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Toelichting
ln de Statenvergadering van 25 september 2019 hebben PS besloten het project Leiding over
Oost (LoO) aan te merken als groot project conform hoofdstuk 1 van de Regeling
Projecten Zuid-Holland (maart 2008).
Onderdelen van dit besluit waren:
De aanwijzing als groot project in de verkenningsfase van de Regeling Projecten ZuidHolland (artikel 1.2.3) te laten starten, waarbij de initiatieffase door de gedeputeerde nog

1.

nader wordt geduid.

2.

Nog geen moment aan te geven wanneer de aanmerking als groot project kan komen te
vervallen.

3.

Een rapporteur te benoemen conform artikel 1.1.6 van de Regeling Projecten Zuid-Holland
en de gedeputeerde het initiatief te laten nemen voor het bij de fracties sonderen van namen

van geschikte kandidaten.

4.

Gedeputeerde Staten op te dragen om 3x per jaar een uitgebreide rapportage aan de COR
uit te brengen en maandelijks te rapporteren aan de vakcommissie waar het ondenruerp wordt
besproken. ln'deze maandelijkse rapportages dient in ieder geval aandacht te worden

5.

besteed aan een update van de voortgang, nieuwe ontwikkelingen en eventuele wijzigingen.
De gedeputeerde het initiatief te laten nemen om bij de fracties na te gaan aan welke

specifieke informatie men daarnaast behoefte heeft.
Ten aanzien van de benoeming van een rapporteur is in de regeling het volgende opgenomen.
Artikel 1.1.6 Rapporteur groot project
1. Bij aanwijzing van een groot project besluiten Provinciale Staten of voor dit project een

2.
3.

rapporteur wordt aangewezen.
Aanwijzing van een rapporteur door Provinciale Staten geschiedt na voordracht van de COR.
De functie van rapporteur kan worden vervuld door een statenlid of oud-Statenlid, maar niet
door een statenlid dat het woordvoerderschap vervult voor het desbetreffende groot project.

Een belangrijke taak van de rapporteur is beschreven in het volgende artikel van de regeling.

Artikel 1.3.6 Advisering aan de verantwoordelijke Statencommissie
1. lndien voor een groot project een rapporteur, als bedoeld in artikel

1.1 .6

is aangesteld,

adviseert deze de verantwoordelijke Statencommissie bij verschijning van
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voortgangsrapportages, rapporten van externe deskundigen en andere documenten die
relevant zijn voor de voortgang van het groot project.

2.

lndien geen rapporteur is aangewezen, wordt de in het eerste lid genoemde taak uitgevoerd
door de COR.

3.
4.

De door de rapporteur of de COR uit te brengen adviezen, worden opgesteld met
gebruikmaking van de expertise bij de Statengriffie danwel van in te huren expertise.
Een negatief oordeel over de kwaliteit van de geleverde informatie, leidt ertoe dat de
behandeling ervan wordt opgeschort en voor verbetering wordt teruggezonden aan de
verantwoordelijk gedeputeerde die binnen en maand alsnog voor verbeterde of ontbrekende
informatie dient zorg te dragen.

5.

De in het eerste lid bedoelde adviezen hebben in ieder geval betrekking op:
a. de toepassing van deze regeling;
b. de volledigheid van de overlegde informatie aan de hand van de afgesproken informatieeisen;
c. de toereikendheid van de overlegde informatie;
d. de comptabele, financieel-economische en budgettaire aspecten van de overlegde
informatie.

Gedeputeerde Baljeu heeft bij haar ronde langs de fracties de vraag gesteld wie een geschikte
kandidaat zou kunnen zijn voor het rapporteurschap voor dit grote project. Hierbij is de naam van
de heer Langelaar naar voren gekomen.
De heer Langelaar beschikt over een uitgebreide kennis op het terrein van het decentrale bestuur
en heeft veel praktische ervaring bij complexe politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers. Als
onafhankelijk en objectieve onderzoeker maakt hij dat het geheel meer is dan de som der delen.
Hij heeft ruime ervaring met Rekenkameronderzoeken en heeft recent zelfstandig onderzoek
gedaan in opdracht van Provinciale Staten van Utrecht.

Als lid van de redactie van uitgaven op het terrein van wet- en regelgeving voor provincies en
gemeenten is hij goed op de hoogte van relevante ontwikkelingen, onder andere op het snijvlak
van publiek- en privaatrecht.
De heer Langelaar heeft zich bereid verklaard het rapporteurschap voor het project Leiding over
Oost op zich te nemen.
Ten aanzien van de benoeming van een rapporteur wordt voorgesteld om de heer J.T. Langelaar
in deze functie te benoemen voor de periode van 3 juni 2O2A bl aan het moment dat voor het
project Leiding over Oost de aanmerking als groot project komt te vervallen.

Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het ontwerpbesluit.
Den Haag, 13mei2020
de Commissie voor Onderzoek van de Rekening

E.G.T. Braam

Voorzitter
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2.

Besluit
Provineiale Staten van Zuid-Holland,
Gelet op:

.

Artikel 1.1.6 van de Regeling. Frojecten Zuid-Holland

Besluiten:
De hêer J.T. Langelaqr te benoemen tot Rapporteur project Leiding over Oost (LoO) voor de
periode van 3 juni 2O2O tol aan het moment dat voor LoO de aanmerking als groot project komt te
vervallen.

Den Haag, 3 juni 2020
Provínciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,

stateñbÞslu¡t,- benoem¡¡g rapportêur plojett Loo
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