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DATUM 3-4-2018 

AAN Commissie RGW 

VAN Kees de Kruijf/Ruud Poort 

DOORKIESNUMMER 0618300527 

ONDERWERP Ter kennisname: voortgang onderzoek Dolderseweg 

 

 

Met dit memo informeren wij u over de voortgang van het onderzoek Dolderseweg.  

 

Onderzoeksbureau 
Na afweging van een aantal alternatieven heeft de Begeleidingscommissie er voor gekozen om de Randstedelijke 

Rekenkamer te vragen dit onderzoek uit te voeren. De Randstedelijke Rekenkamer heeft dit verzoek gehonoreerd 

en inmiddels is een onderzoeksteam aan de slag gegaan. De activiteiten van het onderzoeksteam passen binnen 

het budget van de Rekenkamer voor 2018 en zijn ook te verdedigen ten opzichte van de andere provincies. Een 

deel van het onderzoek wordt door de Rekenkamer uitbesteed. De kosten daarvan worden meegenomen bij de 

afweging van de Kadernota 2018. 

 

Onderzoeksopzet en planning 
In de vergadering van de Begeleidingscommissie van 26 maart jl. is de door de Rekenkamer voorgestelde 

onderzoekopzet en planning besproken. Na doorvoering van enkele aanpassingen is de opzet nu definitief. U 

kunt dit document binnenkort terugvinden in het stateninformatiesysteem bij het dossier  Dolderseweg. Volgens 

de vastgestelde planning zal de Rekenkamer het onderzoek op 14 september 2018 publiceren, waarna het op 24 

september 2018 in PS kan worden besproken. 

 

Vragenlijst 
Door de Begeleidingscommissie is de vragenlijst, die als basis voor het onderzoek zal dienen, vastgesteld. Deze 

lijst bestaat uit de oorspronkelijke vragenlijst, zoals die voor het door GS uit te voeren onderzoek was opgesteld, 

aangevuld met vragen die vanuit de leden van de Begeleidingscommissie zijn aangeleverd. De Rekenkamer 

heeft de vragen gegroepeerd rond een aantal hoofdthema’s en heeft verder aangegeven dat het goed mogelijk is 

dat lopende het onderzoek er nog vragen bij zullen komen.   

De vragenlijst wordt gezien als een intern werkdocument en is derhalve niet openbaar.  

 

Bijeenkomsten Begeleidingscommissie 
Naar nu wordt voorzien zal de Begeleidingscommissie in ieder geval nog drie keer bij elkaar komen.  

Twee bijeenkomsten vinden plaats voor het zomerreces (respectievelijk op 23 april en 25 juni), met als doel de 

voortgang met de Rekenkamer te bespreken. Mocht er aanleiding zijn, dan zult u in de RGW-vergadering van 4 

juni a.s. en/of 2 juli a.s. een voortgangsbericht ontvangen. 

De laatste bijeenkomst is op 27 augustus 2018 om het onderzoek, inclusief conclusies en aanbevelingen, met de 

Rekenkamer te bespreken. 


