Hierbij de beantwoording van de technische vragen mbt de auditrapportage.
Goed om te melden dat de thematiek gebiedscontracten hoort bij de cie M&B. ( hier staat de
auditrapportage ook op de c-agenda).
•
Op pagina 3 wordt gesproken over gebiedscontracten. Over wat voor gebiedscontracten
gaat dit (gerelateerd aan welk provinciaal beleidsdoel)? Hoe wordt dat vertaald naar de doelen in de
betreffende contracten?
Antwoord:
Het betreft hier een 6 tal gebiedscontracten waarin voor een periode van 10 jaar het jaarlijks vast
onderhoud aan wegen, vaarwegen en bruggen en sluizen ondergebracht zijn. Deze zijn gerelateerd
aan het beleidsdoel Bereikbaarheid en Mobiliteit, onderdeel instandhouden infrastructuur.
In de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen hebben de Staten in 2020 het kwaliteitsbeeld / -niveau
voor de infrastructuur vastgesteld. De NIKG wordt elke 4 jaar aan de Staten voorgelegd met een
doorkijk van 8 jaar.
•
Wat zijn de KPI's die ontwikkeld zijn, en wat ontbreekt er in die KPI's qua sturing?
Antwoord:
Het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond- Water- en Wegenbouw en de
Verkeerstechniek) heeft landelijke kwaliteitsnormen ontwikkeld waaraan de aannemer moet
voldoen. De aannemer kan op basis van die kwaliteitsnormen zijn uitvoering programmeren. Een
projectteam controleert of de aannemer zijn afspraken nakomt.
•
Wat houdt de rol van gemandateerd opdrachtgever in, en op wat voor doelen uit de
gebiedscontracten moet hij toezien? Wat gaan contractpartijen daarvan merken gedurende de
contractperiode? Kan deze gemandateerd opdrachtgever (eenzijdige) wijzigingen op het contract
aanbrengen?
Antwoord:
Een gemandateerd opdrachtgever heeft mandaat om binnen het vastgestelde budget
werkzaamheden uit te laten voeren die passen binnen het vast onderhoud van een gebied, maar
vallen buiten de scope van de gebiedsopdracht. Voorbeeld hiervan is dat bij het onderhouden van
bruggen geconstateerd wordt dat er chroom 6 aanwezig is en de kosten van de bijbehorende
maatregelen niet passen binnen het reguliere onderhoudsbudget. In dat geval meldt de
gemandateerde opdrachtgever dit als een projectwijziging die, naast een argumentatie waarom dit
niet valt onder het reguliere gebiedscontract, door de opdrachtgever en budgethouder goedgekeurd
moet worden.

