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Middelburg, 23 juni 2017
Geachte voorzitter,
In de vergadering van de Auditcommissie van 23 juni 2017 zijn de Jaarstukken provincie
Zeeland en de Zomernota 2017 behandeld. Hieronder treft u het advies aan van de
Auditcommissie.
Statenvoorstel Jaarstukken provincie Zeeland 2016 DIO - 142
Op de Jaarstukken 2016 is aanvankelijk geheimhouding opgelegd. De Auditcommissie
onderkent de noodzaak hiervan, omdat verder uitstel van behandeling van de
Jaarstukken 2016 door Provinciale Staten niet gewenst was en er tijd nodig is voor de
voorbereiding door de statenleden. De Auditcommissie rekent er op dat in de komende
jaren weer de reguliere voorbereidingstijd voor PS beschikbaar is.

De Auditcommissie constateert dat er opvallende verschillen zijn tussen de begroting na
wijziging en de jaarrekening. Naar de toekomst toe zijn naar de mening van de
Auditcommissie verbeteringen nodig, die deels al ingezet zijn door de zero based
operatie bij de opzet van de begroting 2017.

De Auditcommissie adviseert de doelstellingen en indicatoren in de begroting 2018
verder te verbeteren worden om als Provinciale Staten beter invulling te kunnen geven
aan hun kaderstellende en controlerende taak. Het is belangrijk dat de juiste
doelstellingen en indicatoren worden opgenomen, die goed controleerbaar zijn. Conform
het verzoek van Gedeputeerde Staten in de Zomernota geeft de Auditcommissie een
aantal verbetervoorstellen (bijgevoegd) in overweging. Daarnaast speelt de discussie
over de netwerksturing. Daarover heeft de Auditcommissie geen standpunt ingenomen.

Dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale Staten.

Statenvoorstel Zomernota 2017 DIO - 143
De Auditcommissie constateert dat de Zomernota als politiek document voldoende
inzicht geeft in de financiën van de provincie en basis kan vormen voor politieke
beschouwingen in PS. Er is begrip dat door de omstandigheden het een Zomernota (in
plaats van een Voorjaarsnota) is geworden.

Hoogachtend,

Auditcommissie

Ir. J.H. Verburg, voorzitter

S. de Visser, secretaris

BIJLAGE
Overwegingen om doelstellingen en indicatoren verder te verbeteren en beter
controleerbaar te maken.
In de Zicht op Beleid sessie van 19 mei 2017 is in het kader van de kaderstellende en
controlerende taak van de provincie gesproken om doelstellingen en indicatoren verder te
verbeteren en beter controleerbaar te maken.
Vanuit de jaarstukken 2016 zijn de onderstaande overwegingen te formuleren. Deze
overwegingen tot verbetering worden voorgelegd aan de auditcommissie met het verzoek
deze aan GS toe te sturen. Dit conform de in de Zomernota opgenomen passage hierover.
Doelstelling 020103 bibliotheekwerk
Actie 1 Afspraken over ondersteuningstaken met Provinciale Service Organisatie
In de tekst wordt aangegeven dat er prestatie-afspraken zijn gemaakt en dat daarmee
invulling is gegeven aan de wettelijke taak van de provincies.
Overweging:
Is het mogelijk een (beleids)inhoudelijke doelstelling op te nemen?
Doelstelling 030101 naleefgedrag en hinder
Actie 1. Vermindering milieubelasting door provinciale bedrijven
Milieubelasting voor uitstoot bestaande bedrijven is in 2018 verminderd ten opzichte van
2006.
Overweging:
Er zijn grote verschillen (in positieve zin) in de uitstoot van de verschillende stoffen tussen
2006 en 2015. Is er een voornemen om de ambities bij te stellen?
Actie 3 Weinig milieuhinder.
Minder klachten over milieu
Er is vermeld dat er 131 klachten zijn over geluidsoverlast Scheepswerf Reimerswaal en
23 klachten over vliegenoverlast stortplaats Midden Zeeland te Nieuwdorp.
Overweging:
Waarom wordt er niet ingegaan op de genomen of te nemen maatregelen?
Doelstelling 040101 Duurzame ruimtelijke-economische ontwikkeling
Actie 1 Voldoende planologische ruimte voor havens en bedrijven alsmede verbetering
kwaliteit en concentratie bedrijventerreinen en bundeling van buisleidingen en bundeling
van hoogspanningslijnen
Op blz 40 een heel overzichtelijk staatje met toelichting over de 322 hectare
zeehaventerrein direct uitgeefbaar. Geeft veel inzicht.
Overweging:
 Waarom geen zelfde soort overzicht van het overaanbod van (overige)
bedrijventerreinen?
 Genoemd wordt dat de uitgiftecijfers 2016 nog niet bekend zijn. Er wordt nu geen
cijfer meer genoemd. Waarom geen cijfers 2015? Er staat overigens in de tekst dat de
verwachting is dat de cijfers 2016 in het voorjaar 2017 bekend zijn. Zijn de cijfers 2016
al bekend?

Doelstelling 050101 voldoen aan waterkwaliteits- en waterkwantiteitsnormen.
Overweging:
Waarom worden alleen waterkwantiteitsnormen bij de acties opgenomen? En geen
waterkwaliteit? (tenzij vispassages waterkwaliteit is).
Doelstelling 060102 Beheer natuurgebieden
Actie 1 Hectares bestaande natuur met een beheersovereenkomst SNL.
Overweging:
Waarom de doelstelling niet kwantificeren?
Doelstelling 060105 Verbreding natuur (toegankelijkheid).
Actie 2 Percentage nieuwe natuur dat toegankelijk is.
Uit de tekst blijkt dat de doelstelling 80% van de natuur is toegankelijk en/of beleefbaar. In
de praktijk is dat 90%.
Overweging:
Moet de doelstelling aangepast worden?
Doelstelling 070101 Excellent economisch vestigingsklimaat
Actie 4 Digitale agenda: heel Zeeland voorzien van breedband.
Overweging:
Waarom bij de doelstelling geen tijdpad aangeven?
Actie 7 Marketing en promotie
Economische Impuls heeft doelstellingen in 2016 (voor het eerst in jaren) niet gehaald. Dit
wordt geconstateerd, maar er wordt geen verklaring gegeven.
Overweging:
Niet alleen constateren, maar ook verklaren c.q. aangeven welke acties ondernomen gaan
worden
Doelstelling 070102 Logistiek en procesindustrie
Actie 2 Groei containerisatie
Doelstelling is 400.000 TEU. Er is 199.000 TEU overgeslagen. Dat wordt geconstateerd.
Overweging:
Niet alleen constateren, maar ook verklaren c.q. aangeven welke acties ondernomen gaan
worden
Doelstelling 070104 Vrijetijdseconomie
Blz 67 Actie 3 Versterken van de aantrekkingskracht van Zeeland als toeristische
bestemming.
Er wordt aangegeven waar op ingezet is.
Overweging:
Bij de doelstelling aantal toeristen c.q. de bestedingen per toerist vermelden

Doelstelling 080101 Optimaal bereikbaar wegennetwerk
Actie 1 Er is op het Zeeuwse hoofdwegennet geen sprake van structurele vertraging als
gevolg van een te hoge verkeersintensiteit en de reistijd benadert de zogeheten free-flow
reistijd (ongehinderde doorgang)
Er wordt een nieuwe norm ontwikkeld voor bereikbaarheid. Die is er nog niet.
Overweging:
Oude norm vermelden totdat er een nieuwe norm is.
Doelstelling 080102 Vraaggericht openbaar vervoer
Blz 74 Actie 5 Haltetaxi is een reëel alternatief voor alle reizigers voor wie busvervoer niet
beschikbaar is.
Vermeld is dat de streefwaarde is gerealiseerd. Op blz 142 staat dat de reizigers nog
moeten wennen aan het nieuwe product (haltetaxi). Er zijn 16% meer reizigers, maar er is
€ 103.000 lagere exploitatiebijdrage.
Overweging:
Streefwaarde concreet aangegeven.
Doelstelling 080104 Minder verkeersslachtoffers
Actie 1 Aantal doden en zwaargewonden in het Zeeuwse verkeer.
De ambitie is voor 2020: op weg naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers.
Over het aantal zwaargewonden zijn geen betrouwbare cijfers.
Overweging:
 Geef aan het criterium 'vermijdbaar' invulling
 Neem zsm betrouwbare cijfers over zwaargewonden op.
Actie 2 Percentage van de Zeeuwse wegen dat voldoet aan de basiskenmerken wegontwerp
De waarde 2016 is 25%. Streefwaarde is nog niet bepaald.
Overweging:
 Bepaal de streefwaarde met tijdschema.
Paragraaf Weerstandsvermogen
Financiële kengetallen. Bij netto schuldquote en structurele exploitatieruimte zitten er
grote verschillen tussen 2014 en 2015.
Overweging:
Geef oorzaken aan van grote verschillen tussen de jaren.
Paragraaf bedrijfsvoering
Bij externe dienstverlening worden voor de verschillende onderdelen de prestatiegegevens
op de servicenormen genoemd.
Overwegingen:
 Neem bij alle onderdelen prestatiegegevens op
 Neem vergelijkende cijfers met voorgaande jaren op
 Neem ook streefcijfers op

