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Bijlage      Kenmerk: PZH-2019-687696453

        (DOS-2018-0004529)

Rapportage beleids- en subsidie evaluaties 2018   

 

In dit document staat een overzicht van de beleids- en subsidie evaluaties die in 2018 zijn verricht, met een

overzicht van conclusies en aanbevelingen uit de rapporten. Ook is aangegeven of en wanneer

behandeling in de Staten heeft plaatsgevonden en welk vervolg gegeven is, of wordt aan de conclusies en

aanbevelingen.

De basis voor dit document vormt de Kalender beleids- en subsidie evaluaties 2016-2019 die op 2 februari

2016 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Met het opstellen van de kalender en het vaststellen van

de Verordening beleidsevaluaties (op 2 maart 2016 door Provinciale Staten) is een eerste stap gezet in

een meer planmatige aanpak van de uitvoering van en de rapportage over beleids- en subsidie evaluaties.

Hierdoor ontstaat onder meer een beter inzicht in verrichtte en te verrichten evaluaties. 

In februari 2019 heeft Provinciale Staten de Omgevingsvisie en het Omgevingsbeleid vastgesteld inclusief  

de Lange Termijn Agenda van Provinciale Staten over Omgevingsbeleid. Het onderdeel Monitoring en

evaluaties vormt de vulling voor de evaluatiekalender vanaf 2019.

 

Evaluaties 2018

Product Resultaten evaluatie

Evaluaties conform kalender

Doeltreffendheid 

subsidieregelingen provincie 

Zuid-Holland

 

 

Soort evaluatie

Subsidie-evaluatie (systeem)

  

Aanleiding

De formele aanleiding voor de rapportage is artikel 7 van de Algemene

Subsidieverordening (ASV) van de Provincie Zuid-Holland waarin staat dat GS

aan PS aan het eind van de coalitieperiode verslag moeten uitbrengen over de

doeltreffendheid van subsidieregelingen.

In deze brede evaluatie (55 regelingen) zijn ook de regelingen opgenomen

genoemd in de evaluatiekalender 2018. Het betreft:

· Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten

· Subsidieregeling Molens 2013

· Subsidieregeling Erfgoedlijnen

· Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie

· Begrotingssubsidie InnovationQuarter

· Fietsprojecten

Ook de subsidieregelingen die gepland stonden voor 2019 zijn in dit

evaluatieonderzoek meegenomen:

· Gebiedsprogramma Groen 2016

· Natuurcompensatie 2015

· Subsidieregeling Mobiliteit 2017

· Subsidieregeling Kwaliteitsnet goederenvervoer

· Subsidieregeling Planvorming bedrijventerreinen

· Subsidieregeling Regionale Netwerken Topsectoren (RNT)

· Subsidieregeling Bevorderen intergemeentelijke Samenwerking
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Evaluaties 2018

Product Resultaten evaluatie

Conclusies en aanbevelingen

Uit het onderzoeksrapport, dat door een extern bureau in opdracht van PZH is

opgesteld, blijkt dat de manier waarop PZH systematisch de doeltreffendheid van

haar subsidieregelingen stapsgewijs verbeterd vrij uniek is voor de Nederlandse

overheid :‘PZH behoort tot één van de koplopers binnen de Nederlandse

overheid als het gaat om een doelgericht en stapsgewijze aanpak van de

doeltreffendheid van subsidies’. Gedeputeerde Staten geven zelf aan de indruk te

hebben dat er desondanks nog veel te verbeteren valt om subsidies  ‘bewezen

aantoonbaar’ te laten  bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke opgaven.

Daartoe moeten veelal andere indicatoren en kengetallen opgesteld en

gemonitord gaan worden: een opgave voor een volgend college.

- Circa 70% van de 55 regelingen is minimaal als aannemelijk doeltreffend

beoordeeld op het niveau van de regeling zelf. 

- 65% van de regelingen is minimaal als aannemelijk doeltreffend

beoordeeld op het niveau van de bijdrage aan de maatschappelijke

opgave. Minimaal doeltreffend wil zeggen dat duidelijke, eenduidige en

specifieke doelstellingen bestaan en een beleidstheorie en  beleids-

indicatoren zijn opgesteld. ‘Bewezen aantoonbaar’ houdt in dat dit met

kwantitatieve onderzoeksresultaten, monitoringsgegevens, ondersteund

wordt. 

- Voor de overige regelingen is het óf nog te vroeg voor een oordeel

omdat er nog onvoldoende informatie is voor een beoordeling, wat ook

door het nog maar kort van kracht zijn van de regeling veroorzaakt kan

worden. 

- Vijf regelingen zijn beperkt doeltreffend: doordat de doelgroep niet wordt

bereikt, of van de gesubsidieerde activiteiten niet duidelijk is hoe deze

bijdragen aan de maatschappelijke opgaven en doelstellingen.

 

Behandeling Staten

De rapportage is in de commissie Bestuur en Middelen van 23 januari 2019

besproken. De commissie geeft aan dat het goed is dat er naar de

doeltreffendheid van subsidies wordt gekeken en stelt de rapportage op prijs.

Een discussie over beleidsdoelstellingen en indicatoren volgt later dit jaar.

 

Vervolg

Het is aan het nieuwe college het vervolg verder vorm te geven.

 

Begrotingssubsidie 

Zandmotor  

 

Soort evaluatie

Periodieke evaluatie

 

Aanleiding

De subsidies aan de gemeente Westland en Den Haag worden verstrekt op basis

van een samenwerkingsovereenkomst. Het doel hiervan is de strand- en

zwemveiligheid op en rond de Zandmotor te bevorderen. De subsidies dienen

voor extra toezicht en ondersteuning van de hulpdiensten.

De subsidies op zichzelf worden niet geëvalueerd. Wel wordt bij de vaststelling
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Evaluaties 2018

Product Resultaten evaluatie

gekeken of de opgegeven werkzaamheden zijn uitgevoerd. Inhoudelijk wordt dan

de strand- en zwemveiligheid geëvalueerd (jaarlijks). Doel daarvan is om een

inschatting te maken van de benodigde inzet in het nieuwe jaar.

 

Conclusies en aanbevelingen

Afgelopen jaren liep alles zoals verwacht. 

 

Behandeling Staten

Aanpassingen van de subsidie is onderdeel van de vast te stellen

subsidieplafonds.

 

Vervolg

In 2021 wordt een brede Zandmotor-evaluatie uitgevoerd. Hierbij worden alle

afzonderlijke thema’s bekeken. Dat doen we samen met Rijkswaterstaat, tu Delft

en anderen. Voor de onderdelen recreatie, natuur en strandveiligheid zetten wij

de opdrachten uit.

Evaluatie

begrotingssubsidies

mobiliteit (veer

Maassluis/Rozenburg en

verennetwerk Gorinchem)

Niet uitgevoerd.

Begrotingssubsidie 2018 voor Maassluis-Rozenburg betreft het eerste jaar van

de overeenkomst met een nieuwe veerexploitant. Daarmee is er onvoldoende

ervaring opgedaan voor een evaluatie.

 

Begrotingssubsidie voor Verennetwerk Gorinchem betrof een eenmalige

overbruggingssubsidie.

Natura 2000 Beheerplannen 

Westduinpark & Wapendal 

en Solleveld &

Kapittelduinen 

 

Soort evaluatie

Periodieke plan-evaluatie.

 

Aanleiding

Natura 2000 beheerplannen kennen een 6 jaarlijkse cyclus. 1 ,5 – 2 jaar voor het

einde van de looptijd van een beheerplan vindt de evaluatie plaats. De evaluatie-

cyclus start bij de voorbereiding van het 2e beheerplan.

 

Behandeling Staten

In 2018 zijn aan PS beheerplannen (inclusief evaluatie) aangeboden voor de

gebieden Westduinpark & Wapendal en Solleveld & Kapittelduinen en voor

kennisgeving aangenomen in de commissie Duurzame Ontwikkeling van 5

september 2018.

 

Vervolg

De conclusies en aanbevelingen worden verwerkt in het nieuwe beheerplan.

Programma Mobiliteit 

2014 – 2018

 

Soort evaluatie

Beleids- en uitvoeringsevaluatie
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Product Resultaten evaluatie

Aanleiding

Het Programma mobiliteit is een uitwerking van de  Visie ruimte en mobiliteit

(VRM) van de Provincie Zuid-Holland (vastgesteld op 9 juli 2014). In het

Programma mobiliteit zijn een groot aantal concrete acties opgenomen. 

De evaluatie beperkt zich tot een operationele en tactische beoordeling. Zijn de

afgesproken activiteiten uitgevoerd en is de gekozen instrumenten mix nog wel

effectief om de doelen te halen? Aan het slot van elk hoofdstuk wordt onder het

kopje aandachtspunten gekeken welke punten, gezien de resultaten en de

ervaring, aandacht behoeven bij het toekomstig beleid. De resultaten van deze

evaluatie kunnen gebruikt worden bij de vraag of bijsturing noodzakelijk is, zowel

op het punt van verdeling van financiële middelen als ten aanzien van de

effectiviteit van de ingezette beleidsinstrumenten.

 

Conclusies en aanbevelingen

Gedeputeerde Staten concluderen dat veel projecten tijdig zijn afgerond en er

veel mijlpalen zijn bereikt bij het op orde brengen van het mobiliteitsnetwerk. Om

toekomstige knelpunten te voorkomen wordt hard gewerkt aan nieuwe studies en

de voorbereiding van nieuwe projecten. Dat doen we samen met partners en

onze Zuid-Hollandse gemeenten.

De verbetering van de balans tussen mobiliteit en de kwaliteit van de omgeving

heeft de afgelopen vier jaar veel aandacht gekregen. Daarbij verbetert de

luchtkwaliteit gestaag en vermindert de geluidhinder door wegverkeer. De

inspanning om voor energietransitie bij mobiliteit en infrastructuur op de eerste

plaats naar de eigen CO2 voetafdruk te kijken heeft tot verrassend goede

resultaten geleid. De proeftuinen met provinciale wegen hebben bewezen dat,

met weinig extra inspanning, het groot onderhoud nu al energie oplevert in plaats

van energie kost. Het stedelijk busvervoer in de Drechtsteden en in Leiden wordt

binnenkort elektrisch. Zorg is er wel over het lage tempo waarin de

verkeersveiligheid verbetert. Dat is overigens een landelijk trend en zorg.

 

Behandeling Staten

De evaluatie is in januari 2019 ter kennisname aan PS gestuurd. Er is nog geen

behandeling geagendeerd.

 

Vervolg

De resultaten van deze evaluatie zullen in ieder geval ambtelijk gebruikt worden

bij de voorbereiding van het nieuwe collegebeleid 2019-2023.

 

Overige evaluaties

Tussenevaluatie

Uitvoeringsprogramma

Externe Veiligheid 2015-

2018

Soort evaluatie

Beleids- en uitvoeringsevaluatie

 

Aanleiding

Bij de PS-behandeling van het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid voor de

periode 2015-2018 is toegezegd om het Uitvoeringsprogramma na twee jaar te

evalueren om zo nodig bij te kunnen sturen.
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Product Resultaten evaluatie

 

Conclusies en aanbevelingen

In 2017 is een tussenevaluatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de provincie op koers

ligt wat betreft de invulling van eigen wettelijke taken. Tegelijkertijd vraagt de

ambitie die uit het programma volgt nog wel inspanningen van onder meer

gemeenten om doelen te realiseren. En tenslotte liggen er kansen om externe

veiligheid nadrukkelijker te positioneren bij nieuwe ontwikkelingen, zoals

bijvoorbeeld de voorbereiding op de Omgevingswet. 

 

Behandeling Staten

In februari 2018 is de tussenevaluatie ter kennisname aangeboden aan PS.

 

Vervolg

Gedeputeerde Staten nemen de aanbevelingen uit de rapportage over om het

komende jaar gericht te werken aan de resterende opgaven uit het

Uitvoeringsprogramma. Hierbij zal in het bijzonder aandacht zijn voor de

ontwikkeling van omgevingsvisies bij gemeenten en het in beeld brengen van de

mogelijkheden van het zogenaamde aandachtsgebiedenbeleid, zoals door het rijk

wordt ontwikkeld, voor Zuid-Holland. Ook zal aandacht zijn voor het vroegtijdig

inbrengen van de expertise op het gebied van externe veiligheid bij ontwerp- en

besluitvormingsprocessen rondom de fysieke leefomgeving.

 

Beleid ter voorkoming van 

misbruik & oneigenlijk 

gebruik bij

subsidieverstrekking 

 

Soort evaluatie

Uitvoeringsevaluatie (systeem)

 

Aanleiding

In 2017 hebben Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten toegezegd om na

de zomer van 2018 met een tussenevaluatie te komen van het Misbruik &

Oneigenlijk gebruik (M&O)-beleid, 

Het M&O-beleid maakt deel uit van het Uniform Subsidiekader (USK). Het USK

gaat over uniformering en vereenvoudiging van de regels voor de uitvoering en

verantwoording van alle subsidies, bedoeld om het subsidieproces efficiënter te

maken. In de Algemene subsidieverordening 2013 (ASV) en het M&O-beleid uit

2016 zijn de uitgangspunten van het USK geïncorporeerd. 

Begin 2016 is de tussenevaluatie van het USK uitgevoerd voor alle provincies in

opdracht van het  IPO. De eindevaluatie van het USK door het Rijk wordt naar

verwachting medio 2021 uitgevoerd.

 

Conclusies en aanbevelingen

Alhoewel het nog te vroeg is voor een volledige evaluatie, is al wel gekeken naar

de uitkomst van de steekproeven die zijn uitgevoerd over de verstrekte subsidies

in de eerste twee arrangementen over de jaren 2014-2017.Het aantal lagere

vaststellingen dat vanwege een steekproef heeft plaatsgevonden is eruit gelicht.

In het eerste arrangement zijn in 2014 en 2015 acht van de vijfenveertig

steekproeven lager vastgesteld. In 2016 zijn er geen steekproeven lager

vastgesteld en in 2017 slechts in één geval. Concluderend hieruit kan worden
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Product Resultaten evaluatie

gezegd dat de steekproeven slechts in een enkel geval leiden tot een gedeeltelijk

lagere vaststelling, maar dat er geen gevallen zijn waarbij de subsidie geheel niet

is uitgevoerd. Met andere woorden het gegeven (verantwoord) vertrouwen is tot

op heden niet beschaamd. 

 

Behandeling Staten

De commissie Bestuur en Middelen heeft de rapportage op 12 september 2018

voor kennisgeving aangenomen.

 

Vervolg

De eindevaluatie van het Uniform Subsidiekader (USK) door het Rijk is uitgesteld.

Naar verwachting zal deze pas medio 2021 worden uitgevoerd. De

aanbevelingen van de  door het Rijk uitgevoerde tussenevaluatie zijn in 2016 pas

ingevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft Zuid-Holland als eerste provincie het

M&O-beleid herzien, de Beleidsregel-M&O ingevoerd en een tussenevaluatie

hierop uitgevoerd. Men wil daar nu eerst ervaring mee opdoen. 

Terugblik collegeperiode 

2015-2019 

 

Soort evaluatie

Evaluatie coalitieakkoord

- Externe Spiegel ‘Meervoudig Verbonden’

- Reputatie- en Klanttevredenheidsonderzoek

- Zelfevaluatie  

 

Aanleiding

Met de Provinciale Statenverkiezingen in het vooruitzicht willen Gedeputeerde

Staten met Provinciale Staten  op de huidige bestuursperiode terugblikken. Wat

hebben we met elkaar de afgelopen jaren bereikt en hoe heeft ons netwerk de

manier van werken door PZH ervaren? Wat leren we daaruit en geven we een

volgende coalitie en Provinciale Staten mee? 

 

Conclusies en aanbevelingen

· De bestuursstijl die bekend is geworden als ‘de uitgestoken hand’ blijkt door

de PZH partners herkend en gewaardeerd te worden: ze is een belangrijke

impuls geweest om resultaten te boeken voor Zuid-Holland. Tegelijkertijd

geven de partners aan soms meer regie en richting te verwachten als de

opgaven en problemen daar om vragen en het netwerk zelf te weinig verder

komt. 

· Welke rol PZH kiest in die netwerken kan transparanter en meer

weloverwogen en in overleg met externe partners. 

· Grote projecten zijn opgestart , voortgezet, of gereed gekomen, Soms zou de

snelheid en integraliteit beter kunnen, dat vinden Gedeputeerde Staten zelf,

maar ook onze omgeving. Die kwaliteitsslag vraagt zowel bestuurlijk als

ambtelijk aanpassing van de manier van werken. 

· De kernwaarden voor een succesvolle overheid die deze Gedeputeerde

Staten mee wil geven als leidraad voor een nieuwe coalitie en nieuwe

Provinciale Staten zijn: openheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit,
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Product Resultaten evaluatie

deskundigheid en de vaardigheid om adequaat te kunnen handelen. 

 

Behandeling Staten

De Terugblik is in de Staten van 30 januari 2019 besproken.

 

Vervolg

De conclusies en aanbevelingen worden verwerkt in de overdracht van werk aan

de nieuwe Provinciale en Gedeputeerde Staten. 

Bedrijventerreinenbeleid

Zuid-Holland: Terugblik

2018, vooruitblik 2019

Soort evaluatie

Beleidsevaluatie

 

Aanleiding

De dynamiek op het bedrijventerreinendossier is hoog. Vooral de druk vanuit de

woonopgave om bedrijventerreinen te transformeren naar woon(-werk)gebieden

speelt een grote rol. Daarnaast doen er zich in een steeds sneller tempo

ontwikkelingen voor op het gebied van energietransitie, duurzaamheid,

circulariteit, digitalisering en technologie die neerslaan op bedrijventerreinen. Dit

vraagt zowel om maatregelen op de korte termijn als het maken van een

toekomstagenda.

 

Conclusies en aanbevelingen

Veel acties uit het Vraaggericht bedrijventerreinenbeleid en bijbehorende

uitvoeringsprogramma liggen goed op schema. De in de ‘Aanleiding’ genoemde

ontwikkelingen leiden er echter wel toe dat op een aantal punten bijstelling of

intensivering nodig is. Dit geldt o.a. voor: verder uitbouwen dynamische monitor,

doorontwikkelen regionale visies, maatregelen om bestaande bedrijventerreinen

beter te benutten, zorgen voor voldoende ruimte voor ‘gevoelige’ functies als

Hogere Milieucategorie (HMC) en watergebonden, compensatie bij transformatie

van bedrijventerreinen, en verduurzamen van bedrijventerreinen. Om de kwaliteit

van de bedrijventerreinen op peil te houden wordt een nader onderzoek gedaan

naar een eventuele vernieuwde inzet van de Uitvoering Herstructurering

Bedrijventerreinen (UHB) subsidie, waarbij ook maatregelen voor verduurzaming

en digitalisering  worden meegenomen in de gedachtegang. Acties die goed

lopen en waarvan uit evaluatie is gebleken dat ze goed werken, zoals de

subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en de kennisbijeenkomsten,

worden voortgezet.

 

Behandeling Staten

De rapportage is besproken in de commissie Ruimte en Leefomgeving van 6

februari. De gedeputeerde heeft toegezegd dat het college in het vierde kwartaal

van 2019 zal terugkomen met uitgewerkte voorstellen voor de bijstellingen en

intensiveringen.

 

Vervolg

Op basis van de bespreking in PS en de richting die is meegegeven, worden de
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Product Resultaten evaluatie

voorstellen nader uitgewerkt, waar nodig financieel vertaald en opgenomen in de

begrotingscyclus. Zo vraagt bijvoorbeeld een eventuele vernieuwde inzet van de

Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB) subsidie een nader

onderzoek naar de gewenste inhoudelijke doelen en vorm van deze regeling,

inclusief uitwerking van de benodigde financiële middelen. Dit kan leiden tot

aanpassing van het bedrijventerreinenbeleid in de volgende coalitieperiode. Waar

nodig vindt een ruimtelijke vertaling van de aanpassingen in beleid en

instrumenten plaats in het Omgevingsbeleid en de Omgevingsverordening.

Subsidieregeling

planvorming

bedrijventerreinen

Soort evaluatie

Uitvoeringsevaluatie

 

Aanleiding

De subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 is in maart

2018 opengesteld met een bedrag van €600.000,00. Het subsidieplafond werd

ruim voor de einddatum van de subsidieperiode bereikt. Er een evaluatie

plaatsgevonden naar de effectiviteit en verbeterpunten van de regeling tussen

2016-2018.

 

Conclusies en aanbevelingen

De  belangrijkste conclusie uit de evaluatie is dat de subsidieregeling goed

aansluit bij de vragen van de doelgroep, met name de ondernemers op de

bedrijventerreinen. Verder draagt de regeling bij aan het behalen van de

doelstellingen van het bedrijventerreinenbeleid, zoals de versterking van het

organiserend vermogen en het verhogen van de kwaliteit van de

bedrijventerreinen. De evaluatie en gesprekken met ondernemers geeft

aanleiding om de regeling op een aantal punten te wijzigen.

- De te subsidiëren activiteit ‘bevorderen van biodiversiteit en groen op

een bedrijventerrein’ wordt als met name genoemde activiteit

toegevoegd, waardoor beter zichtbaar wordt dat ook deze kwaliteit

bevorderende actie voor subsidie in aanmerking komt;

- Het percentage van de projectkosten dat gesubsidieerd wordt

aangepast. Bij de huidige subsidieregeling wordt 90% van de

projectkosten onder de €10.000 en 50% bij projectkosten boven de

€10.000,00 gesubsidieerd. In de nieuwe subsidieregeling wordt 75% van

de projectkosten tussen de €0-10.000,00 plus 50% van de projectkosten

van €10.000,00 en hoger gesubsidieerd. Het maximum te subsidiëren

bedrag blijft €35.000,00. Door de wijziging wordt voor bedragen onder de

€10.000,00 een grotere eigen bijdrage van ondernemers of gemeenten

gevraagd. Voor bedragen boven de €10.000,00 krijgen aanvragen

relatief meer dan in de oude situatie; 

- Commitmentbrieven van bedrijven mogen in de nieuwe regeling

maximaal 18 maanden oud zijn; 

- De indiener moet een recente offerte bij de aanvraag indienen met een

duidelijke omschrijving van de te onderzoeken activiteit. 
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Behandeling Staten

De evaluatie is als onderdeel van de bespreking Najaarsnota 2018 op 17 oktober

2018 voor kennisgeving aangenomen.

 

Vervolg

Door het snel bereiken van het subsidieplafond, een positieve evaluatie, en de

behoefte aan een nieuwe openstelling van de ondernemers op

bedrijventerreinen, is een extra tweede tranche in 2018 open gesteld.

 

Begrotingssubsidies Cultuur 

en Erfgoed  

 

 

Soort evaluatie

Uitvoeringevaluatie

 

Aanleiding

Toezegging aan PS.

 

Conclusies en aanbevelingen

Onze provinciale doelstellingen worden voornamelijk met de instrumenten

subsidieregelingen en boekjaarsubsidies Cultuur en Erfgoed bereikt. De

prestatie-indicatoren zijn over het algemeen gehaald en stakeholders spreken

hun waardering uit over de inzet van de provincie. De samenwerking tussen

netwerkpartners wordt door de subsidieregelingen versterkt. Daar waar nodig

hebben wij de regelingen tussentijds aangepast. De boekjaarorganisaties

Erfgoedhuis en ProBiblio zijn doorgelicht zodat zij beter toegerust zijn op hun

taak.

 

Behandeling Staten

De rapportage(s) zijn besproken in de commissie Bestuur en Middelen van 12

december 2018 en voor kennisgeving aangenomen.

 

Vervolg

In het rapport van het Tympaan Instituut zijn ook opgaven voor de toekomst

beschreven. Een volgend college kan hier desgewenst verdere invulling aan

geven.

 

Doorlichting Erfgoedhuis 

Zuid-Holland 

 

 

 

Soort evaluatie

Uitvoeringsevaluatie.

 

Aanleiding

Tijdens bestuurlijk overleg is afgesproken dat er een externe doorlichting van het

Erfgoedhuis zal plaatsvinden en dat de provincie Zuid-Holland deze doorlichting

begeleidt en financiert. De reden voor deze doorlichting is dat het Erfgoedhuis

een belangrijke maatschappelijke partner van de provincie is en het van belang is

dat dit een toekomstbestendige organisatie is, waar personeel en middelen

effectief en efficiënt worden ingezet en dat activiteiten die het Erfgoedhuis

uitvoert aansluiten bij de vraag van de partners en ontwikkelingen in het

erfgoedveld. Kwink groep heeft deze doorlichting in het voorjaar van 2018
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uitgevoerd. 

 

Conclusies en aanbevelingen

De aansluiting tussen beleid en uitvoering kan worden verbeterd. Dit punt raakt

zowel de provinciale organisatie als die van het Erfgoedhuis als uitvoerder van

het provinciale beleid. 

Om de toekomstbestendige organisatie te worden die haar personeel en

middelen effectief en efficiënt inzet, is het nodig dat het Erfgoedhuis stevig inzet

op het ontwikkelen van een strategisch personeelsbeleid en meer doet aan

vorming en ontwikkeling van personeel.

De huidige samenwerkingspartners van het Erfgoedhuis zien haar als een

deskundige partner met brede kennis over het cultureel erfgoed. Het grote

netwerk van het Erfgoedhuis en de waardevolle inbreng in overleggen worden

genoemd als positieve punten. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat niet de hele

doelgroep wordt bereikt.

 

Behandeling Staten

De rapportage is op 12 december 2018 besproken in de commissie Bestuur en

Middelen.

 

Vervolg

De bevindingen van deze doorlichting zijn besproken met het Erfgoedhuis. Op

basis van de bevindingen uit het rapport stelt het Erfgoedhuis een ontwikkelplan

op.

 

Werkwijze planbeoordeling 

en voorstellen over de 

informatievoorziening

woningbouwlocatie Zwethof 

 

Soort evaluatie

Uitvoeringsevaluatie

 

Aanleiding

In de Statenvergadering van 19 september 2018 heeft een bespreking

plaatsgevonden over de woningbouwlocatie Zwethof in de gemeente

Zoeterwoude. In deze vergadering is GS verzocht om uiterlijk in november een

voorstel aan Provinciale Staten aan te bieden waarin afdoende maatregelen

staan om herhaling van de situatie zoals Zwethof te voorkomen.

 

Conclusies en aanbevelingen

De evaluatie is uitgevoerd door de Eenheid Audit en Advies (EAA).

De aanbevelingen van de EAA en de aandachtspunten vanuit PS zijn uitgewerkt

in voorstellen op het gebied van: 

1 ) Werkwijze en beoordelen van plannen.

2) Helderheid in definities en communicatie over de 3 hectarekaart.

3) Weten welk type dossiers extra bestuurlijke aandacht behoeven.

4) Signalering en borgen van een historisch besef van locatie(s) en de informatie

beschikbaar hebben als onderdeel van het systeem en de werkwijze. GS stellen

voor een lijst op te stellen van locaties de extra aandacht behoeven en willen

deze lijst graag bespreken in de commissievergadering. Wat GS betreft gaat dat
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nu om de locaties Duivenvoorde corridor, ontwikkellocatie Monster Noord,

Zuidplaspolder, Valkenburg, Gnephoek Alphen aan den Rijn en Zwethof. 

5) PS bij beleidswijzigingen toereikend informeren.

 

Behandeling Staten

De rapportage en voorstellen zijn besproken op 28 november  in de commissie

Ruimte en Leefomgeving. Dit heeft geleid tot extra vragen over het werkproces bij

de beoordeling van plannen. 

19 december 2018 hebben Provinciale Staten het voorstel voor

informatievoorziening  aan PS inzake planbeoordeling besproken, waarbij

Amendement (A-656) is aangenomen. GS zal PS extra informeren over de

toetsing van plannen.

Op 6 februari 2019 hebben PS-leden (woordvoerders) een bijeenkomst gehad

over de inhoud en achtergronden van deze extra informatie.

Op 12 februari hebben GS een brief aan PS gezonden, waarin een aanvulling op

de bestaande afspraken over verstrekken van informatie over planbeoordeling is

opgenomen.

 

Vervolg

In het kader van de jaarrekening wordt door Gedeputeerde Staten de toegezegde

informatie inzake planbeoordeling (brief 12 februari 2019) aan de Staten

verstrekt.


