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. 
Jaarlijks maakt de Rekenkamer inzichtelijk wat er met haar aanbevelingen



is gedaan door de vier provincies. De aanbevelingen die wij twee volledige
kalenderjaren geleden deden, zijn hiervoor doorgelicht.

Natuurcompensatie
Vervolgonderzoek beheer en
onderhoud wegen en kunstwerken



Vervolgonderzoek
natuurcompensatie

Hoe worden de aanbevelingen ter besluitvorming voorgelegd aan PS?
In de Statenvoorstellen zijn de aanbevelingen geherformuleerd als verzoeken aan GS en is een extra beslispunt
toegevoegd om PS na een jaar te informeren over de voortgang van de aanbevelingen. In Zuid-Holland werden de
rapporten in 2017 relatief snel na publicatie behandeld (gemiddeld 48 dagen, tegenover het Randstedelijk gemiddelde
van 71 dagen). Vooral het Vervolgonderzoek Natuurcompensatie is zeer snel behandeld, namelijk 16 dagen na publicatie.
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Opvallendheden per onderzoek
Natuurcompensatie & Vervolgonderzoek Natuurcompensatie. In reactie op het rapport 'Natuurcompensatie' gaven GS
aan aanbevelingen twee en drie niet over te nemen. In het 'Vervolgonderzoek Natuurcompensatie' onderzocht de
Rekenkamer hoe het toenmalige Zuid-Hollandse beleid in de praktijk gestalte kreeg. Naar aanleiding daarvan bleef de
Rekenkamer bij haar initiële aanbevelingen. GS gaven destijds in hun bestuurlijke reactie aan dat de uitvoering van het
provinciale natuurcompensatiebeleid in administratieve zin kan worden verbeterd en zagen mogelijkheden om de borging
van de afgesproken maatregelen te verbeteren en gaven daarvoor enkele concrete voorbeelden. De Rekenkamer maakte
daaruit op dat het de intentie van GS was om ook de aanbevelingen 2 en 3 uit te voeren en vond dat een positieve
ontwikkeling, waarmee de provincie haar regierol bij natuurcompensatie beter invult. De provincie heeft de aanbevelingen
inmiddels ook grotendeels opgevolgd. Een kaart met bosgebieden waarvoor de provincie sinds 2017 verantwoordelijk is,
is nog niet helemaal af. Daarnaast is de afdwingbaarheid van afgesproken compensatiemaatregelen voor NNN-gebieden
vanuit de Omgevingsverordening Zuid-Holland nog niet doorvertaald naar een beleidsmaatregel; dit wordt wel verwacht in
2020.
Vervolgonderzoek beheer en onderhoud wegen en kunstwerken. GS en PS hebben de aanbevelingen overgenomen en
de provincie heeft aan alle aanbevelingen uitvoering gegeven.

Hoe monitort de provincie de mate waarin de rekenkamer-aanbevelingen worden opgevolgd?
In de provincie Zuid-Holland wordt aan elk Statenvoorstel waarmee over de aanbevelingen van de Rekenkamer besloten
wordt een besluitpunt toegevoegd dat GS opdraagt om na een jaar aan PS te rapporteren over de bereikte voortgang en
de geboekte resultaten m.b.t. de aanbevelingen. De griffie plaatst dit op de lange termijnplanning van de
Statencommissies. Er zijn bij de Rekenkamer geen andere manieren bekend waarop de provincie de opvolging van de
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Overname GS

aanbevelingen volgt of hierover rapporteert.

Natuurcompensatie en Vervolgonderzoek natuurcompensatie

Vraag GS om ervoor te zorgen dat de afgesproken compensatiemaatregelen voor NNNgebieden meer afdwingbaar worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een overeenkomst tussen
de initiatiefnemer en het bevoegd gezag of anderszins passend bij de sturingsfilosofie van
Zuid-Holland. Hiermee kan de uitvoering van de gemaakte afspraken worden gevolgd en de
initiatiefnemer zo nodig worden aangesproken als de uitvoering achterblijft.

3.

Vraag GS om ervoor te zorgen dat standaard veldcontroles worden uitgevoerd bij
compensatieprojecten voor NNN-gebieden, om na te gaan of de uitvoering van de
natuurcompensatiemaatregelen conform afspraken is verlopen.

4.

Overweeg om een website op te laten stellen voor initiatiefnemers waarin de wet- en
regelgeving omtrent natuurcompensatie wordt uitgelegd.
Mate waarin overgenomen of opgevolgd:

 volledig

 deels

- niet













A amendement
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2.

Overname PS

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

Overname GS

1.

Vervolgonderzoek beheer en onderhoud wegen en kunstwerken
1a. Vraag GS in toekomstige voortgangsrapportages te rapporteren over de staat van de wegen
en kunstwerken ten opzichte van het vastgestelde kwaliteitsniveau.
1b. Vraag GS in toekomstige voortgangsrapportages op te nemen welk percentage van het
areaal welk kwaliteitsniveau heeft.
2.

Vraag GS na te gaan op welke punten uit de vergelijking met de andere
Randstadprovincies geleerd kan worden
Mate waarin overgenomen of opgevolgd:

 volledig

2

 deels

- niet

A amendement





Tot slot:

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 Zuid-Holland |
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| Nawoord Rekenkamer |
De provincie Zuid-Holland heeft een bestuurlijke reactie gegeven op onze rapportage Opvolging aanbevelingen 2020.
Naar aanleiding van de bestuurlijke reactie heeft de Rekenkamer nogmaals de reactie van GS op de bestuurlijke nota van
het ‘Vervolgonderzoek natuurcompensatie’ van destijds bestudeerd. Dit gaf de Rekenkamer aanleiding om de tekst onder
het kopje “Opvallendheden per onderzoek” alsnog aan te passen.
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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
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