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Inhoudelijk
Aanleiding

De Rekenkamer biedt het eindrapport aan over de rol van GS en PS bij
Zuid-West 380 kV.

Bevoegdheid

PS

Wat is het voorstel?

Ter kennisgeving. Voorstel om de aanbevelingen over te nemen en
hierover een besluit te nemen in de Statenvergadering van 21 september.

Hoofdconclusie

De hoofdconclusie van het rapport luidt als volgt: De provinciale inzet is
tot op zekere hoogte doeltreffend. Een groter urgentiegevoel aan het
begin van het proces had kunnen zorgen voor een betere kaderstelling
door PS en scherper en eerder in beeld krijgen van betrokken Provinciale
belangen en (mogelijke) maatschappelijke onrust.
Daarnaast had men rekening moeten houden met de kritische
succesfactoren (kaderstelling, de organisatie, het benutten van belangrijke
momenten, de rolinvulling door GS en PS) bij de opzet en werking van de
provinciale inzet.
Om tot een betere sturing op soortgelijke interbestuurlijke processen te
komen, is het noodzakelijk dat PS overzicht hebben op en inzicht hebben
in lopende en toekomstige interbestuurlijke processen.

Aanbevelingen

1. PS en GS moeten samen met een strategische agenda komen die
overzicht biedt in lopende en aanstaande majeure interbestuurlijke
processen.
2. PS en GS moeten samen aan de voorkant van elk nieuw majeur
interbestuurlijk proces expliciete kaders opstellen, zowel inhoudelijk als
procesmatig.
3. Verzoek een bestuurlijke werkgroep, waarin zowel PS en GS zijn
vertegenwoordigd, om aanbevelingen 1 en 2 uit te werken.

Reactie GS

GS zijn van mening, gezien de dynamische context van het dossier en de
beperkte rol van de provincie, dat zij in hoge mate doeltreffend zijn
geweest. Daarnaast geven GS aan dat het vooral bestuurlijke en
ambtelijke sensitiviteit vraagt om te bepalen wanneer het moment is
aangebroken om op te schalen, zowel organisatorisch als politiekbestuurlijk. De aanbevelingen zijn verder in lijn met de werkwijze van GS.

Controleren

GS stellen dat in de voorjaarsnota ruim aandacht is voor het samen met
bestuurlijke en maatschappelijke partners oplossen van opgaven waar
Zeeland mee geconfronteerd wordt. Het belang van gezamenlijk
optrekken met PS onderstrepen GS. De werkgroep Netwerksturing houdt

zich onder andere bezig met het vraagstuk hoe PS bij provinciale opgaven
eerder en beter kunnen worden betrokken.

