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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 

SGP 1 We lezen: ‘De provincie geeft in haar feitelijk wederhoorreactie aan dat 
met PS nieuwe afspraken zijn gemaakt over de verantwoording van de 
voortgang.’ Onze vraag: waar is dat gebeurd? 

In de vergadering van de Cie M&M 4 november 2020, agendapunt 4, is de 
Statenbrief met uitkomsten onderzoek scenario's en monitoring energietransitie 
Provincie Utrecht (2020MM155) besproken.  
Hieraan voorgaand is een informatiesessie gehouden op 16 september 2020. 
Daar is het onderzoek naar de monitoring Energietransitie toegelicht. 

 2 Waarom had in de monitoring van de Energietransitie niet gewerkt 
kunnen worden met eenduidige indicatoren? 

Met de monitoring wordt gewerkt met eenduidige indicatoren, conform 
bovengenoemd onderzoek en zoals besproken in de commissie M&M.  
De aanbevelingen van de RKK die betrekking hadden op het aansluiten bij de 
landelijke Klimaatmonitor zijn niet overgenomen. Op basis van het hierboven 
genoemde onderzoek is besloten zelf een monitor op te zetten. Redenen 
daarvoor zijn:   

- de informatie uit de landelijke monitor loopt 2-3 jaar achter. Dat is een 
te groot verschil met de actualiteit om te kunnen meten wat van de 
effectiviteit van het programma is; 

- in de landelijke monitor ontbreken indicatoren voor onderdelen waar 
het programma op inzet, met name met betrekking tot 
energiebesparing. 

  3 GS gaat ons nu structureel op de hoogte houden van de opvolging van 
de adviezen van de Rekenkamer. We zijn daar blij mee. Welke vorm en 
frequentie wilt u hiervoor gaan gebruiken? 

Wij hebben toegezegd dat we de opvolging van alle aanbevelingen van de 
Randstedelijke Rekenkamer zullen monitoren en de FAC periodiek hierover 
zullen informeren, zodat de FAC de opvolging structureel kan volgen. We zullen 
hiervoor een vergelijkbare vorm en frequentie hanteren zoals bij de monitor 
Actiemanagement en rapporteren in een bijlage van de jaarrekening (juli) en 
begroting (november). We zullen de monitor Actiemanagement aanvullen met 
de aanbevelingen van nog te publiceren onderzoeken van de Randstedelijke 
Rekenkamer en de onderzoeken die vanaf 2019 tot heden gepubliceerd zijn:  
Wonen (2019, 9 aanbevelingen) en Bescherming drinkwaterbronnen (2021, 6 
aanbevelingen). In november 2021 zullen we hierover rapporteren in een bijlage 
van de begroting 2022. 

 


