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Betreft: Onderzoeksrapport Afsprakenkader Grote Projecten

Verzenddatum

25 APR. 2018
Geachte leden,
Kenmerk

Ter uitvoering van artikel 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake
de actieve informatieplicht) zenden wij u het Onderzoeksrapport
Afsprakenkader Grote Projecten (AGP).

92 5 496/1 055178
Uw kenmerk

Concerncontrol/lnterne Audit heeft in opdracht van ons een onderzoek
uitgevoerd naar het AGP. Aanleiding voor het onderzoek is dat P5 bij de
invoering van het AGP hebben besloten om een audit uit te laten
voeren, gericht op de inhoud en de effectiviteit van het Afsprakenkader.
Bij dit onderzoek bent u betrokken geweest conform ons voorstel zoals
het is verwoord in Voordracht 23, 2014.
De centrale vraag van het onderzoek luidt: in welke mate voldoet het
Afsprakenkader Grote Projecten, gelet op de inhoud en de effectiviteit,
aan de behoefte van P5 om grip te krijgen op grote projecten?
Wij stellen met genoegen vast dat Provinciale Staten de
voortgangsrapportages over grote projecten waarderen en dat de
geboden informatie leidt tot meer grip’. Tegelijkertijd stellen wij vast
dat er geen eensluidende opvatting is met betrekking tot de invulling
van voldoende grip’. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.
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Wij gaan voorts een nieuwe, en inmiddels vastgestelde Begrotingsopzet,
hanteren. In deze opzet wordt inzichtelijke informatie opgenomen over
de belangrijkste projecten die in uitvoering zijn. In de huidige P&C
cyclus producten is de aansluiting tussen grote projecten en informatie
uit deze producten moeilijk leesbaar. Wij spannen ons in dat deze
gevraagde algemene informatie met ingang van de Begroting 201 9
wordt geleverd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Hollanc
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