
2010RGW4 bijlage
Overzicht ingediende onderzoeksonderwerpen, chronologisch geordend naar Programmaraad 2005 - 2009

Onderzoeksonderwerp Uitgevoerd: titel Eindrapport
of opgenomen in geactualiseerde groslijst

publicatiedatum Onderzoek
gericht op
provincie(s)

Programmaraad oktober 2005
1 Vooronderzoek samenwerkingsverbanden (1) Brief aan PS over Regio Randstad jan 2006 Fle, NH, Utr, ZH
2 Kwaliteit begroting en jaarverslag

(jaarverslag 2005/begroting 2007)
(2) Rekenen op de jaarstukken 2005?
(3) Resultaten onderzoek rechtmatigheid in Noord-Holland
(4) Brief aan PS over provincie-inkomsten
(5) Begroting en jaarstukken als kaderstellend en controlerend instrument voor PS
(6) Kaderstellen met de begroting 2007?
(7) Kennis van eigen kunnen
(9) Handreiking collegeprogramma

(10) Handreiking voor controle door Provinciale Staten
(13) Kaderstellen met de begroting 2008
(18) Aansluiting Uitvoeringsprogramma 2007-2011 en begroting provincie Utrecht
(23) Bijsturen met de begroting
(26) Pilot herschrijven programmaplan begroting 2009

mei 2006
juli 2006
sep 2006
sep 2006
okt 2006
okt 2006
feb 2007
mrt 2007
sep/nov 2007
mrt 2008
aug 2008
mrt 2009

Fle, NH, Utr, ZH
NH
Fle
Fle, NH, Utr, ZH
Fle, NH, Utr, ZH
Fle, NH, Utr, ZH
Fle, NH, Utr, ZH
Fle, NH, Utr, ZH
Fle, NH, Utr, ZH
Utr
Fle, NH, Utr, ZH
NH

3 Jeugdzorg (12) Provinciaal gesubsidieerd jeugdzorgaanbod april 2007 Fle, NH, Utr, ZH
4 Grote Projecten (11) Grip op grote projecten jan/juli 2007 Fle, NH, Utr, ZH

Programmaraad april 2006
5 Verbonden partijen (16) Verbonden partijen verkend dec 2007 Fle, NH, Utr, ZH
6 Effectiviteit provinciaal cultuur beleid (21) Cultuurhistorie in kaart gebracht mei 2008 Fle, NH, Utr, ZH
7 Waterbeleid en -beheer (17) Meldingsvoorschrift in vergunningen voor grondwateronttrekkingen

(24) Puzzelen met de wateropgave
dec 2007
okt 2008

Fle, NH, Utr, ZH

8 (Efficiency van beleid) Groene Hart (25) Het Groene Hart - een haalbare kaart? mrt 2009 NH, Utr, ZH
Programmaraad oktober 2006
13 Schatkistbewaarder/treasury zie groslijst

(8) RijnGouweLijn (RGL) Oost – Provinciale besluitvorming en bijdrage in kosten
(14) Brief RijnGouweLijn Oost

jan 2007
okt 2007

ZH
ZH

(15) Handreiking aankoop aandelen nov 2007 NH
Programmaraad november 2007
14 Aanbesteding openbaar vervoer (29) OV-concessies sep 2009 Fle, NH, Utr, ZH
15 Diepere verbanden zie groslijst
16 Effect werkgelegenheidsubsidies zie groslijst
17 ISV-beleid 2 zie groslijst
18 Onderhoud provinciale wegen (27) Onderhoud onderbouwd juni 2009 Fle, NH, Utr, ZH
19 Reserves en voorzieningen (34) Reserves april 2010 Fle, NH, Utr, ZH
20 Uitvoering bibliotheekvernieuwing zie groslijst
21 Wachtlijsten jeugdzorg (30) Wachtlijsten jeugdzorg : tussenrapportage

(33) Wachtlijsten jeugdzorg
dec 2009
mrt 2010

Fle, NH, Utr, ZH
Fle, NH, Utr, ZH



Programmaraad mei 2008
22 Aanbesteding en inkoopbeleid zie groslijst
23 Ecologische hoofdstructuur (EHS) zie groslijst
24 Herstructurering bedrijventerreinen (28) Bedrijventerreinen ter discussie

(37) Bedrijventerreinen (hoofdonderzoek)
sep 2009
eind 2010

Fle, NH, Utr, ZH

25 Steunfuncties zie geactualiseerde groslijst
(19) MKBA RijnlandRoute - Quick scan, contra-expertises en commentaren
(22) Brief aan PS Zuid-Holland over herziene MKBA RijnlandRoute

april 2008
mei 2008

ZH
ZH

(20) Evaluatie procesgangen van de sport- en de cultuurnota mei 2008 Fle
Programmaraad november 2008
26 Subsidieverlening door de vier provincies zie groslijst
27 Evaluatie Extra Investeringsimpuls NH zie groslijst
28 Handhaven door de vier provincies zie groslijst
29 Doorwerking aanbevelingen Rekenkamer (32) Doorwerking rapporten jan 2010 Fle, NH, Utr, ZH
Programmaraad maart 2009
30 Communicatiebeleid (31) Communicatiebeleid jan 2010 Fle
31 Meerwaarde inzet economisch beleid (35) Symposium juni 2010 Fle, NH, Utr, ZH
32 Windmolenbeleid (36) Windmolenbeleid juni 2010 Fle
33 Wel Thuis ! (Vooronderzoek) Sociaal Beleid PM Utr
Programmaraad mei 2009
34 Groot Mijdrecht Noord zie groslijst
35 Meerwaarde inzet milieubeleid zie groslijst
36 OV chipkaart zie groslijst
37 Sturing jaarlijks/niet-jaarlijks onderhoud zie groslijst
38 Agenda vitaal platteland (38) Agenda vitaal platteland eind 2010 Fle, NH, Utr, ZH
39 Effectiviteit economische subsidies (35) Symposium juni 2010 Fle, NH, Utr, ZH
40 Europees aanbestedingbeleid zie groslijst
41 Het effect van sponsoring van sport zie groslijst
42 Incidentele subsidieregelingen zie groslijst



Groslijst
nr Indiener

Ruimtelijk beleid
17 ISV-beleid NH
23 Ecologische hoofdstructuur (EHS) NH
27 Evaluatie Extra Investeringsimpuls NH NH
34 Groot Mijdrecht Noord Utr
32 Meerwaarde inzet milieubeleid ZH

Mobiliteitsbeleid
36 OV chipkaart Ut
37 Sturing jaarlijks/niet-jaarlijks onderhoud Fle

Sociaal beleid
25 Steunfuncties NH
41 Het effect van sponsoring van sport NH

Economisch beleid
16 Effect werkgelegenheidsubsidies Fle
26 Subsidieverlening door de vier provincies ZH
42 Incidentele subsidieregelingen Ut

Bestuur en middelen
13 Treasury Utr
28 Handhaven door de vier provincies ZH
22 Aanbesteding en inkoopbeleid NH
40 Europees aanbestedingbeleid Utr
15 Diepere verbanden Utr

Afvoeren van groslijst
20 Uitvoering bibliotheekvernieuwing NH



Onderzoeksuggestie 13

1. Titel: Treasury

2. Indiener: Utrecht

3. Aanleiding:

Alle provincies hebben een treasury-functie. De vraag is of dit steeds adequaat
geregeld is, welke procedures hierover bestaan en de rol van de staten.

4. Onderzoeksvragen:
� Hoe is de treasury-functie binnen de provincie georganiseerd?
� Welke beleidskaders zijn hierover afgesproken en hoe verhouden die zich tot

eventuele landelijke standaards?
� Welke bedragen betreft het, wat zijn de resultaten over de afgelopen jaren en

hoe zijn die resultaten te waarderen?
� Hoe is de controle op de invulling en uitvoering van de treasury-functie door

Provinciale Staten geregeld en welke aanbevelingen zijn er op dit vlak te
doen?

5. Maatschappelijk en/of financieel belang:

Financieel: Een goede treasury-functie kan tot gevolg hebben dat provinciaal
vermogen optimaal wordt ingezet, terwijl toch de risico’s binnen een vooraf
vastgestelde kaders blijven.
Maatschappelijk: Alle middelen waarover de provincie beschikt zijn direct of
indirect van belasting afkomstig. Het is maatschappelijk onaanvaardbaar als
onoordeelkundig met deze middelen wordt omgegaan, er onvoldoende controle is.
Bovendien is de imago-schade groot als de provincie niet goed met haar middelen
omgaat.

Onderzoeksuggestie 15

1. Titel: Diepere verbanden

2. Indiener: Utrecht

3. Aanleiding:
Op veel plaatsen binnen de provincies wordt beleid gemaakt, echter de vraag is in
hoeverre doelstellingen van beleid samenlopen of mogelijk tegengestelde effecten
hebben.

4. Onderzoeksvragen:
� Is beleid integraal of is het verkokerd over thema’s en/of versnipperd over

overheden?
� Wat zijn de effecten van beleid, ook buiten het eigenlijke beleidsveld. Meer

concreet gaat het dan om bijvoorbeeld stimulering van de economie, maar de
daaraan gekoppelde verhoging van de mobiliteitsvraag en een eventueel
uitblijvend flankerend beleid m.b.t. telewerken. Ook kan schaalvergroting op
grond van economisch voordeel, dat op een aantal gebieden (bv. de
gezondheidszorg) wordt gestimuleerd, negatieve bij-effecten heeft in de vorm
van afstand voor gebruikers, leefbaarheid etc. Kortom ontwikkeling van meer
integrale modellen.

� Zijn de doelstellingen van provinciaal beleid altijd voldoende op elkaar
afgestemd, of heeft beleid soms tegengesteld effect?

� Is de inzet van middelen derhalve doelmatig?
� Kan in dit kader een presentatie georganiseerd worden van en visionaire

denker op dit vlak, die de toehoorders leert om over grenzen heen te kijken?
5. Maatschappelijk en/of financieel belang:



Financieel: er worden veel uren apparaatskosten, bestuurlijke uren en directe
middelen in beleid en beleidsuitvoering geïnvesteerd. Als de effecten van beleid
elkaar tegenwerken, dan is dit een vorm van kapitaalvernietiging.
Maatschappelijk: Het niet doelmatig inzetten van middelen, onvoldoende integraal
werken en onvoldoende afstemming kan tot gevolg hebben dat de
maatschappelijke doelen op vele fronten niet, onvoldoende of te laat gerealiseerd
worden.

Onderzoeksuggestie 16

1. Titel: Effect werkgelegenheidssubsidies

2. Indiener: Flevoland

3. Aanleiding:

De provincie verstrekt diverse subsidies om de werkgelegenheid te bevorderen.
Wordt dat doel ook bereikt en in welke mate?

4. Onderzoeksvragen:

� In welke mate hebben de verstrekte subsidies bijgedragen aan doelrealisatie?
� Wat zijn de verschillen in effectiviteit tussen kleine en grote subsidies en

welke risico’s doen zich voor?
� Welke instrumenten kunnen (ipv subsidies) ook ingezet worden tbv

doelrealisatie en wat zijn de voor- en nadelen daarvan?

5. Maatschappelijk en/of financieel belang:

De invloed van de provincie op de economische ontwikkeling en de effectiviteit
van het gevoerde beleid en of de beschikbare middelen efficiënter ingezet kunnen
worden.

Onderzoeksuggestie 17

1. Titel: ISV-beleid 2

2. Indiener: Noord-Holland

3. Aanleiding:

Eind 2004 hebben PS de beleidsnota “In een gezamenlijke aanpak ligt de
oplossing” vastgesteld met als ondertitel “Stedelijke vernieuwing in N-H 2005-
2009”. PS hebben er destijds voor gekozen om in aanvulling op het rijksbeleid met
een rijksbijdrage aanvullend provinciaal beleid op het gebied van stedelijke
vernieuwing vast te stellen en daarvoor eigen geld (o.a. UNA-geld) beschikbaar te
stellen. De door PS vastgestelde beleidsnota geldt voor vijf jaren, de periode 2005
t/m 2009, waarvan in 2008 derhalve drie jaren voorbij zijn.

4. Onderzoeksvragen:

� Worden met de uitvoering van het ISV-beleid 2 de beoogde effecten bereikt ?
� Worden met het aanvullende provinciale beleid en het daarvoor beschikbaar

gestelde eigen geld de beoogde effecten bereikt ?



� Hoe verhoudt de uitvoering van het aanvullende Noord-Hollandse beleid op
het terrein van stedelijke vernieuwing zich tot de uitvoering in de drie andere
provincies ?

5. Maatschappelijk en/of financieel belang:



Onderzoeksuggestie 20

1. Titel: Uitvoering marsroute bibliotheekvernieuwing

2. Indiener: Noord-Holland

3. Aanleiding:

Het proces is door het rijk in gang gezet en heeft daarvoor convenanten gesloten
met de provincies om uitvoering te geven aan gewijzigde beleidsregels. Deze
marsroute loopt eind van dit jaar (2007) af. Naast rijksmiddelen heeft de provincie
er ook veel eigen geld en EXIN-H geld ingestoken.

4. Onderzoeksvragen:

� Heeft de uitvoering marsroute bibliotheekvernieuwing in N-H het gewenste
resultaat en de gewenste effecten opgeleverd, zo nee wat is er bereikt en is dat
mede te danken aan het eigen geld dat de provincie daar in gestoken heeft?

� Heeft de uitvoering marsroute bibliotheekvernieuwing in de vier provincies
het gewenste resultaat opgeleverd en valt er lering te trekken uit een
onderlinge vergelijking ?

5. Maatschappelijk en/of financieel belang:

Onderzoeksuggestie 22

1. Titel: Aanbestedings- en inkoopebeleid

2. Indiener: Noord-Holland

3. Aanleiding:

Na het parlementaire onderzoek van de Tweede Kamer naar de bouwfraude in
2002 hebben de provincies in de Randstad de aanbestedingprocedures extra onder
de aandacht genomen. Bij een aantal provincies is er nieuwe
aanbestedingprocedure vastgesteld. Tegelijkertijd worden, door de toegenomen
marktwerking, steeds meer projecten innovatief aanbesteed. Door tijdsdruk
worden veel projecten onderhands en dus niet openbaar aanbesteed!

4. Onderzoeksvragen:

� Worden provinciale projecten conform aanbestedingprocedures (rechtmatig)
aanbesteed?

� Voldoet de huidige aanbestedingwijze aan doelstellingen van doelmatigheid
en doeltreffendheid?

5. Maatschappelijk en/of financieel belang:

Het maatschappelijke belang blijkt uit het parlementaire onderzoek van de TK in
2002 en de grote media-aandacht voor dit onderwerp.
Het financieel belang is helder. Jaarlijks besteden de Randstad provincies
honderden miljoen euro's belastinggeld uit aan projecten via
aanbestedingprocedure. Iedere (kleine) verbetering in deze procedure levert de
provincies al gauw miljoenen euro's aan besparingen. en laat zien of het beleid
effectief is of niet en hoe kan verbeterd worden.





Onderzoeksuggestie 23

1. Titel: Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

2. Indiener: Noord-Holland

3. Aanleiding:

De provincie wil de ecologische hoofdstructuur in 2018 gerealiseerd hebben.

4. Onderzoeksvragen:

� Is het realistisch om ervan uit te gaan dat de ecologische hoofdstructuur in
2018 in Noord-Holland gerealiseerd is ?

� Hoe doelmatig en doeltreffend is de Noord-Hollandse aanpak ?

5. Maatschappelijk en/of financieel belang:

Onderzoeksuggestie 25

1. Titel: Steunfuncties: het functioneren van door de provincie gesubsidieerde
steunfuncties

2. Indiener: Noord-Holland

3. Aanleiding:

Opvattingen over en inzichten in de provinciale werkwijze.
In de Rekeningencommissie van 6 oktober jl. kwam aan de orde het
onderzoeksbudget van die commissie. Daarbij werd gesuggereerd onderzoek te
doen naar de besteding van het provinciale geld voor de zgn. steunfuncties. In de
kadernota Cultuur op de Kaart (blz. 31) is ook een onderzoek aangekondigd naar
de efficiency, effectiviteit en kwaliteit van het steunfunctiewerk.

4. Onderzoeksvragen:

� Worden de door de provincie aan de steunfuncties toegekende geldelijke
middelen goed besteed ?

� Hoe oefent de provincie controle uit op die besteding en is die controle
adequaat?

� Hoe doelmatig en doeltreffend is de Noord-Hollandse aanpak ?

5. Maatschappelijk en/of financieel belang:

Het gaat om de besteding van provinciaal geld.



Onderzoeksuggestie 26

1. Titel: De subsidieverlening door de vier provincies

2. Indiener: Zuid-Holland

3. Aanleiding:
Op dit moment gaat er relatief veel geld van de begroting van de Provincie Zuid-
Holland naar de maatschappij in de vorm van subsidies. Dit kan zijn naar
instanties die volledig afhankelijk zijn van deze subsidies of instanties die
daarnaast nog een inkomstenbron hebben. In het kader van Provincie Nieuwe Stijl
(zie rapport commissie Lodders) worden de taken van de provincie in aantal
verminderd en de overblijvende taken geïntensiveerd.

4. Onderzoeksvragen:
In het onderzoek dient een vergelijking gemaakt te worden in de
subsidieverstrekking door de vier provincies.
� Worden subsidies verstrekt in dezelfde begrotingsprogramma's?
� Worden subisidies verstrekt in dezelfde beleidsvelden?
� Worden dezelfde bedragen verstrekt?
� Worden bij het toekennen van subsidies dezelfde overwegingen gebruikt /

conclusies getrokken?
� Hoe zit dit bij de kaderwetgebieden (R’dam, D’Haag en A’dam).

De onderzoeksvragen kunnen verder aangescherpt worden.

5. Maatschappelijk en/of financieel belang:
Op dit moment gaat er relatief veel geld van de begroting van de Provincie Zuid-
Holland naar de maatschappij in de vorm van subsidies. Dit kan zijn naar
instanties die volledig afhankelijk zijn van deze subsidies of instanties die
daarnaast nog een inkomstenbron hebben. In het kader van Provincie Nieuwe Stijl
(zie rapport commissie Lodders) worden de taken van de provincie in aantal
verminderd en de overblijvende taken geïntensiveerd. Voor een goede invulling
van de toekomst is op dit moment te weinig inzicht in deze geldstromen, laat staan
een benchmark. Het maatschappelijk belang wordt versterkt omdat de meeste
taken (lees subsidiestromen van die taken) die afgestoten worden, afgestoten

worden richting gemeente, rijk of misschien zelfs regio of kaderwetgebied. Die
willen natuurlijk ook weten waar we het over hebben. Daarnaast geeft een
vergelijking van de 4 provincies natuurlijk nieuwe inzichten.

Onderzoeksuggestie 27

1. Titel: Evaluatie Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H)

2. Indiener: Noord-Holland

3. Aanleiding:

In de Lentenota 2008 van de provincie Noord-Holland is PS voorgesteld om in te
stemmen met een tweede investeringsimpuls. De bedoeling is voor een bedrag van
€ 400 miljoen te investeren in thema’s als mobiliteit en bereikbaarheid, sociaal-
culturele infrastructuur en de problematiek in het landelijk gebied. Omdat een
aantal infrastructurele projecten wordt geactiveerd zal in totaal een bedrag van ca.
€ 700 miljoen benodigd zijn. Het betreft hier een zgn. tweede investeringsimpuls
(TWIN-H).
Eerder besloten PS in 2004 over een Extra Investeringsimpuls Noord-Holland
(EXIN-H). Voor de financiering van die extra investeringsimpuls (EXIN-H) werd
de provinciale belastingen met ruim tien opcenten verhoogd. Terwijl de EXIN-H
nog niet is afgelopen wordt PS in 2008 voorgesteld om in te stemmen met de
TWIN-H terwijl ook de EXIN-H niet is geëvalueerd.

4. Onderzoeksvragen:

� Wat was de looptijd van de EXIN-H en welke resultaten en effecten werden
beoogd en in hoeverre zijn die resultaten en effecten bereikt ?

� Welke projecten zijn (versneld) gerealiseerd met de EXIN-H ?
� Hoeveel geld is uitgegeven met de EXIN-H ?
� Zijn er leerpunten voor PS en GS met betrekking tot het proces, de procedure

en de uitvoering van de EXIN-H ?



5. Maatschappelijk en/of financieel belang:

Het gaat hier om veel geld en er wordt wellicht lering getrokken uit de evaluatie
van de EXIN-H die benut kan worden bij de uitvoering van de TWIN-H.



Onderzoeksuggestie 28

1. Titel: Handhaven door de vier provincies

2. Indiener: Zuid-Holland

3. Aanleiding:

De provincies hebben eigen wetten en regelgeving die gehandhaafd dienen te
worden. De provincies hebben echter zelf geen handhavers. Een onderzoek is
nodig omdat er dit moment een aantal wetten en regels worden heroverwogen of
zelfs afgeschaft. Bij deze afschaffing wordt steeds het nut en de noodzaak
afgewogen. Echter niet de handhaafbaarheid.

4. Onderzoeksvragen:

Onderzoek het handhavingsproces bij de vier provincies:
� In het algemeen en de handhavingstaken op het gebied van Ruimtelijke

Ordening in het bijzonder.
� Welke harde handhaafmechanismes heeft de provincie?
� Welke “soft controls”?
� Werkt het: richting instanties, gemeenten, regio’s, dieren ?
� Wat gebeurt er met partijen die zich niets van de Provincie aantrekken?

5. Maatschappelijk en/of financieel belang:

Een overheid die serieus genomen wil worden moet in staat zijn om zijn wetten en
regels af te dwingen. Men kan hierbij denken aan milieu en bereikbaarheid: beide
zaken van ultiem maatschappelijk belang. Natuurlijk zijn er nog veel meer
voorbeelden. Een wet die niet effectief gehandhaafd kan worden dient
heroverwogen te worden of naar een overheid te gaan die andere
doorzettingsmacht heeft (gemeentepolitie). Daarnaast geeft een vergelijking van
de 4 provincies wellicht nieuwe inzichten.

Onderzoeksuggestie 34

1. Titel: Groot Mijdrecht Noord

2. Indiener: Utrecht

3. Aanleiding:

De Provincie Utrecht heeft het voortouw in de uitvoering en besluitvorming in het
project Groot Mijdrecht (Noord). In fase 1 zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd.
In 2007 heeft Provinciale Staten besloten om die onderzoeken te beoordelen op
juistheid en volledigheid.
In januari 2008 heeft een onafhankelijke commissie van Deskundigen (commissie
Remkes) een advies opgesteld en geconcludeerd dat er nog nader onderzoek
nodig. Vervolgens is het rapport Verkenning Water GMN fase twee uitgebracht,
gebaseerd op vele nieuwe onderzoeken.
Vervolgens zijn er zes strategieën ontwikkeld, waarvan de strategie plas als de
beste oplossing werd geadviseerd. Ondanks dit advies is er door PS besloten om
een zevende variant te laten uitwerken en zijn er drie subvarianten onderzocht.

4. Onderzoeksvragen:

5. Maatschappelijk en/of financieel belang:
Het opstellen van de onderzoeken, het inschakelen van externe deskundigen en
adviseurs van buiten het provinciale apparaat alsmede de inzet van de ambtenaren
van de provincie hebben sinds 2003 veel geld gekost. Onderdeel hiervan vormen
de kosten van overleg met alle betrokkenen en kosten van communicatie en
voorlichting (site, folders, boeken e.d.)



Overzicht van deze kosten zijn relevant, nu er voor de zomer van 2009 een besluit
zal worden genomen over de toekomst van Groot Mijdrecht Noord en de uitgaven
tot nu toe in een rol kunnen spelen in de besluitvorming.
Gelet op de vele kosten die er in dit kader zijn gemaakt en er voor onderzoek
daarnaar en rapportage daarover onafhankelijke expertise vereist is, alsmede
toetsing aan eerder genomen besluiten en beleidskaders, achten wij dit een typisch
thema voor een rekenkameronderzoek.



Onderzoeksuggestie 35

1. Titel: Meerwaarde inzet milieubeleid

2. Indiener: Zuid-Holland

3. Aanleiding:

4. Onderzoeksvragen:

� Aan de hand van welke factoren/criteria/toetspunten is vast te stellen wat de
meerwaarde is van de inzet van de provincie in het milieubeleid (incl.
klimaat- en energiebesparingsbeleid) voor zover niet behorend tot de
wettelijke taken?

� Hoe groot is de inzet en wat is de meerwaarde van de provinciale inzet?
� Welke adviezen wil de RR meegeven voor verbetering?

5. Maatschappelijk en/of financieel belang:

Er gaat veel geld in om terwijl het bovenwettelijke taken betreft, waarvan de
meerwaarde voor statenleden in de huidige situatie moeilijk te controleren is.

Er bestaat grote behoefte aan een onafhankelijk oordeel.

Onderzoeksuggestie 36

1. Titel: OV-chipkaart

2. Indiener: Utrecht

3. Aanleiding:

Via de OV-chipkaart wordt veel informatie vergaard over reizigers en
reizigersgedrag. Voor de concessiehouder is dit interessant om te weten, echter
ook voor het vervoerbeleid van de provincie kan deze informatie van groot nut
zijn. De provincie Utrecht wil graag weten welke informatie wordt vergaard, wat
daarvan naar de concessiehouder gaat en wat beschikbaar komt voor de provincie.
Daarnaast willen wij weten hoe wij als provincie invloed kunnen uitoefenen op de
te leveren informatie.

4. Onderzoeksvragen:

5. Maatschappelijk en/of financieel belang:

Bovengenoemde informatie kan belangrijk zijn voor beleidsontwikkeling, het
beoordelen van toekomstige aanbestedingen voor concessies etc. Het kan een
besparing opleveren bij de controle van de concessiehouder.
Voor deze relevante factoren geldt dat dit jaarlijks van belang kan zijn. Omdat
discussies over de OV-chipkaart echter nu worden gevoerd is het voor de te
leveren informatie wellicht nu nog mogelijk om bij te sturen. Om die reden is het
voor de gezamenlijke provincies interessant dit op korte termijn te laten uitvoeren.



Het is een thema dat in alle randstedelijke provincies speelt. Gezien de in
oprichting zijnde Randstedelijke OV-autoriteit is het een onderwerp waar de
provincie in de Randstad ook gezamenlijk wensen op te treden.



Onderzoeksuggestie 37

1. Titel: Sturing jaarlijks en niet-jaarlijks onderhoud

2. Indiener: Flevoland

3. Aanleiding:

Een adequate uitvoering van het onderhoud is belangrijk voor de mobiliteit van
personen en goederen, maar ook uit oogpunt van verkeersveiligheid. Jaarlijks legt
het onderhoud een groot beslag op de financiële middelen, waarbij regelmatig
sprake is van aanzienlijke onder- en overschrijdingen. De aanwezigheid van vele
geldstromen, reserves en voorzieningen maakt het moeilijk om de relatie tussen
prestatie (voorgenomen en uitgevoerde onderhoudsniveau) en uitgaven inzichtelijk
te maken. Een beter inzicht hierin is van belang ook bij besluitvorming over
toekomstige infrastructuur.

4. Onderzoeksvragen:

5. Maatschappelijk en/of financieel belang:

Het thema van de transparantie in prestaties en middelen raakt aan de kerntaak van
de Rekenkamer: namelijk zijn de Staten op dit moment in staat hun controlerende
rol naar behoren uit te voeren.

Onderzoeksuggestie 40

1. Titel: Europees aanbestedingsbeleid

2. Indiener: Utrecht

3. Aanleiding:

Een groot aantal aanbestedingen die de provincies doen vallen onder de regels van
de Europese aanbesteding. Voor de provincies zal gelden dat zij dit hebben
opgenomen in het aanbestedingsbeleid. Bij het niet voldoen aan de regels loopt de
provincie grote (financiële) risico’s.

4. Onderzoeksvragen:

� Op welke wijze heeft de provincie Europese aanbesteding in haar
aanbestedingsbeleid opgenomen?

� Hoe heeft de provincie in haar administratieve organisatie geborgd dat de
aanbestedingsregels ook worden nageleefd?

� Om hoeveel aanbestedingen ging het de afgelopen 5 jaar?
� Zijn er gevallen geweest waarbij Europese aanbesteding niet volgens de

regels is gedaan en wat was daarvan het gevolg?

5. Maatschappelijk en/of financieel belang:

Niet voldoen aan de Europese aanbestedingsregels kan leiden tot grote financiële
risico’s voor de provincie. Bovendien wordt daarbij het principe van de vrije
markt gehinderd.



Onderzoeksuggestie 41

1. Titel: Het effect van sponsoring van sport

2. Indiener: Noord-Holland

3. Aanleiding:

We sponsoren als provincies veel sportaccommodaties en sportevenementen. Een
benchmark naar wat de provincie NH doet in vergelijking met andere provincies is
zinvol.

4. Onderzoeksvragen:

� Wat is het effect van de subsidies?
� Kunnen we geld beter aanwenden voor andere sportactiviteiten?
� In het collegeprogramma staat dat zij de strijd aan wil binden tegen obesitas

onder de jeugd. Draagt onze subsidie aan de sport daar toe bij?

5. Maatschappelijk en/of financieel belang:

Onderzoeksuggestie 42

1. Titel: Incidentele subsidieregelingen

2. Indiener: Utrecht

3. Aanleiding:

Er wordt veel gewerkt op allerlei beleidsterreinen met incidentele
subsidieregelingen b.v. in het sociaal beleid. De vraag is wat de meerwaarde ervan
is binnen de programma's en projecten waarbij dit type subsidieregelingen ingezet
worden. Soms lijken het meer "strooisubsidies", dan instrumenteel goed
doordachte interventies die bijdragen aan een welomschreven breder beleidsdoel.

4. Onderzoeksvragen:

� Welke incidentele subsidieregelingen zijn er (uiteraard kan een keuze worden
gemaakt van met name die regelingen waar de vraag sterk bij opkomt)?

� Wat is de doelmatigheid en doeltreffendheid in verband met het bredere
beleidsprogramma waarin zij worden ingezet?

� Is de inzet van andere instrumenten mogelijk om hetzelfde doel te bereiken?

5. Maatschappelijk en/of financieel belang:

Gelet op het feit dat incidentele subsidies een frequent ingezet beleidsinstrument
is, is kijken naar de maatschappelijke meerwaarde relevant. Juist ook in een tijd
waarin de financiële vooruitzich


