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De commissie toonde zich tevreden over het resultaat van dit eigen onderzoek door PS en sprak haar 
dank uit aan de (externe) voorzitter van de Auditcommissie, dhr. Langelaar, en de leden van de 
auditcommissie die hier veel tijd in hebben geïnvesteerd. 
 
Het resultaat van de audit is belangrijk en voor sommige fracties schokkend, omdat hiermee de 
kaderstellende en controlerende rol van PS in het geding is. De aanbevelingen worden breed omarmd 
en de commissie is blij dat GS ze overnemen. Wel is de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen en 
hoe het gesteld is met het zelfreflecterend vermogen van de organisatie. Tot slot is de vraag in 
hoeverre de resultaten van deze audit ook door zouden moeten werken in andere beleidsterreinen 
dan Mobiliteit. 
Meer inhoudelijk waren er vragen of dit alles er niet toe moet leiden om te kiezen voor meer 
programma’s in de Programmabegroting (bv. aparte programma’s voor OV en voor Wegenbeheer) en 
om de portefeuille Mobiliteit niet te koppelen aan de portefeuille Financiën. Ook zou nog gedacht 
kunnen worden aan het verzelfstandigen van de OV-taak. 
 
Gedeputeerde Straat is blij met de verbetervoorstellen uit het auditrapport en ziet dit als een basis 
voor het vervolg. Ook zegde hij de commissie toe deze aanbevelingen “levend” te zullen houden en 
zal over een half jaar een notitie over de stand van zaken aan PS aanbieden. Bij de Kadernota zal al 
een eerste inzicht worden verstrekt.  Hij is op dit moment geen voorstander van het verzelfstandigen 
van de OV-taak. De gedeputeerde is van mening dat door het rapport het inzicht is/wordt verbeterd en 
dat het nu niet hoeft te leiden tot splitsing van portefeuilles. Vanuit het oogpunt van integraliteit zou dit 
zelfs contraproductief kunnen werken. De uitstraling van dit rapport naar andere beleidsterreinen is 
een punt van aandacht. 
 
De commissie is van mening dat dit voorstel in PS van 23 april 2018 kan worden besproken in de 
vorm van een normaal debat. 
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