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Datum    Bijlage(n)  Uw kenmerk  Ons kenmerk 

7 december 2018 2  2018/AH/118 

 

Onderwerp 

ONDER EMBARGO Rapport Energie in transitie 

 

 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

 

De Randstedelijke Rekenkamer heeft samen met de vier andere provinciale Rekenkamers een onderzoek 

uitgevoerd naar energietransitie. 

 

Het resultaat van dit onderzoek, het rapport Energie in transitie, het bijbehorende persbericht en deze 

brief, zijn vanaf 14 december 2018 te vinden op onze website www.randstedelijke-rekenkamer.nl. De 

onderliggende ‘Feitennota Energietransitie Flevoland’, die de procedure van feitelijk wederhoor heeft 

doorlopen, kunt u vanaf die datum ook vinden op de website. Wij verzoeken u vriendelijk er rekening mee 

te houden dat de stukken tot deze datum niet openbaar zijn. 

 

In het rapport doen de Rekenkamers aanbevelingen voor de manier waarop Provinciale Staten hun rol bij 

energietransitie kunnen invullen. Ook hebben de rekenkamers aanbevelingen geformuleerd om in de 

toekomst beter zichtbaar te kunnen maken wat de bijdrage van de provincies is, om te zorgen dat 

provincies van elkaar kunnen leren en om te kunnen sturen op doelen die veelal ver in de toekomst 

liggen. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van het rapport. 

 

Onderaan deze brief is de reactie van Gedeputeerde Staten op het rapport opgenomen.  

Wij danken GS voor hun reactie. Wij zijn verheugd dat zij de aanbevelingen in grote mate onderschrijven. 

De reactie van GS geeft aanleiding tot het maken van een enkele opmerking. Wij zijn van mening dat het 

belangrijk is om inzichtelijkheid van financiële informatie te bevorderen. Daarnaast denken wij dat er naast 

verschillen tussen provincies ook voldoende overeenkomsten zijn. Vergelijkingen tussen provincies, zowel 

op het gebied van middelen als instrumenten, bieden de mogelijkheden om van elkaar te leren en samen 

verder te komen. De behandeling van het rapport in Provinciale Staten zien we met belangstelling 

tegemoet. 
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Desgewenst zijn wij graag bereid onze bevindingen mondeling te komen toelichten dan wel een 

presentatie over de onderzoeksresultaten te verzorgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

dr.ir. Ans Hoenderdos-Metselaar MBA 

 

bestuurder/directeur 

Randstedelijke Rekenkamer 

 



 

Bijlage Reactie Gedeputeerde Staten 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 




