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Inleiding 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de doorwerking van het in 2007 
uitgekomen rapport “Grip op grote projecten”. Door middel van documentanalyse en het afnemen van 
interviews is nagegaan hoe het rapport destijds is behandeld en of en hoe de gewenste verbeteringen 
zijn geïmplementeerd. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In zijn algemeenheid is de conclusie dat de betrokkenheid van PS bij grote projecten is verbeterd, 
ondermeer door het invoeren van een protocol, echter het proces van beter grip krijgen moet nog 
verder worden doorlopen. Ook wordt geconcludeerd dat het rapport uit 2007 niet in PS is behandeld 
en er dus geen duidelijke afspraken zijn gemaakt (NB: sinds enige tijd zijn de procedures rond de 
behandeling van rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer zodanig dat alle rapporten in PS 
worden behandeld). Tot slot wordt geconcludeerd dat de opvolging van aanbevelingen van rapporten 
van de Rekenkamer niet systematisch worden gemonitord. 
 
In het rapport doet de Randstedelijke Rekenkamer drie aanbevelingen (zie ook hoofdstuk 2 van het 
rapport): 

1. Stel goede en werkbare procedureafspraken vast bij nieuwe projecten, op basis van het 
protocol Strategische Projecten en Programma’s. 

2. Neem na de commissiebehandeling een besluit in PS over alle aanbevelingen uit de 
Rekenkamerrapporten. 

3. Zorg er voor dat PS periodiek monitoringsgegevens over de opvolging van de aanbevelingen 
van de Rekenkamer ontvangt. Stel vast met welke frequentie PS deze informatie wenst te 
ontvangen. 

Gedeputeerde Staten heeft de conclusies onderschreven, dan wel er kennis van genomen, voor zover 
het de conclusie betreft die PS regardeert. In reactie op de aanbevelingen heeft  GS aangegeven dat het 
Protocol Strategische Projecten en Programma’s is ingevoerd (op aanbeveling 1), neemt kennis van 
aanbeveling 2 (regardeert PS) en wachten op een besluit van PS aangaande aanbeveling 3. 
 
Voorgestelde besluitvorming 
Ten aanzien van aanbeveling 1. Concluderen dat het protocol Strategische Projecten en Programma’s 
voldoende borging biedt voor het vastleggen van afspraken rond grote projecten. 
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Ten aanzien van aanbeveling 2. Concluderen dat in de commissie Bestuur, Europa en Middelen 
procedures zijn opgesteld voor de behandeling van rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer, 
waaronder behandeling in PS van alle rapporten. 
Ten aanzien van aanbeveling 3. Besluiten dat de monitoring van aanbevelingen uit de rapporten van de 
Randstedelijke Rekenkamer plaats dient de vinden via de P&C-cyclus en GS te verzoeken daartoe een 
voorstel te doen aan de commissie Bestuur, Europa en Middelen.
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Besluit 

Besluit van 28 juni 2010 
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van de commissie Bestuur, Europa en Middelen; 
 
Gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld “Doorwerking Grip op grote 
projecten” en de in dit statenvoorstel verwoorde toelichting; 
 
Besluiten:  

1. Dat het protocol Strategische Projecten en Programma’s voldoende borging biedt voor het 
vastleggen van afspraken rond grote projecten. 

2. Dat de inmiddels afgesproken procedure voor de behandeling van rapporten van de 
Randstedelijke Rekenkamer, behandeling in PS van alle rapporten voldoende garandeert. 

3. Dat de monitoring van aanbevelingen uit de rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer 
plaats dient de vinden via de P&C-cyclus en GS te verzoeken daartoe een voorstel te doen aan 
de commissie Bestuur, Europa en Middelen. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


