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Agendapunt
Onderwerp
Aard van de bespreking:

Inhoud
Wat is de context van het
onderwerp

Rapport Randstedelijke Rekenkamer (RRK): opvolging aanbevelingen
2019
Kennis nemen en bespreken of en hoe u met de rapportage om wilt
gaan.

In het Seniorenconvent is besloten dat alle rapporten van de RRK
worden geagendeerd in de betreffende vakcommissie en in PS.
Beslispunten zijn hierbij het overnemen door PS van de door de
RRK geformuleerde aanbevelingen. De voorliggende rapportage
wijkt af van de gangbare RRK rapporten, omdat deze geen
aanbevelingen bevat, maar constateringen over de mate waarin de
aanbevelingen uit eerdere rapporten door zowel PS als GS zijn
opgevolgd. Sinds 2018 publiceert de RRK jaarlijks over de opvolging
van aanbevelingen.
Het gaat nu om vier RRK-onderzoeken:
-Geluidhinder provinciale wegen
-Uitvoering op afstand
-Informatieveiligheid
-Stiltegebieden
Zie ook https://www.randstedelijke-rekenkamer.nl/afgerondeonderzoeken/

Toelichting bij
Stiltegebieden

Het onderlinge debat over het stiltegebiedenbeleid (een
aanbeveling) heeft nog niet plaatsgevonden, dit zou worden
gedaan in het kader van de Omgevingsvisie.
Inmiddels is wel in het vastgestelde Omgevingsprogramma
Flevoland de volgende tekst opgenomen:
‘5.1.1 Stiltebeleid
De provincie heeft in de Omgevingsverordening Flevoland de
stiltegebieden Kuinderbos, Roggebotzand en Horsterwold
aangewezen zie ook de kaart Stiltegebieden, geluidzones en
zoekgebieden, waar de geluidbelasting maximaal 35 dB(A)
bedraagt. Die waardevolle stilte wordt beschermd.
Om de relatieve stilte in het merendeel van het landelijk gebied te
behouden, wordt bij nieuwe geluidsbronnen bundeling met
bestaande geluidsbronnen nagestreefd. Bij de beoordeling van de
hinder voor de omgeving wordt rekening gehouden met
cumulatieve effecten.’

Proces
Wat is de voorafgaande
historie geweest?

In de Statencommissie Bestuur van 13 juni 2018 is het vorige
rapport 'Opvolging aanbevelingen 2017' van de RRK besproken. De
commissie Bestuur heeft het seniorenconvent geadviseerd om de
opvolging te monitoren van de Rekenkameraanbevelingen die door
Provinciale Staten zijn vastgesteld. Het seniorenconvent heeft
deze adviezen overgenomen in haar vergadering van 19 september
2018. Namens het seniorenconvent heeft de agendacommissie
Bestuur aan het college verzocht:
1. de opvolging van de aanbevelingen te monitoren, bijvoorbeeld
via de concerncontroller;
2. een voorstel te doen voor de wijze van en een redelijke
frequentie van verslaglegging, bij voorkeur in een op zichzelf
staand document;
3. dit verslag te agenderen voor bespreking in de commissie
Bestuur;
4. in een eerst volgende agendacommissie Bestuur een
terugkoppeling te geven van de bovenstaande verzoeken.
Er is geen reactie van GS hierop ontvangen.
In het bestuurlijk wederhoor geeft GS aan dat jaarlijks in de
paragraaf Bedrijfsvoering van de Jaarstukken op hoofdlijnen de
voortgang van de toepassing van de aanbevelingen wordt
gememoreerd. Een extra verantwoordingsdocument heeft naar de
mening van GS onvoldoende meerwaarde.
De RRK geeft aan dat de opvolging van overgenomen
aanbevelingen niet altijd vanzelfsprekend is. Voor PS verdient het
aanbeveling om de implementatie van de aanbevelingen
systematisch te volgen.

Wat wordt er van de
commissie gevraagd?

Commissieadvies:
……

1. Kennis te nemen van de constateringen;
2. Wilt u n.a.v. de constateringen een agenderingsverzoek voor
een volgende commissie doen danwel technische, mondelinge of
schriftelijke vragen stellen?
3. Beoordelen of u de jaarlijkse monitoring in de jaarstukken als
afdoende beschouwd of vast te houden aan het verzoek aan het
college om met een op zichzelf staande monitor van opvolging van
de aanbevelingen te komen.

