Persbericht
Fryslân haalt profijt uit aanbevelingen Noordelijke Rekenkamer
De provincie Fryslân heeft een goed systeem om de doorwerking van aanbevelingen van de
Rekenkamer te volgen. Een meerderheid van de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer leidt
tot aanpassing van het Friese provinciale beleid.
De Noordelijke Rekenkamer heeft teruggeblikt op haar onderzoek naar toerisme en recreatie (2007)
en naar de sociaaleconomische vitalisering van het platteland (2011). De Rekenkamer heeft
onderzocht hoe de provincie Fryslân omgaat met de aanbevelingen uit deze twee eerdere
onderzoeken.
De Rekenkamer stelt vast dat de provincie de navolging van aanbevelingen van de Rekenkamer goed
heeft gewaarborgd. Provinciale Staten geven Gedeputeerde Staten de formele opdracht de
aanbevelingen uit te voeren en Gedeputeerde Staten hebben op hun beurt een systeem ontwikkeld
waarmee de voortgang van de doorvoering wordt bewaakt. Wel beveelt de Rekenkamer aan om meer
werk te maken van monitoring van de gesubsidieerde projecten afzonderlijk.
Gedeputeerde Staten van Fryslân reageren doorgaans positief op de aanbevelingen van de Noordelijke
Rekenkamer. Een ruime meerderheid van de aanbevelingen mondt uit in verandering in het beleid of
de uitvoering. De nagevolgde aanbevelingen hebben tot verbetering van het beleid geleid. In het Friese
Merenproject heeft het natuurbelang een volwaardiger plaats gekregen. Ook heeft de provincie het
begrip ‘leefbaarheid’ meetbaar gemaakt en hebben de knelpunten van de plattelandsregio’s een
centralere plaats gekregen in de Streekagenda’s. Zo is een betere afstemming gerealiseerd tussen
beleid en regionale knelpunten.
Reactie provinciebestuur
Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân onderschrijven de aanbeveling uit het
terugblikonderzoek. Zij geven aan, waar dat binnen hun mogelijkheden ligt, werk te zullen maken van
het monitoren van projectresultaten.

Noot voor de redactie:
Het EMBARGO op dit persbericht loopt tot woensdagavond 24 september 2014, 20.00 uur.
Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het rapport ‘Terugblik op het
rekenkameronderzoek naar subsidies voor recreatie en vitaal platteland in de provincie Fryslân’ kunt
u contact opnemen met de portefeuillehouder, mr. G.B. Nijhuis (tel. 0523 – 677366 of 06 – 53765816)
of met de Noordelijke Rekenkamer (0592 – 304790). Het rapport en dit persbericht zijn te downloaden
van onze website www.noordelijkerekenkamer.nl.

De missie van de Noordelijke Rekenkamer is om met onafhankelijk onderzoek Provinciale Staten te
ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende taak. In de onderzoeken staan
doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid centraal.

