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Uw brief: 25 maart 2013 
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Kenmerk: RvA 69-13 
 
Onderwerp: 

 
Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare 
Werken voor het dienstjaar 2013 

 

          
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het 
dienstjaar 2013, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. De Raad heeft geconstateerd dat bij voorgesteld ‘Enig artikel’ van het ontwerp wederom 
wordt afgeweken van artikel 3 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (CV 1989). De 
Landsverordening tot vaststelling van de begroting kan – zoals in een eerder schrijven  aan de 
Ministerraad is meegedeeld1 – vanwege haar specifieke karakter (i.c. machtigingswet die geen 
algemeen verbindende voorschriften inhoudt en derhalve uitsluitend een wet in formele zin) niet 
worden aangewend om andere materiële landsverordeningen te wijzigen dan wel bepalingen uit 
andere landsverordeningen niet van toepassing te verklaren. Afwijking van deze normen 
verhoudt zich bovendien niet met de voornemens van de regering om te komen tot de 
constitutionele vastlegging van de verplichting tot duurzame overheidsfinanciën. In navolging 
hiervan dient derhalve voldaan te worden aan de in artikel 3 van de CV 1989 genoemde 
voorschriften en dient te worden afgezien van de in voorgesteld ‘Enig artikel’ opgenomen 
afwijkingsbepaling. 

 
2. De Raad heeft geconstateerd dat de geraamde bedragen 2013 van verschillende 
kostensoorten vallende onder de hoofdkostensoort 4300 (goederen en diensten) aanmerkelijk 
afwijken van de corresponderende geraamde bedragen 2012.2 Ook ten aanzien van de 
gerealiseerde cijfers over 2011 en 2012 heeft de Raad grote verschillen gezien. De memorie van 
toelichting, noch de als bijlage toegevoegde overzichten geven duidelijke verklaringen voor deze 
afwijkende ramingen. De Raad wijst er in deze op dat de redenen van aanmerkelijke verschillen 
tussen ramingen 2013 en ramingen 2012 conform het eerste lid van artikel 3 van de CV 1989 
opgenomen dienen te worden in de toelichting en adviseert om die – niet toegelichte – 
verschillen alsnog te voorzien van een (duidelijke) toelichting.  
 
3. De Raad heeft aan de hand van o.m. het als bijlage bij de memorie van toelichting 
toegevoegde ‘vergelijkend overzicht van de kosten 2011, 2012 en 2013’ gemerkt dat de 
personeelskosten (hoofdkostensoort 4100) structureel hoog worden begroot (2011: Afl. 11,99 

                                                 
1 Zie het schrijven dd. 13 oktober 2011 (RvA 209-11) aan de Minister van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en 
Energie, inzake de ‘Toetsing van de Landsbegroting’. 
2 Dit zijn onder meer de kostensoorten: 4321 electriciteit, 4322 waterlevering, 4332 huur bedrijfsmiddelen, 4361 
deskundig advies, 4362 overige uitbestedingen, 4365 onderhoud infrastructuur, 4366 uitbestede 
onderhoudswerkzaamheden. 
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miljoen, 2012: Afl. 12,60 miljoen, 2013: Afl. 13,26 miljoen). De gerealiseerde cijfers over 2011 en 
2012 tonen dat de werkelijke personeelskosten aanzienlijk lager zijn dan de corresponderende 
begrotingscijfers (2011: Afl. 11,28 miljoen, 2012: Afl. 11,73 miljoen). De Raad vraagt zich gelet 
hierop af of de personeelskosten voor 2013 niet (onnodig) hoog zijn geraamd. Uit de toelichting 
is niet op te maken wat de reden is voor deze discrepantie. 
 
4. Het is de Raad aan de hand van de toelichting niet duidelijk welke activiteiten de Dienst 
Openbare Werken (DOW) zelf uitvoert en welke hij uitbesteedt. In het kader van de 
oordeelsvorming van de ramingen is het naar ’s Raads mening juist noodzakelijk dat er inzicht 
wordt verstrekt in de wijze waarop DOW de uitvoering van haar taken zal vervullen op de lange 
termijn met name welke delen in eigen beheer zullen worden uitgevoerd en welke uitbesteed en 
op welke wijze. De Raad adviseert derhalve de toelichting op dit aspect uit te breiden.   
 
5. In het als bijlage bij de memorie van toelichting opgenomen overzicht ‘toelichting op de 
kosten’ wordt op enkele plekken verwezen naar het dienstjaar 2012, terwijl hier verwezen moet 
worden naar het dienstjaar 2013. De Raad adviseert dit overzicht te herzien en hierop aan te 
passen. 
 
6. In de marge van het ontwerp en de memorie van toelichting zijn overige voorstellen 
voor redactionele verbeteringen geplaatst. 
 

De Raad kan zich voor het overige met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige 
ontwerp verenigen en geeft u in overweging dit aan de Staten aan te bieden, nadat met het 
voorgaande rekening zal zijn gehouden. 
 
 
 
De Secretaris,       De Voorzitter, 
 
 
____________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
 
 
 
 
 


