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Aan Provinciale Staten van de provincie Utrecht 

 

 

 

Datum    Bijlage(n)  Uw kenmerk  Ons kenmerk 

15 januari 2021   1     2021/AH/016 

 

Onderwerp 

Concept 1e begrotingswijziging 2021 

 

 

Geachte leden van Provinciale Staten,  

 

Hierbij bieden wij u de concept 1e begrotingswijziging 2021 voor zienswijze aan.  

In deze begrotingswijziging is ons geactualiseerde onderzoeksprogramma voor 2021 opgenomen.  

Om duidelijk te maken wat precies is aangepast ten opzichte van de primitieve begroting, hebben wij een 

samenvatting van toevoegingen en/of wijzigingen opgenomen. 

 

Op 19 november 2020 stond de bijeenkomst met de Programmaraad gepland. Gezien de 

omstandigheden in verband met het COVID-19 virus heeft er geen fysieke of digitale vergadering 

plaatsgevonden en is de vergadering schriftelijk afgewikkeld. De Programmaraad is gevraagd te reageren 

op het onderzoeksprogramma voor 2021. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen ontvangen. De 

Rekenkamer heeft vervolgens de planning en geraamde kosten van de onderzoeken Opvolging 

aanbevelingen, Bescherming drinkwaterbronnen, Meeslouwerplas en VRT Utrecht inzichtelijk gemaakt in 

deze eerste begrotingswijziging 2021. In het voorjaar van 2021 wordt nader uitgewerkt hoe en wanneer 

invulling kan worden gegeven aan de andere onderzoeksonderwerpen OV-concessies Utrecht en 

Flevoland, Bodemdaling en Fietsbeleid. In de tweede helft van 2021 is nog ruimte voor nieuw onderzoek. 

 

In deze begrotingswijziging, is op basis van de Macro Economische Verkenning 2021, de definitieve 

bijdrage voor de deelnemende provincies over 2021 opgenomen. 

 

Volgens artikel 48, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over de 

begroting binnen acht weken aan ons kenbaar maken, dat zou betekenen tot 12 maart a.s.  

Mede in verband met de COVID-19 problematiek en het vergaderschema van de Provinciale Staten van 

de vier provincies heeft de Rekenkamer deze termijn verlengd met drie weken. Graag verzoek ik u om uw 

zienswijze uiterlijk 2 april a.s. aan mij kenbaar te maken. Daarna zal de Randstedelijke Rekenkamer de 

1e begrotingswijziging 2021 vaststellen en deze terstond toesturen aan u en aan de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

dr. ir. Ans Hoenderdos-Metselaar MBA 

Bestuurder/directeur 

Randstedelijke Rekenkamer 
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