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Onderzoeken 2017
Jaarlijks maakt de Rekenkamer inzichtelijk wat er met haar aanbevelingen



Natuurcompensatie

is gedaan door de vier provincies. De aanbevelingen die wij twee volledige



Vervolgonderzoek beheer en
onderhoud wegen en kunstwerken

kalenderjaren geleden deden, zijn hiervoor doorgelicht.


Recreatieschap Spaarnwoude

Hoe worden de aanbevelingen ter besluitvorming voorgelegd aan PS?
In de Statenvoorstellen zijn de aanbevelingen onverkort opgenomen ter besluitvorming. In Noord-Holland werden de
rapporten in 2017 gemiddeld 73 dagen na publicatie behandeld, dit is nagenoeg gelijk aan het Randstedelijk gemiddelde.
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Opvallendheden per onderzoek
Natuurcompensatie. PS hebben per amendement de aanbeveling om standaard een nieuw NNN-gebied aan te wijzen bij
compensatie in nog te realiseren NNN-gebied, afgezwakt door in dit verzoek aan GS het woord 'standaard' te wijzigen in
'zo mogelijk'.
Vervolgonderzoek B&O wegen en kunstwerken. GS en PS hebben de aanbevelingen integraal overgenomen. De
provincie heeft aan alle aanbevelingen opvolging gegeven.
Recreatieschap Spaarnwoude. In het nawoord op de bestuurlijke reactie van het AB van het Recreatieschap
Spaarnwoude gaf de Rekenkamer aan in de positieve en welwillende reactie van het AB daadkracht en het gevoel van
urgentie te missen. De acht inhoudelijke aanbevelingen aan het AB zijn volgorderlijk, zodanig dat de integrale lange
termijn visie voor het recreatiegebied (aanbeveling 1) voorwaardelijk is voor zaken als de strategische keuzes, structurele
financiering, onderhoud en monitoring (aanbevelingen 2 t/m 7). Aangezien het AB in de bestuurlijke reactie in 2017
aangaf geen eigen visie te formuleren, maar zich te baseren op de visie groengebied Amsterdam-Haarlem 2013,
beschouwt de rekenkamer deze inhoudelijke aanbevelingen aan het AB als niet overgenomen.
Omdat de Rekenkamer aanbevelingen aan het AB heeft gedaan, hebben PS - passend bij hun rol - als besluit vastgesteld
dat zij GS opdragen zich in het AB maximaal in te spannen voor het realiseren van de aanbevelingen. GS gaven aan zich
hiertoe maximaal te willen inspannen.
.

De aanbevelingen zijn wel voor een aanzienlijk deel opgevolgd. Zo ligt er een langetermijnvisie waarbij gemeenteraden en
PS zijn betrokken, is er een beheerplan opgesteld (hoewel niet op basis van de langetermijnvisie) en is de rol van het DB
versterkt. Tegelijkertijd staat nog niet vast wat het draagvlak is voor de langetermijnvisie en wordt er nog gewerkt aan de
concrete uitwerking van de meerjarenplannen voor onderhoud en investeringen.

Hoe monitort de provincie de mate waarin de rekenkamer-aanbevelingen worden opgevolgd?
Elk halfjaar ontvangen GS en PS van het provinciemanagement een 'auditopvolgingslijst'. Hierin wordt over de opvolging
van de aanbevelingen van de Rekenkamer, de accountant en concerncontrol gerapporteerd; namelijk welke vorderingen
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Opvolging
Provincie

Overname PS

Overname en opvolging per aanbeveling

Overname GS

het afgelopen halfjaar zijn gemaakt en wanneer afronding verwacht wordt.

Natuurcompensatie
1.

Vraag GS om het compensatiebeleid zo aan te passen, dat standaard een nieuw NNNgebied wordt aangewezen bij compensatie in nog te realiseren NNN. Hiermee wordt
voorkomen dat het NNN kan afnemen.

A.

GS te verzoeken om het compensatiebeleid zo aan te passen, dat zo mogelijk een nieuw
NNN-gebied wordt aangewezen bij compensatie in nog te realiseren NNN, waardoor wordt
voorkomen dat het NNN kan afnemen.

2.

Vraag GS om een kaart bij te houden met daarop de bosgebieden waarvoor de provincie
vanaf 2017 verantwoordelijk is vanuit de Wet natuurbescherming.

3.

Overweeg om een actueel overzicht bij te laten houden van beschikbare locaties die in
aanmerking komen voor natuurcompensatie.
Mate waarin overgenomen of opgevolgd:

 volledig

2

 deels

- niet

A amendement

Overname GS

Overname PS

Opvolging
Provincie

1.

Zolang de kapitaallasten oplopen en nog geen volledige dekking is geregeld: zorg dat
minimaal voor de huidige en de daaropvolgende collegeperiode dekking is geregeld. Vraag
GS hiermee rekening te houden in de nieuwe NIKG.







2.

Vraag GS na te gaan of Kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) uit het prestatiemeetsysteem
gebruikt kunnen worden voor het informeren van PS over het mobiliteitsbeleid of dat andere
indicatoren meer geschikt zijn.







3.

Vraag GS onderzoek te doen naar de meerwaarde van aslastmetingen en indien deze
metingen uitgevoerd gaan worden om de resultaten ervan te betrekken bij het inschatten
van de risico’s en de afweging van de te nemen beheer- en onderhoudsmaatregelen.







4.

Vraag GS in toekomstige voortgangsrapportages op te nemen welk percentage van het
areaal welk kwaliteitsniveau heeft.







5.

Vraag GS na te gaan op welke punten uit de vergelijking met de andere Randstadprovincies
geleerd kan worden.







Vervolgonderzoek beheer & onderhoud wegen en kunstwerken

- niet

A amendement

Opvolging
Provincie

 deels

Overname PS

 volledig

Overname GS

Mate waarin overgenomen of opgevolgd:







Recreatieschap Spaarnwoude

GS opdracht te geven om zich in het AB van het Recreatieschap maximaal in te zetten om
de aanbevelingen aan het AB uit het rapport op te volgen.

Overname
AB

1.

Opvolging
AB

Beslispunt PS

Aanbevelingen aan het Algemeen Bestuur
1.

Stel voor 1 januari 2019 een door alle participanten gedragen integrale lange termijn visie
op voor het recreatiegebied, waarbij de onderlinge verschillen zijn overbrugd. De integrale
visie moet de basis vormen om:

richting te geven aan toekomstige ontwikkelingen;

een integrale afweging te maken tussen natuur en recreatie;

het wenselijke niveau voor beheer en onderhoud te bepalen;

besluiten te nemen over het in evenwicht brengen van de kosten en opbrengsten.

-

n.v.t.

2.

Betrek uw gemeenteraden/PS bij de totstandkoming van de integrale visie door hen de
strategische keuzes en bijbehorende structurele financieringsmogelijkheden voor te leggen.

-

n.v.t.
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3.

Stel een meerjarig onderhouds- en investeringsplan op, gebaseerd op de integrale lange
termijn visie, waarin het gewenste niveau van onderhoud en investeringen is vastgesteld.

-

n.v.t.

4.

Neem op basis van de integrale visie en het meerjarig onderhouds- en investeringsplan een
besluit over de structurele financiering voor de exploitatie en investeringen.

-

n.v.t.

-

5.

Versterk de rol van het DB, benut daarbij de mogelijkheden die de Wgr biedt. Zorg dat de rol
van het AB gericht is op het maken van strategische keuzes en het nemen van bestuurlijke
verantwoordelijkheid richting participanten, RNH en stakeholders.

-

n.v.t.



Bereid aanpassing van de gemeenschappelijke regeling voor, zodanig dat deze in
overeenstemming is met geldende regelgeving. Leg de geactualiseerde
gemeenschappelijke regeling ter besluitvorming voor aan de participanten.

-

n.v.t.



7.

Bepaal op welke wijze de kwaliteit van de monitoringsinformatie, met name de financiële
stukken, verbeterd moet worden.

-

n.v.t.



8.

Maak beleid over hoe en wanneer stakeholders (bewoners, ondernemers, gebruikers van
het gebied) betrokken moeten worden.

-

n.v.t.

6.

Mate waarin overgenomen of opgevolgd:

Tot slot:

 volledig

 deels

- niet

A amendement

Aan deze opvolgingsrapportage ligt een beknopte analyse ten grondslag. De analyse is
gebaseerd op uitsluitend schriftelijke bronnen die door de provincie desgevraagd zijn
aangeleverd. Een eventueel toekomstig doorwerkingsonderzoek zal een intensievere aanpak
kennen, waardoor mogelijk nieuwe, aanvullende constateringen gedaan kunnen worden.
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| Reactie Provincie Noord-Holland |
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| Reactie Bestuur Recreatieschap
Spaarnwoude |
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| Nawoord Rekenkamer |
Op onze rapportage Opvolging aanbevelingen 2020 heeft de provincie Noord-Holland een gecombineerde reactie gegeven.
Ook recreatieschap Spaarnwoude heeft een feitelijke en een bestuurlijke reactie gegeven op dat deel van de rapportage dat
gaat over het onderzoek Recreatieschap Spaarnwoude.
De provincie geeft in haar reactie met betrekking tot het onderzoek Natuurcompensatie aan dat – in tegenstelling tot wat in
onze rapportage staat vermeld – de provincie wel een lijst met beschikbare locaties die in aanmerking komen voor
natuurcompensatie bijhoudt (en om financiële redenen niet openbaar maakt). Uit navraag bij de ambtelijke organisatie is ons
echter nogmaals gebleken dat de provincie op dit moment geen actueel overzicht heeft van mogelijke compensatiegronden.
Het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude reageert in haar brief als gevraagd door de Rekenkamer zowel tekstueel
en inhoudelijk, als bestuurlijk op dat deel in de rapportage dat gaat over het onderzoek Recreatieschap Spaarnwoude. De
tekstuele en inhoudelijke opmerkingen neemt de Rekenkamer niet over. Destijds heeft de Rekenkamer in haar nawoord als
volgt gereageerd op de brief van het bestuur d.d. 18 augustus 2017: "We zijn tevreden dat het AB de conclusies
onderschrijft en een positieve grondhouding heeft ten opzichte van de aanbevelingen. In het bijzonder vinden we het positief
dat het AB erkent dat de sturing op het recreatieschap in de afgelopen jaren onvoldoende is geweest en dat er strategische
keuzes gemaakt dienen te worden. In niet alle gevallen is echter duidelijk of het AB voornemens is de aanbevelingen
integraal over te nemen. Wij missen in de positieve en welwillende reactie van het AB daadkracht en het gevoel van
urgentie." Hiermee heeft de Rekenkamer destijds in algemene zin willen aangeven dat de Rekenkamer weliswaar tevreden
was dat het bestuur van het recreatieschap de problemen erkende, maar de aanbevelingen toen nog niet concreet genoeg
oppakte.
In het bestuurlijke deel van de reactie vraagt het bestuur van het recreatieschap om begrip dat het vaststellen van een
gemeenschappelijke visie bij een gemeenschappelijke regeling meer tijd kost dan bij rechtstreeks gekozen besturen. Dat
begrip heeft de Rekenkamer zeker, mede ook naar aanleiding van de voortgang die wij constateren bij de opvolging van de
aanbevelingen. Dit vraagt om goede onderlinge afstemming en slaagt zichtbaar.
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| Colofon |
Randstedelijke Rekenkamer
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam
020 – 58 18 585
info@randstedelijke-rekenkamer.nl
www.randstedelijke-rekenkamer.nl
Volg ons op twitter via: @rekenrandstad

13

