
Beantwoording technische vragen BO  

Van: Zeldenrijk, Gerard  
Aan: Schipper, Tim  
Onderwerp: RGW: Agenda 12/2 online en nav 8 januari vergadering 
 
Beste Tim, 
 
Ik kreeg onderstaande vraag doorgestuurd door Marie Louise Engelsman van de Statengriffie. Graag 
verduidelijk ik in deze mail het proces rondom Binnenstedelijke Ontwikkeling en Wonen en meer 
specifiek de verhouding tussen het recent verschenen rapport van de Rekenkamer, de evaluatie van 
het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling en het nog op te stellen nieuwe programma.  
 

- Op 8 januari (commissie) en 29 januari (PS) is gesproken over het rapport ‘Bouwen aan regie’ 
van de Randstedelijke Rekenkamer. Het college heeft aangegeven alle aanbevelingen over te 
nemen. 

- Op 12 februari (commissie) spreken we over de eigen evaluatie van de provincie van het 
Programma Binnenstedelijke ontwikkeling. Het Rekenkamer rapport is hier uiteraard een 
belangrijke bouwsteen voor, maar hier bovenop heeft de organisatie ook eigen accenten 
gelegd.  

- Deze bespreking is dus zeker ook de plek voor aanscherpingen op het rapport van de 
Rekenkamer. De concrete vraag die vanuit het college voorligt is dan ook: kunt u zich 
herkennen in de tussentijdse evaluatie en de aanbevelingen die daarin zijn geformuleerd en 
wat zijn uw richtinggevende adviezen voor de uitwerking van het nieuwe Programma.  

- Met de opbrengsten van de bespreking op 12 februari op zak zal vervolgens verder worden 
gewerkt aan het nieuwe programma. Het idee is om hier in Q2 meerdere 
(stakholder)bijeenkomsten voor te organiseren waarbij ook de Staten weer zullen worden 
betrokken.  

- Het streven is vervolgens om het nieuwe programma na de zomer (september) 
daadwerkelijk ter vaststelling voor te leggen aan de Staten.  

 
Hopelijk verheldert dit een en ander! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard Zeldenrijk 
Bestuursadviseur gedeputeerde Rob van Muilekom 
Binnenstedelijke ontwikkeling, Wonen, Cultuur en Gezonde leefomgeving 
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