. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2015. 

27. Deze regeling wordt aangehaald als de “Regeling rechtspositie lid/directeur 

Randstedelijke Rekenkamer”. 

 



2016  69D 

 

Ontwerpbesluit 

Nr. 69D 

 

Provinciale Staten van Noord-Holland; 

 

Gelezen de voordracht van het presidium van 12 september 2016; 

 

gelet op artikel 79c, zesde lid, sub a, van de Provinciewet;  

 

 

besluiten: 

 

 

het plaatsvervangend lidmaatschap van de heer dr. G. Molenaar van de Randstedelijke Rekenkamer te 

beëindigen op het moment dat een nieuwe plaatsvervangend bestuurder is benoemd.  

 

 

Haarlem, 3 oktober 2016 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

  

    , voorzitter 

 

 

      , statengriffier 

 

 

 

 



Stand van zaken onderzoek 

Toelichting 

17 mei gepubliceerd 

19 mei gepubliceerd 

20 juli gepubliceerd 

28 oktober gepubliceerd 

In uitvoering (opzet 30 augustus) 

In uitvoering (opzet 23 augustus) 

Gestart met formuleren onderzoeksopzet 

Gestart met formuleren onderzoeksopzet 

Prioritering Programmaraad 3 november 

doorlopend / rondje fracties 

2016                         2017 

  I       II      III     IV      I       II 
Onderzoek 

 

I. Geluidhinder wegen 

II. Uitvoering op afstand 

III. Informatieveiligheid 

IV. Stiltegebieden  

V. Natuurcompensatie 

VI. Onderhoud wegen 

VII. Spaarnwoude 

VIII. Waddenfonds 

IX. Nieuw onderzoek 

X. Verkenningen  
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Prioritering Programmaraad 3 november 
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2016                         2017 

  I       II      III     IV      I       II 
Onderzoek 

 

I. Geluidhinder wegen 

II. Uitvoering op afstand 

III. Informatieveiligheid 
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