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Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
De afgelopen maanden hebben we met velen van u gesproken over onderwerpen voor ons 
nieuwe onderzoeksprogramma. Uw inbreng is voor de Rekenkamer Oost-Nederland van belang 
omdat wij een instrument van uw Staten zijn.  
 
We gebruiken de gesprekken om nieuwe onderwerpen op te halen en te horen hoeveel draagvlak 
er is voor onderwerpen die we zelf aandragen. Dit levert elk jaar meer op dan we kunnen 
onderzoeken waardoor een duidelijke keuze noodzakelijk is. Een keuze die door het bestuur van 
de Rekenkamer Oost-Nederland wordt gemaakt op basis van maatschappelijk belang, financieel 
belang, opportuniteit en passend bij onze taak, missie en bevoegdheden. Op onze website kunt u 
hier meer over lezen. Onderwerpen die in potentie wel geschikt zijn, houden we bij op een 
groslijst. Een lijst die er bij elke nieuwe programmaring weer bij gepakt wordt.  
 
Onderzoeksprogramma in twee delen 
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit hebben we dit jaar besloten een knip aan te 
brengen tussen de eerste en tweede helft van het jaar. Het eerste kwartaal 2017 staat in het 
teken van afronding van het onderzoeksprogramma 2016, het verzoekonderzoek RBT in Overijssel 
en de start van het onderzoek inspraak burgers. Ook met het onderzoek naar Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS) starten we in de eerste helft van het jaar. Voor de tweede helft van het jaar 
moet de keuze nog gemaakt worden. De onderwerpen die hiervoor in aanmerking komen zijn 
ruimtelijke ontwikkeling (en wonen) en waterveiligheid. We bespreken graag voor de zomer welk 
onderwerp volgens u het beste door ons opgepakt kan worden.  
 
Rol van PS bij het onderzoek(sprogramma) van de Rekenkamer 
De Rekenkamer kenmerkt zich door haar onafhankelijke positie ten opzichte van de provincie. De 
onafhankelijkheid is onder meer gewaarborgd doordat we zelf het onderzoeksprogramma 
vaststellen. Beide Staten krijgen wel de gelegenheid een zienswijze op het onderzoeksprogramma 
2017 te geven. Het bestuur van de Rekenkamer kan op basis van de zienswijzen besluiten het 
programma aan te passen. 
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Aan het begin van een onderzoek nodigen we Provinciale Staten in principe uit voor een 
startbijeenkomst. Dit biedt u de mogelijk om de dialoog met ons aan te gaan over de focus en 
diepgang van het onderzoek. Op deze manier willen we ook de verwachtingen over het onderzoek 
beter managen. Uiteraard is het uiteindelijk aan de Rekenkamer zelf om op basis van het 
wensenpalet van de fracties en andere belanghebbende haar onderzoeksplan vast te stellen. Het 
is aan de fracties om te kiezen wie aan de bijeenkomst deel nemen. 
 
Het onderzoeksprogramma is de leidraad voor ons werk in 2017. In een lopend onderzoeksjaar 
kan het voorkomen dat Provinciale Staten de Rekenkamer verzoeken onderzoek te doen naar een 
actueel onderwerp. In dat geval bekijkt de Rekenkamer of het programma moet worden 
aangepast. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Rekenkamer Oost-Nederland 

     
 

Michael Mekel      Suzan Mathijssen 
Voorzitter      Secretaris-directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Onderzoeksprogramma 2017 
 
CC Commissaris van de Koning, de heer C.G.A. Cornielje 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 
Provinciesecretaris, de heer P. Hilhorst 
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