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Brief Randstedelijke Rekenkamer



5-minutenversie

Aan Provinciale Staten,
Inleiding
De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin het de provincie lukt om
geluidhinder veroorzaakt door verkeer op provinciale wegen te beperken.
Conclusies en aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer
Hoofdconclusie is dat de provincie er in slaagt om de geluidhinder te beperken, waarbij wel wordt aangegeven dat
het niet duidelijk is in hoeverre de maatregelen uit het eerste provinciale Actieplan zijn gerealiseerd.
De Rekenkamer komt met acht aanbevelingen:
1.

Vraag GS er voor te zorgen dat het Actieplan aan alle wettelijke eisen voldoet.

2.

Vraag GS om ervoor te zorgen om alleen maatregelen in het Actieplan op te nemen die zijn getoetst op
doelmatigheid.

3.

Vraag GS te zorgen voor een meer concrete planning in het Actieplan, zodat voor alle betrokkenen
duidelijk is welke maatregel wanneer zal worden uitgevoerd.

4.

Vraag GS te zorgen voor een transparante verantwoording over de realisatie van het Actieplan

5.

Vraag GS om bondig de belangrijkste risico’s voor de provincie bij de invoering van Swung-2 vast te
leggen en waar nodig beheersmaatregelen te treffen.

6.

Vraag GS te onderzoeken of de provincie aanspraak kan maken op subsidies van het BSV om
geluidreducerende maatregelen (gedeeltelijk) mee te financieren.

7.

Bepaal op welke wijze u betrokken wenst te zijn bij het volgende Actieplan.

8.

Vraag GS te onderzoeken of de huidige uitgangspunten voor stil asfalt nog actueel en realistisch zijn en
stem dit bij voorkeur af met andere provincies.

GS hebben een reactie gegeven op de conclusies en aanbevelingen (zie rapport pag. 12 en 13). GS nemen alle
aanbevelingen over, waarbij voor aanbeveling 7, die PS regardeert, een procedure wordt voorgesteld.
In haar nawoord (pag.15) geeft de Rekenkamer aan verheugd te zijn met het feit dat GS de conclusies en
aanbevelingen onderschrijven en benieuwd te zijn naar de reactie van PS.
De aanbevelingen van de Rekenkamer treft u, hergeformuleerd als besluiten, aan in het ontwerp-besluit van dit
Statenvoorstel. Resumerend: voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht;

Besluit van 6 juni 2016;
Provinciale Staten van Utrecht;
Op het voorstel van de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie van 23 mei 2016,
nr. 8184D92F
Gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld “Geluidhinder provinciale wegen”;
Besluiten:
1.

GS te verzoeken er voor te zorgen dat het Actieplan aan alle wettelijke eisen voldoet.

2.

GS te verzoeken om ervoor te zorgen om alleen maatregelen in het Actieplan op te nemen die zijn
getoetst op doelmatigheid.

3.

GS te verzoeken te zorgen voor een meer concrete planning in het Actieplan, zodat voor alle
betrokkenen duidelijk is welke maatregel wanneer zal worden uitgevoerd.

4.

GH te verzoeken te zorgen voor een transparante verantwoording over de realisatie van het Actieplan

5.

GS te verzoeken om bondig de belangrijkste risico’s voor de provincie bij de invoering van Swung-2 vast
te leggen en waar nodig beheersmaatregelen te treffen.

6.

GS te verzoeken om te onderzoeken of de provincie aanspraak kan maken op subsidies van het BSV
om geluidreducerende maatregelen (gedeeltelijk) mee te financieren.

7.

Akkoord te gaan met het voorstel van GS om voorafgaand aan de vaststelling van het derde Actieplan
het concept, inclusief een toelichting, te bespreken in de betrokken Statencommissies.

8.

GS te verzoeken om te onderzoeken of de huidige uitgangspunten voor stil asfalt nog actueel en
realistisch zijn en dit bij voorkeur af te stemmen met andere provincies.

Voorzitter,
Griffier,

