
Geachte Statenleden, 
  
Wij zijn recent gestart met het opzetten van twee nieuwe onderzoeken van de Randstedelijke 
Rekenkamer. Dit betreft onderzoeken naar 1. Beheer en onderhoud van wegen & kunstwerken en 2. 
Natuurcompensatie (zie hieronder voor een korte toelichting op beide onderwerpen). Momenteel 
voeren we voor beide onderwerpen een oriëntatie uit om de richting van de onderzoeken nader te 
bepalen. Graag willen we u de komende drie weken de mogelijkheid geven om suggesties aan ons 
mee te geven voor beide onderzoeken.  
 
1. Beheer en onderhoud van wegen & kunstwerken 
Het beoogde onderzoek is gedeeltelijk een doorwerkingsonderzoek van het onderzoek Onderhoud 
onderbouwd uit 2009 waarbij in kaart is gebracht welk beleid de provincies op het gebied van beheer 
en onderhoud van civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, duikers e.d.) hebben ontwikkeld, hoe de 
provincies dit beleid uitvoeren en in hoeverre de prestaties en doelen zijn behaald. De aanbevelingen 
om het beheer en onderhoud planmatig aan te pakken, hadden ook betrekking op het beheer- en 
onderhoudsbeleid van wegen. In dit beoogde nieuwe onderzoek willen we nagaan in hoeverre de 
aanbevelingen uit 2009 op zowel het gebied van Kunstwerken als Wegen zijn opgepakt. In 
2012/2013 heeft de Rekenkamer tevens een verkenning uitgevoerd naar de zogenoemde stille lasten 
problematiek (dit betreft het eventueel ontoereikend budget voor de vervanging van wegen en 
kunstwerken). Ook dit onderwerp willen we in het vervolgonderzoek meenemen. Daarnaast zullen 
nieuwe inzichten van assetmanagement worden betrokken bij het onderzoek. De Rekenkamer zal 
eerst een vooronderzoek, bestaande uit interviews met o.a. de ambtelijke organisatie en 
literatuuronderzoek, uitvoeren om de focus van het onderzoek te bepalen. 
  
2. Natuurcompensatie 
Een rekenkameronderzoek naar natuurcompensatie zou inzicht kunnen verschaffen in de stand van 
zaken van de natuurcompensatieprojecten en de bijbehorende provinciale kosten, waarbij aandacht 
wordt besteed aan de kwantiteit en kwaliteit van de nieuwe natuur; is deze van dezelfde omvang en 
kwaliteit als de verdwenen natuur en hoe is geborgd dat de kwaliteit behouden blijft? De 
Rekenkamer zal eerst een vooronderzoek, bestaande uit interviews met o.a. de ambtelijke 
organisatie en literatuuronderzoek, uitvoeren om de focus van het onderzoek te bepalen. 
  
Als u een suggestie heeft voor (een van) de onderzoeken, dan stellen we het op prijs als u deze voor 
dinsdag 12 juli aan ons toestuurt op het algemene e-mailadres (info@randstedelijke-rekenkamer.nl). 
Uw suggesties zullen we betrekken bij het bepalen van de onderzoeksrichting. De 
onderzoeksopzetten worden naar verwachting eind juli/begin augustus afgerond en vervolgens aan u 
toegestuurd. Vanaf dat moment zullen we met beide onderzoeken starten. Mocht u na het lezen van 
de opzetten behoefte hebben aan een presentatie van de Rekenkamer, dan kunt u dat voorafgaand 
aan de eerstvolgende commissievergadering na het zomerreces kenbaar maken.  
  
Deze nieuwe procedure is in de Programmaraad van 12 mei jongstleden besproken. Mocht u nog 
vragen hebben over deze nieuwe procedure, dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande 
gegevens. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Ans Hoenderdos 
------------------------------ 
bestuurder/directeur 
Randstedelijke Rekenkamer 
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Teleportboulevard 110 
1043 EJ  Amsterdam 
Tel. 020 58 18 585 
hoenderdos@randstedelijke-rekenkamer.nl 
www.randstedelijke-rekenkamer.nl 
volg ons ook op twitter 
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