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In 2017 heeft de Randstedelijke Rekenkamer een vervolgonderzoek uitgevoerd naar het beheer

en onderhoud aan de provinciale wegen en kunstwerken. Dit onderzoek is een vervolg op een

eerder onderzoek uit 2009. In onze reactie op het rapport van de Rekenkamer hebben wij

toegezegd de daarin opgenomen aanbevelingen over te nemen.

 

In september 2017 heeft u ons met Statenvoorstel 7030 verzocht u in het najaar van 2018 nader

te informeren over de bereikte voortgang en de geboekte resultaten met betrekking tot de

gegeven aanbevelingen.

 

De Randstedelijke Rekenkamer heeft in haar rapport twee aanbevelingen gedaan. De eerste

aanbeveling bestond uit twee onderdelen: enerzijds het in voortgangsrapportages rapporteren

over de staat van het areaal ten opzichte van het vastgestelde kwaliteitsniveau en anderzijds op

te nemen welk percentage van het areaal welk kwaliteitsniveau heeft. Deze aanbeveling is

inmiddels verwerkt en als vast onderdeel opgenomen in de bestuurlijke planning- en

controlcyclusproducten, zoals de Meerjarenbegrotingen voor 2018-2021 en 2019-2022 en de

jaarrekening van 2017.

 

Met de tweede aanbeveling heeft de Rekenkamer ons gevraagd na te gaan op welke punten uit

de vergelijking met de andere Randstadprovincies geleerd kon worden. Zoals in 2017

aangegeven in onze reactie aan de Randstedelijke Rekenkamer op het onderzoeksrapport zien

wij het nader definiëren van het te bereiken kwaliteitsniveau en de verantwoording over de

werkelijke staat van het areaal als leerpunt uit deze vergelijking. Dit leerpunt is en wordt

betrokken in de verdere ontwikkeling van het begin 2018, op basis van de internationale norm

voor assetmanagement (NEN-ISO 55001), gecertificeerde beheer- en onderhoudsproces.

Assetmanagement maakt duidelijk wat de feitelijke en gewenste prestaties zijn van onze
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infrastructuur en de aan de beheerstrategie verbonden kosten en risico’s ten aanzien van de te

bereiken prestaties. Dit heeft een directe relatie met de besluitvorming door uw Staten, voorjaar

2020, over de nieuw op te stellen Nota onderhoud kapitaalgoederen (2020 – 2023) en uw

kaderstellende en controlerende functie. Wij willen graag samen met uw Staten in gesprek over

de met de provinciale infrastructuur te bereiken doelen, de hiervoor te leveren prestaties

(kwaliteitsniveaus), en de daarvoor benodigde middelen. Met de uitvoering van het

Meerjarenonderhoudsplan provinciale infrastructuur (onderdeel van het Programma 

Zuid-Hollandse Infrastructuur) en de verantwoording hierover in de planning- en controlcyclus-

producten over de bereikte resultaten wordt de cirkel van sturen en verantwoorden gesloten.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


