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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-584497425 (DOS-2016-

0006893)

Contact

H.A. van Deursen

Onderwerp:

Randstedelijke Rekenkamer - Vervolgonderzoek beheer en onderhoud Wegen en Kunstwerken

Publiekssamenvatting:

In 2016 is de Randstedelijke Rekenkamer een doorwerkingsonderzoek gestart naar het beheer 

en onderhoud van Wegen en Kunstwerken (http://www.randstedelijke-

rekenkamer.nl/onderzoek/onderhoud-wegenkunstwerken/?provincie=zuid-holland). De centrale 

vraagstelling is: Hoe heeft de provincie Zuid-Holland het beheer en onderhoud van wegen en 

civiele kunstwerken vormgegeven, is daarbij invulling gegeven aan de aanbevelingen uit 2009 en 

heeft de provincie voldoende inzicht in de staat van wegen en kunstwerken? De Randstedelijke 

Rekenkamer concludeert dat de provincie Zuid-Holland grote stappen heeft gezet in de 

ontwikkeling van het beheer en onderhoud en de aanbevelingen uit 2009 zijn grotendeels 

opgevolgd. De provincie Zuid-Holland heeft het beleid uitgewerkt op verschillende niveaus, van 

een visie op het niveau van mobiliteit tot een vastgesteld kwaliteitsniveau, met bijbehorende 

kwaliteitsindicatoren. De provincie Zuid-Holland neemt voldoende maatregelen om inzicht te 

hebben in de staat van de wegen en kunstwerken. De verantwoording over het kwaliteitsniveau

van het areaal kan beter en behoeft daarom de aandacht.

Het rapport met conclusies en aanbevelingen is door de Randstedelijke Rekenkamer aan 

Gedeputeerde Staten voorgelegd voor een bestuurlijke reactie. In hun reactie bedanken GS de 

RR voor het uitgevoerde onderzoek. Gedeputeerde Staten herkennen de door de Randstedelijke 

Rekenkamer vastgestelde bevindingen en getrokken conclusies. Tot slot beschrijven 

Gedeputeerde Staten hoe zij met de aanbevelingen omgaan. De reactie van Gedeputeerde 

Staten op de conclusies en aanbevelingen wordt integraal opgenomen in de Bestuurlijke nota 

‘Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken’, en voorzien van een nawoord 

van de Randstedelijke Rekenkamer. De Randstedelijke Rekenkamer maakt het definitieve 

rapport openbaar door toezending aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Vervolgens 

kan het rapport door Provinciale Staten worden besproken.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: H.A. van Deursen Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: A. Driesprong digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: F. Vermeulen

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

B-Geheim met termijn 23 mei 2017 23 mei 2017
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Advies:

1. Vast te stellen de GS-brief aan de Randstedelijke Rekenkamer, waarin een bestuurlijke 

reactie wordt gegeven op de Bestuurlijke nota ‘Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud 

Wegen en Kunstwerken’;

2. Op te leggen geheimhouding op grond van artikel 55 van de Provinciewet met in 

achtneming van artikel 10, lid 2 onder f van de Wet openbaarheid van bestuur ten 

aanzien van de GS-brief en de Bestuurlijke nota, zoals genoemd onder 1 en te bepalen 

dat de geheimhouding wordt opgeheven na publicatie van de Bestuurlijke nota door de 

Randstedelijke Rekenkamer;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het door de Randstedelijke Rekenkamer 

uitgevoerde vervolgonderzoek beheer en onderhoud Wegen en Kunstwerken.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
- Bestuurlijke reactie op bestuurlijke nota Vervolgonderzoek Onderhoud wegen en kunstwerken
- 20170425UIT038_RRaanZH_beg brief Bestuurlijke nota
- 2017-04-25 Bestuurlijke nota vervolgonderzoek wegen en kunstwerken ZH
- 2017-04-25 Reactie op feitelijk wederhoor ZH
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1 Toelichting voor het College

In 2009 is door de Randstedelijke Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar het provinciale 

beleid op het gebied van beheer en onderhoud van civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, 

duikers e.d.). In 2016 is hij een doorwerkingsonderzoek gestart. De vraagstelling van dit 

onderzoek is: Hoe heeft de provincie Zuid-Holland het beheer en onderhoud van wegen en civiele 

kunstwerken vormgegeven, is daarbij invulling gegeven aan de aanbevelingen uit 2009 en heeft 

de provincie Zuid-Holland voldoende inzicht in de staat van wegen en kunstwerken? De 

Randstedelijke Rekenkamer concludeert in de Bestuurlijke nota ‘Vervolgonderzoek Beheer en 

onderhoud wegen en kunstwerken’ dat de provincie Zuid-Holland grote stappen heeft gezet in de 

ontwikkeling van het beheer en onderhoud en de aanbevelingen uit 2009 zijn grotendeels 

opgevolgd. De provincie Zuid-Holland heeft het beleid uitgewerkt op verschillende niveaus, van 

een visie op het niveau van mobiliteit tot een vastgesteld kwaliteitsniveau, met bijbehorende 

kwaliteitsindicatoren. De provincie Zuid-Holland neemt voldoende maatregelen om inzicht te 

hebben in de staat van de wegen en kunstwerken. De verantwoording over het kwaliteitsniveau 

van het areaal kan beter en behoeft daarom de aandacht.

In het rapport is ook een vergelijk gemaakt met de andere vier Randstedelijke provincies. Hieruit 

komt de provincie Zuid-Holland positief naar voren, met name op het vraagstuk van structurele 

financiële dekking.

Op deze bestuurlijke nota wordt door de Randstedelijke Rekenkamer een bestuurlijke reactie 

gevraagd.

De bestuurlijke reactie bevat de volgende elementen:

 Dank voor het onderzoek;

 Herkenning in de bevindingen en conclusies;

 De wijze waarop met de aanbevelingen wordt omgegaan.

Financieel en fiscaal kader:

Geen opmerkingen.

Juridisch kader:

Aan dit besluit over de bestuurlijke reactie op de Bestuurlijke nota Vervolgonderzoek beheer en 

onderhoud Wegen en Kunstwerken wordt op grond van artikel 55 van de Provinciewet 

geheimhouding opgelegd aan eenieder die hiervan kennis draagt. De reden hiervan is dat de 

Randstedelijke Rekenkamer als geadresseerde belang heeft om als eerste kennis te kunnen 

nemen van het GS-besluit. Daarnaast heeft de Randstedelijke Rekenkamer aan Gedeputeerde 

Staten gevraagd om de resultaten van het onderzoek, de Bestuurlijke nota, te behandelen als 

concept-stuk en te voorkomen dat deze vóór het moment van publicatie bekend worden. Deze 

afweging is gemaakt op basis van artikel 10, lid 2, onder f van de Wet openbaarheid bestuur.

De geheimhouding wordt opgeheven op het moment dat de Randstedelijke Rekenkamer het 

rapport openbaar maakt. 
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2 Proces

De Randstedelijke Rekenkamer heeft in augustus 2016 Gedeputeerde Staten geïnformeerd over 

de onderzoeksopzet. Tijdens het onderzoek zijn interviews gehouden met medewerkers van DBI 

en M&M en zijn relevante stukken geanalyseerd. In januari is op verzoek van gedeputeerde 

Vermeulen een gesprek geweest met de directeur van de Randstedelijke Rekenkamer over het 

onderzoek en mogelijke aandachtspunten. Eind maart heeft een tweede gesprek met 

gedeputeerde Vermeulen plaatsgevonden. Dit tweede gesprek, als regulier onderdeel van het 

onderzoeksproces, heeft tot doel om de bestuurlijke visie op de wijze waarop de provincie Zuid-

Holland invulling geeft aan het beheer en onderhoud te vernemen. Ook is in maart aan de 

provinciesecretaris gevraagd om in het kader van feitelijk wederhoor te reageren op de 

conceptnota van bevindingen. De tekstuele en/of inhoudelijke opmerkingen zijn verwerkt, zie ook 

de bijlage. De conceptnota van bevindingen bevat nog geen algemene conclusies en 

aanbevelingen. Deze zijn opgenomen in bijgevoegde bestuurlijke nota.

De reactie van Gedeputeerde Staten op de bestuurlijke nota wordt met voorliggende brief aan de 

Randstedelijke Rekenkamer verzonden. Deze reactie wordt integraal opgenomen in de 

Bestuurlijke nota ‘Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud Wegen en Kunstwerken’. De 

Randstedelijke Rekenkamer zal de reactie van een nawoord voorzien. Daarna, eind mei/begin 

juni 2017, wordt het definitieve rapport door de Randstedelijke Rekenkamer gepubliceerd en 

verzonden aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Vervolgens kan het rapport door 

Provinciale Staten worden besproken, waarbij ook de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde 

Staten wordt betrokken. Op dit moment is de geplande behandeling in de statencommissie nog 

niet bekend.

3 Communicatiestrategie

Waarschijnlijk maakt de Randstedelijke Rekenkamer ten behoeve van het definitieve rapport een 

persbericht. Bezien wordt hoe daarop kan worden aangesloten dan wel of een eigen persbericht 

opportuun is.
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