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Verslag van Vergadering Programmaraad 22 april 2021 

Status Concept 

Opgesteld door Frits Kas 

Aanwezige leden Flevoland: Y.H. den Boer, M. Dubois, J.H.N. Beenen. 

Noord-Holland: D.J. van den Berg, T.K. Wijnen. 

Utrecht: S. Berlijn, B. de Brey, J. d’Hondt. 

Zuid-Holland: E.W. Kegel (voorzitter), S.G. van der Lubbe, A. Stepanyan. 

Namens de Rekenkamer Bestuurder/directeur: A. Hoenderdos. 

Plaatsvervangend bestuurder: M. Mekel. 

Ondersteuning Flevoland: J. de Ridder. 

Noord-Holland: - 

Utrecht: J. Dorst. 

Zuid-Holland: F. Kas (secretaris). 

 

Agendapunt Besluit / opmerkingen 
 

De vergadering vindt digitaal plaats m.b.v. MS-Teams. Voordat de vergadering wordt geopend, leest de 

voorzitter de presentielijst voor om te bepalen of er een quorum aanwezig is. Er kijken en luisteren een aantal 

medewerkers van de Rekenkamer mee naar de vergadering. Zij nemen niet deel aan de vergadering. De 

afspraak wordt gemaakt dat deelnemers alleen in beeld zijn als ze aan het woord zijn, anders camera en 

microfoon uit. Het verzoek om te mogen spreken gebeurt via het ‘handje omhoog-functie’ of via de chatfunctie. 

 

1. Opening en 
mededelingen 
 

Bericht van verhindering 

Afwezig zijn het lid B.I. Vink (Noord-Holland) en E. Krijgsman (ondersteuning 

Noord-Holland). 

Er zijn verder geen mededelingen. 

 

2. Vaststellen agenda Er zijn geen opmerkingen over de agenda. 

 
Besluit: 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Conceptverslag 
Programmaraad 19 
november 2020 
 

Er zijn geen opmerkingen over het conceptverslag van 19 november 2020. 

 
Besluit: 
Het conceptverslag van de vergadering van de Programmaraad van 19 

november 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Terugblik op 
behandeling in de vier 
Provinciale Staten van 
afgeronde 
onderzoeken 

In de Programmaraadbijeenkomst van 3 november 2016 is afgesproken dat 

voortaan in de Programmaraad zal worden teruggeblikt op de onderzoeken die 

recent in de commissies en/of Provinciale Staten zijn behandeld.  

 

- Mevrouw Wijnen (Noord-Holland) koppelt terug over het onderzoek naar 

vergunningverlening, toezicht en handhaving Tatasteel en Harsco. Het 

onderzoek is goed ontvangen in PS. De conclusies en aanbevelingen zijn 

overgenomen door PS. De resultaten van het onderzoek hebben een 

bijdrage geleverd aan het debat in PS.  
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Agendapunt Besluit / opmerkingen 
 

- Mevrouw Stepanyan (Zuid-Holland) koppelt terug over het onderzoek 

‘Leiding onder druk’. De conclusies in het rapport zijn ruimschoots 

onderbouwd door een aantal stevige bevindingen. De conclusies en 

aanbevelingen zijn door PS overgenomen. Het rapport heeft impact gehad 

in commissie en PS. De Rekenkamer wordt geadviseerd altijd capaciteit 

beschikbaar te houden voor onderzoeken op verzoek want die hebben het 

meeste impact. 

N.a.v. deze opmerking merkt mevrouw Hoenderdos (RR) op dat er een 

trend waarneembaar is van meer onderzoeken op verzoek en daardoor 

wellicht minder benchmarkonderzoeken. Dit is een aandachtspunt in het 

onderzoeksprogramma voor de komende jaren. 

 

- Mevrouw den Boer (Flevoland) koppelt terug over het onderzoek 

‘Bescherming drinkwaterbronnen’. Het onderzoek is nog niet afgerond. De 

Nota van Bevindingen van het onderzoek is wel al betrokken bij de 

discussie in PS over het waterprogramma. Qua timing is dit goed uitgepakt 

en werd door PS als positief ervaren. 

 

- Mevrouw d’Hondt (Utrecht) koppelt terug over het onderzoek naar de 

Uithoflijn. Het onderzoek is goed ontvangen in PS. De conclusies en 

aanbevelingen zijn door PS overgenomen. Mede naar aanleiding van dit 

onderzoek, vindt er een vervolgonderzoek plaats over ‘vernieuwing 

regionale tram’.  

 

Besluit: 
De Programmaraad neemt kennis van de mondelinge terugkoppeling uit de vier 

Provinciale Staten over afgeronde onderzoeken. 

 

5. Stand van zaken 
lopend onderzoek  

Mevrouw Hoenderdos (RR) geeft een toelichting op de voortgang van de thans 

lopende onderzoeken. Het betreft de onderzoeken over: 

 

- Opvolging aanbeveling 2020.  

Het betreft een onderzoek voor de vier provincies. Het onderzoek is gereed 

en kan desgewenst worden betrokken bij de behandeling van de 

jaarstukken in de provincies. Het onderzoek voor de provincie Utrecht 

wordt iets later afgerond. 

 

- Bescherming drinkwaterbronnen. 

Het betreft een onderzoek voor de vier  provincies. De RR onderzoekt de 

wijze waarop de vier provincies bijdragen aan de bescherming van 

drinkwaterbronnen. Het onderzoek bevindt zich in de fase van bestuurlijk 

wederhoor. In Flevoland is een conceptversie reeds gebruikt bij de 

discussie over het waterprogramma.  

 

- OV-concessies. 

Het betreft een onderzoek voor Flevoland en Utrecht. Voor de provincie 

Utrecht onderzoekt de RR de rol van Provinciale Staten en Gedeputeerde 
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Agendapunt Besluit / opmerkingen 
 

Staten bij de sturing in de OV-concessies van de provincie Utrecht. Voor 

Flevoland wordt het intrekken van de OV-concessie onderzocht (met de 

provincies Overijssel en Gelderland). Publicatie is voorzien in het derde 

kwartaal. 

 

- Meeslouwerplas.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de provincie Zuid-Holland. 

De RR onderzoekt de rol van de provincie bij het verondiepen van de 

Meeslouwerplas. Publicatie is voorzien in het derde kwartaal. 

 

- Vernieuwing regionale tram. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de provincie Utrecht. 

Publicatie is voorzien in het vierde kwartaal. 

 

- De onderzoeken Bodemdaling en Fiets zijn benchmark onderzoeken voor 

de vier provincies en starten in het tweede respectievelijk derde kwartaal 

van 2021. 

 

N.a.v. vraagt de heer de Brey (Utrecht) of het mogelijk is om de doorlooptijd 

van een onderzoek te verkorten door bijvoorbeeld alleen een feitelijk hoor-en-

wederhoor toe te passen en het bestuurlijk wederhoor in PS en/of de 

commissie tussen GS en PS te laten plaatsvinden. Mevrouw Hoenderdos (RR) 

antwoordt dat deze werkwijze een keer is uitgeprobeerd. De ervaring was niet 

positief. Het verwachte politieke debat bleef uit.  
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Agendapunt Besluit / opmerkingen 
 

 Besluit: 
De Programmaraad neemt kennis van de toelichting op de voortgang van de 

lopende onderzoeken. 

 

6. Longlist t.b.v. 

onderzoeksprogramma 

2021 en verder 
 

De Rekenkamer heeft uitvraag gedaan bij de vier provincies naar suggesties 

voor onderzoeksonderwerpen. Gedurende het jaar oriënteert de Rekenkamer 

zich zelf ook op mogelijke thema’s, bijvoorbeeld door te kijken of onderzoek van 

andere (provinciale) rekenkamers toepasbaar is voor de Randstadprovincies. 

De uitvraag heeft een lijst met 25 onderwerpen opgeleverd, die in de longlist is 

samengevoegd en geordend naar soort onderzoek (benchmark, benchmark en 

deels opvolgingsonderzoek, Quick scan1 en provincie specifiek).  

 

Uit de lijst van 25 onderwerpen benoemen de vier delegaties hun top 3 (4) 

onderwerpen die in aanmerking zouden moeten komen voor een nadere 

verkenning (shortlist). Er vindt een gedachtewisseling plaats over elkaars 

onderwerpen en de redenen waarom de genoemde onderwerpen in 

aanmerking zouden moeten komen voor een nadere verkenning.  

 

Na de gedachtewisseling concludeert de voorzitter dat de onderwerpen 

Burgerparticipatie in relatie tot RES, Bomenkap, Circulaire Economie, Integrale 

afweging ruimtelijke ontwikkelingen, Voedselvisie en landbouwtransitie, Covid-

19 en Datacentra Zeewolde en Hollandse Kroon unaniem op draagvlak kan 

rekenen bij de vier provincies. 

 
De Rekenkamer gaat de genoemde onderwerpen nader verkennen op basis 

van vragen als: wat is het financieel belang, hoe relevant is het onderwerp, wat 

speelt er en de vorm van het onderzoek zoals een benchmark en/of een quick 

scan. 

 
Besluit: 
1. De Programmaraad besluit de onderwerpen Burgerparticipatie in relatie tot 

RES, Bomenkap, Circulaire Economie, Integrale afweging ruimtelijke 

ontwikkelingen, Voedselvisie en landbouwtransitie, Covid-19 en Datacentra 

Zeewolde en Hollandse Kroon aan te wijzen als onderwerpen die in 

aanmerking komen voor een nadere verkenning (shortlist). 

2. De Programmaraad stemt in met een ingelaste vergadering op 16 

september 2021 waarin de nadere verkenning (shortlist) voor advies aan 

de Rekenkamer wordt geagendeerd. 

 

7. Procesbrief onderzoek 
naar bestuursmodel 

Naar aanleiding van de vorige vergadering van de Programmaraad, hebben de 

programmaraadsleden van de provincie Flevoland gevraagd of de aanpak van 

en/of het voorstel over het onderzoek naar het bestuursmodel geagendeerd 

zou kunnen worden voor de vergadering van 22 april 2021.  

Om te voldoen aan het verzoek, heeft de subcommissie uit de Programmaraad  

een brief opgesteld waarin de Programmaraad in procedurele zin geïnformeerd 

 
1 Quick scan is een onderzoek met behoud van kwaliteit maar met een kortere doorlooptijd door bijvoorbeeld een scherpe 

afbakening van onderzoeksvragen. 
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Agendapunt Besluit / opmerkingen 
 

wordt over het voorgenomen onderzoek naar het bestuursmodel van de 

Randstedelijke Rekenkamer (RR). In de brief wordt o.a. ingegaan op het doel 

van het onderzoek, welk bureau het onderzoek zou kunnen uitvoeren en de 

timing en de kosten van het onderzoek. 

 

De Programmaraad heeft geen vragen en/of opmerkingen over de brief en 

heeft geen aanvullende suggesties m.b.t. het onderzoek. 

 

Besluit: 
1. De Programmaraad neemt kennis van de procesbrief.  

2. De Programmaraad mandateert de subcommissie om, met inachtneming 

van het gestelde in de procesbrief, het onderzoekstraject te starten. 

 

8. Rondvraag Mevrouw Hoenderdos (RR) maakt van de gelegenheid gebruik om twee 

ontwikkelingen te melden.  

- Via de vereniging van Rekenkamers doen circa 60 (lokale) Rekenkamers 

mee met een onderzoek naar het thema WOB. De RR overweegt hier ook 

aan deel te nemen door bijvoorbeeld de WOB in de vier provincies te 

vergelijken met de 60 (lokale) Rekenkamers. 

- De 6 lokale Rekenkamers in de provincie Flevoland zijn meer 

samenwerking aangegaan. Waar mogelijk sluit de RR bij de samenwerking 

aan. De RR overweegt deel te nemen aan een gezamenlijk onderzoek op 

initiatief van de Rekenkamer Dronten over de Omgevingswet. 

 

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. 

 

9. Volgende vergadering 
en sluiting 

 

Besluit: 
De volgende vergadering wordt vastgesteld op 16 september 2021 (bespreken 

shortlist). In deze vergadering vindt besluitvorming plaats of de geplande 

vergadering van 18 november 2021 door moet gaan. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 

20.30 uur. 

 

 

 


