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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 
 
 
Rekenkamer onderzoekt Programmatische Aanpak Stikstof door de provincies Gelderland 
en Overijssel 
 
Deventer, 10 april 2017 
 
 
De provincies hebben een belangrijke rol in het bewaken van het evenwicht tussen economie 
en natuur, door enerzijds de natuur te beschermen en anderzijds daar waar mogelijk 
economische activiteiten toe te staan. Landelijk is hiervoor de Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS) ontwikkeld. Door de uitstoot van stikstof te beperken en herstelmaatregelen 
uit te voeren in kwetsbare natuurgebieden ontstaat er ruimte voor economische 
ontwikkeling. Die ruimte wordt onder andere verdeeld op basis van vergunningaanvragen. 
 
De rekenkamer gaat onderzoeken hoe de provincies invulling geven aan hun rol en of er 
zorgvuldig wordt omgegaan met de ruimte voor economische ontwikkeling. De resultaten 
van het onderzoek geven Provinciale Staten inzicht in de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan de PAS. 
 
Het onderzoeksrapport zal na de zomer van 2017 openbaar worden gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer Oost-

Nederland, de heer Mekel: 06-11794392 of met de secretaris-directeur, mevrouw Mathijssen via 

0570-665800. Het onderzoeksplan is te downloaden van onze website www.rekenkameroost.nl. Daar 

treft u ook meer informatie aan over de organisatie en de werkwijze van de Rekenkamer Oost-

Nederland. 
 

Over de Rekenkamer Oost-Nederland 

De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wij 

doen onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. De onderzoeksrapporten 

zijn openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten 

besluiten vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt. 

Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur 

en aan het vergroten van de publieke verantwoording. 
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