Verslag van

Vergadering Programmaraad 18 november 2021

Status

Concept

Opgesteld door

Frits Kas

Aanwezige leden

n.v.t.

Namens de Rekenkamer

n.v.t.

Ondersteuning

n.v.t.

Agendapunt

Besluit / opmerkingen

Gezien de omstandigheden in verband met het Coronavirus heeft er geen fysieke of digitale vergadering
plaatsgevonden. De vergadering is schriftelijk afgewikkeld. De leden is gevraagd hun vragen, opmerkingen en
suggesties op de agendapunten via de mail aan de secretaris van de Programmaraad door te geven. Alle
reacties en de antwoorden op de gestelde vragen zijn in het onderstaande conceptverslag opgenomen.
1.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

2.

Conceptverslag
Programmaraad 16
september 2021

Vragen en opmerkingen van de leden
Er zijn geen vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het conceptverslag
van 16 september 2021.
Besluit:
Het conceptverslag van de vergadering van de Programmaraad van 16
september 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Terugblik op
behandeling in de vier
Provinciale Staten van
afgeronde
onderzoeken

Toelichting
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.
U kunt bijvoorbeeld o.a. terugblikken op het debat in de commissie en/of PS,
de mate waarin het onderzoek aan de verwachtingen van PS heeft voldaan,
het wel of niet overnemen van aanbevelingen, overige aspecten die u zijn
opgevallen bij de behandeling van de rapporten en die van belang kunnen zijn
voor de leden van de Programmaraad.
Het gaat om de volgende onderzoeken:
Opvolging aanbevelingen 2021 (gepubliceerd op 14 april 2021)
Bescherming Drinkwaterbronnen (gepubliceerd op 2 juni 2021)
Reacties vanuit de leden
Zuid-Holland:
Het onderzoek opvolging aanbevelingen is in de commissie BMM voor
kennisgeving aangenomen.
Het onderzoek bescherming drinkwaterbronnen wordt besproken in de
commissie KNM van 19 januari 2022.
Besluit:
De Programmaraad neemt kennis van de terugblik op behandelde en
afgeronde onderzoeken.
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4.

Toelichting:
In de onderstaande sheet is de planning van de thans lopende onderzoeken
opgenomen. Het betreft:
OV-concessies: Het onderzoek Sturing in de OV-concessies Utrecht is 13
oktober jl. gepubliceerd. Naar verwachting vindt de behandeling plaats in
de Statencommissie Milieu & Mobiliteit van 1 december a.s. De publicatie
van het onderzoek in Flevoland volgt binnenkort, de behandeling vindt
plaats in het nieuwe jaar.
Meeslouwerplas: Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de
provincie Zuid-Holland. Het onderzoek bevindt zich in de afrondende fase.
Publicatie is voorzien begin december.
Vernieuwing regionale tram: Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek
van de provincie Utrecht. Het onderzoek gaat naar verwachting binnenkort
in bestuurlijk wederhoor. Publicatie is voorzien aan het eind van het vierde
kwartaal.
Bodemdaling: Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor de vier provincies. De
Randstedelijke Rekenkamer maakt voor de uitvoering gebruik van een
extern bureau. Hiervoor vindt momenteel het offerteproces plaats.
Fiets: Ook dit is een onderzoek voor alle vier provincies. De
onderzoeksopzet, die door de Rekenkamer wordt opgesteld, is bijna
gereed. De uitvoering van het onderzoek wordt gedaan door een extern
bureau. Het offerteproces start op korte termijn.

Stand van zaken
lopend onderzoek
2021-2022

Naar aanleiding van de vorige Programmaraad zal de Rekenkamer starten met
de onderzoeken Voedselvisie en landbouwtransitie én Circulaire economie.
Voor wat betreft het thema Datacenters Flevoland worden documenten
doorgenomen en o.a. met enkele Statenleden gesprekken gevoerd om
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duidelijk te krijgen wat op dit moment gezien de beleidsontwikkeling rondom
datacenters in Flevoland toegevoegde waarde zou hebben voor PS.
Naast dit eigen onderzoeksprogramma participeert de Rekenkamer in het
landelijke onderzoek van de Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies (NVRR) naar de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob).
Het feitelijk wederhoor is gepland in november, de publicatiedatum is nog
onbekend.
Op initiatief van de Rekenkamercommissie Dronten is een aantal Flevolandse
gemeentelijke rekenkamers, de Rekenkamer van het Waterschap
Zuiderzeeland en de Randstedelijke Rekenkamer van plan om een gezamenlijk
onderzoek te doen naar de Omgevingswet. Hierover vindt binnenkort een
startgesprek plaats.
Vragen en opmerkingen van de leden
Flevoland:
Het verzoek is om “Varend ontgassen” aan de programmering toe te
voegen. Het Varend ontgassen en de hieraan verbonden risico’s voor de
volksgezondheid is een actueel en urgent thema in Flevoland.
Provinciale Staten worstelen met de vragen:
wat zijn de risico’s voor volksgezondheid en natuur? (objectieve
meetgegevens ontbreken)
op welke wijze kunnen we invloed uitoefenen?
op welke wijzen kan het probleem van het varend ontgassen worden
aangepakt en wat zijn de consequenties hiervan?
Namens Provinciale Staten van Flevoland vragen we de Rekenkamer op
welke wijze ze kunnen helpen met een onderzoek die tegemoet komt aan
de informatiebehoefte die PS heeft.
Zien de programmaraadsleden van de andere provincies ook urgentie in
dit thema en zijn ze bereid om op korte termijn gespreken te voeren om
gezamenlijk (onder bergeleiding van de rekenkamer) de onderzoeksvraag
verder te concretiseren?
Ten aanzien van Datacenters Flevoland graag nuanceren we dat het
provincie specifieke onderzoek van Flevoland niet gericht is op het
datacenter Zeewolde maar gericht is op de datacenterstrategie voor de
toekomst (de lessen uit de casus datacenter Zeewolde kunnen hierbij
betrokken worden).
We hebben met belangstelling kennis genomen van het initiatief van de
Rekenkamercommissie Dronten en blijven graag geïnformeerd over het
vervolg.
Wat betreft de onderzoeken “Bodemdaling” en “Fiets”, wordt hiervan de
onderzoeksopzet ook aan de Staten voorgelegd en zo ja, wanneer kunnen
we deze verwachten?
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Reactie RR
Ten aanzien van het verzoek Flevoland over Varend ontgassen zal de
secretaris van de Programmaraad bij de andere provincies inventariseren
of Varend ontgassen een actueel thema is en of er belangstelling is voor
een Rekenkamer onderzoek. Naar aanleiding daarvan zal er nader overleg
plaatsvinden tussen de RR en Flevoland.
De RR is het eens met de nuance die is aangebracht bij het onderzoek
datacenters.
Ten aanzien van het initiatief Rekenkamer Dronten zal de Programmaraad
in de volgende vergadering geïnformeerd worden over de voortgang.
De verwachting is dat de onderzoeksopzet van de onderzoeken
Bodemdaling en Fiets begin 2022 aan de Staten kunnen worden
aangeboden.
Besluit:
Met in achtneming van het bovenstaande wordt er door de Programmaraad
kennisgenomen van de toelichting op de voortgang van de lopende
onderzoeken 2021-2022.

5.

Voortgangsinformatie
onderzoek naar het
bestuursmodel

Toelichting
Zoals u weet hebben de vier provincies in aanloop naar het besluit over de
herbenoeming van het lid/directeur van de RR in het voorjaar van 2020 het
besluit genomen om in de periode 2021-2022 een onderzoek uit te laten
voeren naar de voor- en nadelen tussen het lid/directeursmodel en het
collegemodel.
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de financiële en
organisatorische consequenties tussen de twee modellen. In het onderzoek
naar de voor- en nadelen tussen het lid/directeursmodel en het collegemodel
dienen de aspecten financiën, continuïteit en risico’s nadrukkelijk aan de orde
te komen. De vier Provinciale Staten vinden het van belang dit inzicht te
verkrijgen ruim voor 1 juli 2023. Per deze datum moet door de vier provincies
een besluit genomen worden over de herbenoeming van de plaatsvervangend
bestuurder. Het is daarbij noodzakelijk om te weten of geadviseerd wordt het
lid/directeursmodel te handhaven dan wel het collegemodel in te voeren.
Onderzoeksvraag
Breng de voor- en nadelen tussen de twee bestuursmodellen, met in
achtneming van de aspecten financiën, continuïteit en risico’s, in kaart en
betrek daarbij de werking van de reeds genomen maatregelen zoals de
benoeming van een plaatsvervangend bestuurder en een adjunct directeur.
Offerteprocedure
In de maanden september-oktober heeft de subcommissie uit de
Programmaraad een offerteprocedure uitgevoerd. Op basis van de
bovenstaande onderzoeksvraag is bij drie bureaus (I&O-research, Berenschot
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en Necker Van Naem) een uitvraag gedaan. Na beoordeling op prijs en
kwaliteit is aan I&O-research de opdracht gegund om het onderzoek uit te
voeren.
Stand van zaken
Het onderzoek is op 19 oktober jl. van start gegaan. Naast een desk-research
zullen de onderzoekers van I&O-research interviews houden met betrokkenen.
Er zullen interviews plaatsvinden met:
De directeur/bestuurder.
De voorzitter van de programmaraad en de secretaris van de
programmaraad.
De plaatsvervangend directeur.
De plaatsvervangend bestuurder.
De leden van de subcommissie (groepsinterview).
De contactpersonen bij de griffies.
Daarnaast vinden gesprekken plaats met bestuurders van de Rekenkamer
Amsterdam (bestuurder/directeursmodel), Noordelijke en Zuidelijke
Rekenkamer (collegemodel).
De verwachting is dat aan het eind van dit jaar het onderzoek kan zijn
afgerond, waarbij e.e.a. mede afhankelijk is van de planning van de interviews.
De kosten van het onderzoek worden gefinancierd uit de post ‘bestuurlijke
vernieuwing’ in de begroting van de Rekenkamer.
Vragen en opmerkingen van de leden
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen ontvangen over de
voortgangsinformatie onderzoek naar het bestuursmodel.
Besluit:
De Programmaraad neemt kennis van de voortgangsinformatie over het
onderzoek naar het bestuursmodel.

6.

Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

7.

Volgende vergadering

Toelichting
De volgende vergadering staat gepland op 21 april 2022.
Besluit
De volgende vergadering wordt conform planning vastgesteld op 21 april 2022.
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