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Onderwerp: Randstedelijke Rekenkamer rapport Puzzelen met de wateropgave 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 
Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
Het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer “Puzzelen met de wateropgave” (oktober 2008) gaat 
over de kwantitatieve wateropgave in verband met wateroverlast. De Rekenkamer heeft gekeken  naar 
alle bestaande documenten waarmee Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afspraken hebben 
gemaakt. De vraag was of de provincies op schema liggen met de kwantitatieve opgave uit het 
Nationaal Bestuursakkoord Water uit 2003. De Rekenkamer heeft dit probleem in het waterbeleid voor 
de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland onderzocht. Conclusie van de 
Rekenkamer is dat Utrecht redelijk op schema ligt met enkele kanttekeningen. 
 
Voor u ligt het Utrechtse rapport met de bevindingen. In hoofdstuk 10 (p.61 tot en met p.67) treft u 
een vijftal conclusies en aanbevelingen aan. Op p.67 en 68 treft u de reactie op de aanbevelingen aan 
van het college van Gedeputeerde Staten en hoe zij daarmee in de praktijk denkt om te gaan. Daaruit 
blijkt dat de aanbevelingen grotendeels worden nagevolgd. Op p.69 tot slot de reactie van de 
Randstedelijke Rekenkamer daar weer op. In deze laatste reactie worden nog twee opmerkingen 
gemaakt over Groot-Mijdrecht Noord en Maarsseveen-Westbroek. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie  
Kunt u akkoord gaan met de in het rapport gegeven reactie op de aanbevelingen van het college van 
Gedeputeerde Staten? Of geeft het u aanleiding voor nadere vragen en/of opmerkingen over de verdere 
afhandeling door het college van GS? 
 
Achtergrond 
De Randstedelijke Rekenkamer is ingesteld om, gevraagd en ongevraagd, de provincie te voorzien van 
rapportages met als doel het verbeteren van het functioneren van de provincie als geheel. In dait kader 
brengt zij het voorliggende advies uit aan Provinciale Staten. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Met een eventuele akkoordering in de commissie is de behandeling ten einde. 
 
Voorzitter commissie RGW,  
G.J. van der Werff 
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