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Onderwerp 
Eerste begrotingswijziging 2022 Randstedelijke Rekenkamer 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de concept eerste begrotingswijziging 2022 van de 
Randstedelijke Rekenkamer; 

2. Geen zienswijze op de concept eerste begrotingswijziging 2022 van de 
Randstedelijke Rekenkamer in te dienen; 

3. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer middels bij-
gevoegde brief over het onder 2 genoemde besluit te informeren. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 
Niet van toepassing. 
 
3. Eerdere behandeling  
Op 9 juni 2021 hebben uw Staten kennisgenomen van de concept begroting 2022 
van de Randstedelijke Rekenkamer (RRK) en besloten geen zienswijze in te die-
nen. Op 13 januari 2022 hebben uw Staten de concept eerste begrotingswijziging 
2022 van de RRK ontvangen. Deze is samen met de aanbiedingsbrief opgenomen 
op de Lijst Ingekomen Stukken (week 6) van Provinciale Staten.   
 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Volgens artikel 48, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen uw 
Staten een zienswijze over de begroting(swijziging) kenbaar maken. De RRK ver-
zoekt om uiterlijk 11 maart 2022 de zienswijze kenbaar te maken op de concept 
eerste begrotingswijziging 2022. Na afstemming met de RRK is overeenstemming 
bereikt over een behandeling in Provinciale Staten van de zienswijze op 31 
maart. 

 
5. Verdere behandeling PS 
Het besluit wordt gecommuniceerd naar de bestuurder/directeur van de RRK. 
Daarna stelt de RRK de eerste begrotingswijziging 2022 vast en stuurt deze toe 
aan de Staten van de vier deelnemende provincies en aan de minister van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
6. Korte toelichting op voorstel 
In de eerste begrotingswijziging is het geactualiseerde onderzoeksprogramma 
opgenomen en zijn de definitieve indexcijfers van de Marco Economische Ver-
kenning van het CPB van september 2021 verwerkt.  
 
Het onderzoeksprogramma is tot stand gekomen op grond van de inbreng van de 
programmaraad. De RRK heeft vervolgens de planning en geraamde kosten van 
de onderzoeken (Opvolging aanbevelingen, Bodemdaling, Fietsbeleid, Voedselvi-
sie en landbouwtransitie en Circulaire economie) inzichtelijk gemaakt in de eer-
ste begrotingswijziging 2022. Om duidelijk te maken wat precies is aangepast ten 
opzichte van de primitieve begroting, is een samenvatting van toevoegingen 
en/of wijzigingen opgenomen in hoofdstuk 2 van de begrotingswijziging. 
De Flevolandse bijdrage komt daarmee op netto € 250.300. Het bedrag is lichte-
lijk hoger dan het genoemde bedrag bij de behandeling van de conceptbegroting 
2022 in juni 2021 (€ 248.900) en past binnen het budget.  
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7. Beoogd effect 
Uw Staten in de gelegenheid te stellen een eventuele zienswijze op de eerste begrotingswijziging 
2022 van de RRK te formuleren. 
 
8. Argumenten 
2.1 De eerste begrotingswijziging 2022 van de Randstedelijke Rekenkamer is de financiële vertaling 
van het  onderzoeksplan zoals aan de programmaraad is voorgelegd. 
 

2.2 De Flevolandse bijdrage aan de RRK past binnen het budget zoals door uw Staten is vastgesteld 
met de Programmabegroting 2022 van de Provincie Flevoland. 
 
9. Kanttekeningen 
De Flevolandse programmaraadsleden hebben in 2021 aandacht gevraagd voor de onderwerpen 
“Datacenters en “Varend ontgassen”. Beide onderwerpen hebben de aandacht van de RRK maar 
maken geen onderdeel uit van de toelichting op de eerste begrotingswijziging. In aanvulling op de 
begrotingswijziging heeft de RRK, mede namens de Flevolandse programmaraadsleden, een  toe-
lichting gegeven op beide onderwerpen (zie ook bijlage “Brief Rekenkamer Datacenters en Varend 
ontgassen) 
 
Tijdens de Programmaraadsvergadering prioriteerden de leden van de andere drie Randstadpro-
vincies het onderwerp Datacenters niet hoog. In de eerste begrotingswijziging 2022 kunt u zien dat 
de onderzoeksplanning geen ruimte biedt voor een onderzoek op korte termijn. De vraag of een re-
kenkameronderzoek op het thema Datacenters toegevoegde waarde kan hebben houdt de aan-
dacht van de RRK. In de tussentijd volgt de RRK de Flevolandse ontwikkelingen op dit dossier 
nauwgezet.   
 
Het onderwerp Varend ontgassen bleek weliswaar bij drie van de vier provincies actueel, maar de 
meningen verschilden of de RRK er onderzoek naar zou moeten doen. De RRK heeft daarom beslo-
ten een verkenning uit te voeren en daarbij de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland 
te betrekken. Deze verkenning is momenteel in volle gang. De RRK verwacht uw Staten eind april te 
kunnen informeren over de uitkomsten. 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Brief Randstedelijke Rekenkamer - concept 1ste begrotingswijziging 2022 2917404 Bijgevoegd 

1ste begrotingswijziging 2022 Randstedelijke Rekenkamer - concept voor PS 2917406 Bijgevoegd 

Brief Randstedelijke Rekenkamer: Datacenters en Varend ontgassen 2917407 Bijgevoegd 

Brief aan Randstedelijke Rekenkamer: Reactie op 1ste begrotingswijziging 2022 2916793 Bijgevoegd 
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