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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 &
onderhoud wegen en kunstwerken

kalenderjaren geleden deden, zijn hiervoor doorgelicht.

Hoe worden de aanbevelingen ter besluitvorming voorgelegd aan PS?
In het Statenvoorstel zijn de aanbevelingen geherformuleerd als besluiten. Bij beide onderzoeken is hierdoor bij één
aanbeveling essentiële informatie weggelaten. In Utrecht werden de rapporten in 2017 gemiddeld 69 dagen na publicatie
behandeld, dit is nagenoeg gelijk aan het Randstedelijk gemiddelde.
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Opvallendheden per onderzoek
Natuurcompensatie. Hoewel GS en PS aanbeveling één, die oproept om beleid voor financiële compensatie op te stellen,
wel hebben overgenomen, hebben GS PS in 2018 geïnformeerd dat deze aanbeveling niet uitgevoerd zal worden omdat de
provincie de mogelijkheid van financiële compensatie niet kent. Over aanbeveling twee gaven GS in eerste instantie aan
zich nader te beraden, maar gaven in augustus 2018 aan deze op te volgen. Door herformulering van de derde aanbeveling
is het voorstel hóe de aanbeveling uit te voeren, niet opgenomen in het PS-besluit. De verplichting voor een
privaatrechtelijke overeenkomst (aanbeveling drie) zal worden opgenomen in de toelichting op een instructieregel in de
ontwerp Omgevingsverordening. Deze verordening is nog niet van kracht. PS zijn niet jaarlijks geïnformeerd over de
uitvoering van de natuur- en boscompensatie: in 2018 wel, maar in 2019 niet en in 2020 zal hierover wel weer worden
gerapporteerd.
Vervolgonderzoek B&O wegen en kunstwerken. GS en PS hebben de aanbevelingen overgenomen. Door herformulering
van de derde aanbeveling is de constatering dat er nog geen structurele dekking was geregeld voor de kosten van het
beheer en onderhoud echter niet opgenomen in het PS-besluit. De provincie heeft de aanbevelingen grotendeels opgevolgd.
Hoeveel procent van de wegen en kunstwerken welk kwaliteitsniveau heeft wordt echter nog onvoldoende inzichtelijk
gerapporteerd.

Hoe monitort de provincie de mate waarin de rekenkamer-aanbevelingen worden opgevolgd?
Eén van de ambities in het coalitieakkoord 2019-2023 luidt: “De aanbevelingen uit de rekenkameronderzoeken en de
adviezen van de accountant met betrekking tot de Jaarrekening 2017 zijn adequaat en naar tevredenheid
geïmplementeerd.” In december 2018 heeft de Financiële Auditcommissie (FAC) ingestemd met een voorstel vanuit de
griffie om jaarlijks alle openstaande aanbevelingen – waaronder die van de Rekenkamer – te monitoren. De bedoeling
was dat de FAC in de nieuwe Statenperiode de implementatie van deze jaarlijkse monitoring van aanbevelingen zou
bespreken. Dit is nog niet gebeurd. Hierdoor is er in Utrecht (nog) geen structurele monitoring van de opvolging van o.a.
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Overname en opvolging per aanbeveling

1.

Vraag GS beleid op te stellen hoe financiële compensatie moet worden bepaald.





-

2.

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







3.

Vraag GS om er voor te zorgen dat de afgesproken compensatiemaatregelen voor NNNgebieden meer afdwingbaar worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een overeenkomst tussen
initiatiefnemer en het bevoegd gezag. Hiermee kan de uitvoering van de gemaakte
afspraken worden gevolgd en de initiatiefnemer worden aangesproken als de uitvoering
achterblijft.





4.

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







5.

Spreek met GS af hoe en wanneer u geïnformeerd wilt worden over
natuurcompensatieprojecten.







Natuurcompensatie

Mate waarin overgenomen of opgevolgd:

 volledig

2

 deels

- niet

A amendement

Provincie

de rekenkamer-aanbevelingen.

Overname PS







1b. Vraag GS ten behoeve van aanbeveling 1a in de nieuwe Nota Infrastructurele
Kapitaalgoederen de totale kosten voor beheer en onderhoud in relatie tot verschillende
mogelijke kwaliteitsniveaus inzichtelijk te maken. Vraag GS hierbij ook expliciet de
ontwikkeling van de kapitaallasten en het beschikbare budget inzichtelijk te maken.







Opvolging
Provincie

Overname GS

1a. Zolang nog geen structurele dekking is geregeld voor de kosten van het beheer en
onderhoud: zorg dat minimaal voor de huidige en de daaropvolgende collegeperiode
dekking is geregeld.

Vervolgonderzoek beheer & onderhoud wegen en kunstwerken

2.

De provincie Utrecht heeft in vergelijking met de andere Randstadprovincies een lange
afschrijvingstermijn die risico’s met zich meebrengt. Heroverweeg om de afschrijvingstermijn
voor investeringen naar beneden bij te stellen.







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 wegen
welk kwaliteitsniveau heeft, zoals nu al voor kunstwerken wordt gedaan.

5.

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









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 Utrecht |

4

5

6

7

8

| Nawoord Rekenkamer |
De provincie Utrecht heeft een ambtelijke reactie gegeven op onze rapportage Opvolging aanbevelingen 2020.
Wij constateren in onze rapportage dat bij de besluitvorming over de onderzoeken Natuurcompensatie en Vervolgonderzoek
beheer & onderhoud wegen en kunstwerken onze aanbevelingen niet integraal aan PS zijn voorgelegd in het ontwerp PSbesluit. Bij beide onderzoeken is bij één aanbeveling essentiële informatie weggelaten (namelijk bij Natuurcompensatie een
voorstel hoe aanbeveling drie uit te voeren en bij Vervolgonderzoek beheer & onderhoud wegen en kunstwerken in de derde
aanbeveling de constatering dat er nog geen structurele dekking was geregeld voor de kosten van het beheer en
onderhoud). In haar reactie m.b.t. Natuurcompensatie merkt de provincie op dat er naar hun mening geen enkele reden is
voor het negatief kwalificeren van het niet opnemen van het hóe in het PS-besluit. De Rekenkamer deelt deze mening niet.
De Rekenkamer is voor PS een instrument ter ondersteuning van hun controlerende en kaderstellende rol. We hechten er
dan ook aan dat onze aanbevelingen integraal en zonder tussenkomst van andere gremia voor besluitvorming aan PS
worden voorgelegd.
Verder gaat de provincie in haar reactie in op de opvolging van enkele aanbevelingen. Daarbij willen wij nog het volgende
opmerken.
Alle aanbevelingen n.a.v. het onderzoek naar Natuurcompensatie zijn overgenomen door GS en PS, maar er is (nog) niet
aan alle aanbevelingen uitvoering gegeven. Aanbeveling 1 vroeg GS beleid op te stellen voor financiële compensatie (naast
de mogelijkheid van compensatie in natura). In 2018 is door GS aan PS gemeld dat provincie Utrecht de mogelijkheid van
financiële compensatie niet kent en deze aanbeveling niet uit zal voeren. Deze informatie, alsmede de tekstuele opmerking
over het voornemen om de verplichting voor een privaatrechtelijke overeenkomst vast te leggen in de toelichting op de
ontwerp Omgevingsverordening, hebben we toegevoegd aan de rapportage.
De aanbevelingen uit het rapport Vervolgonderzoek beheer & onderhoud wegen en kunstwerken zijn – met uitzondering van
aanbeveling 4 – opgevolgd door de provincie. Aanbeveling 4 roept op om voor de wegen aan te geven welk percentage aan
welk kwaliteitsniveau (A+ t/m E) voldoet. Nu wordt alleen gerapporteerd welk percentage voldoet aan kwaliteitsniveau A+
t/m B, hoe de verdeling is over de ‘slechtere’ kwaliteitsniveaus C t/m E wordt niet vermeld. In haar ambtelijke reactie geeft
de provincie aan dat dit geen relevante sturingsinformatie is. Het is aan PS om te bepalen of ook inzicht gewenst is in dat
deel van de wegen dat niet voldoet aan het gewenste kwaliteitsniveau.
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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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