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Colofon
De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk 

orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, 

doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde 

bestuur van de provincies Gelderland en Overijssel.

De bestuursleden van de Rekenkamer zijn: 

de heer drs. M.M.S. Mekel (voorzitter), de heer  

ir. T.J.A. Gies (plv. voorzitter) en mevrouw B. Vlieger-

Ruitenberg MBA. De secretaris-directeur is mevrouw 

drs. S.W. Mathijssen RO. 

Rekenkamer Oost-Nederland

Achter de Muren Zandpoort 6

7411 GE Deventer

Telefoon: 0570 – 66 58 00

info@rekenkameroost.nl

www.rekenkameroost.nl

Twitter: @RekenkamerOost
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Overloop uit 2017

Waterveiligheid
In het laatste kwartaal van 
2017 zijn we gestart met on-
derzoek naar waterveilig-

heid en wateroverlast. In het onderzoek kijken 
we naar de rol van de provincie bij het voorko-
men van wateroverlast uit oppervlaktewater 
en overstroming van de regionale keringen. 
De provincie heeft hierbij een normerende en 
toezichthoudende taak. PS stellen de normen 
vast en wijzen de regionale keringen aan via 
de Omgevingsverordening. GS houden toe-
zicht op de waterschappen. De waterschap-
pen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. 
De normering voor wateroverlast bakent de 
zorgplicht af die het waterschap heeft voor 
het voorkomen of beperken van wateroverlast 
door overstroming vanuit het oppervlaktewa-
ter. Daarmee is er helderheid voor burgers en

 bedrijven over het restrisico en hun eigen ver-
antwoordelijkheid voor de bescherming van 
eigen percelen en bouwwerken. De normering 
voor regionale keringen geeft de beheerder 
(meestal het waterschap) helderheid over de 
aanleg en het beheer van de regionale kerin-
gen en schept duidelijkheid aan de burgers en 
bedrijven over het beschermingsniveau tegen 
overstroming of doorbraak van een regionale 
kering. Het onderzoek zal in het tweede kwar-
taal van 2018 worden gepubliceerd.



Nieuw te starten onderzoek 2018

Woonafpsraken of –agenda’s
De woningmarkt is door ver-
anderingen in overheidsbe-
leid en de economische situ-

atie voortdurend in beweging. Uit analyses 
van de minister van BZK blijkt dat de woning-
markt weer is aangetrokken als gevolg van 
een sterk toegenomen doorstroming op de 
koopmarkt. Het aantal transacties in de koop-
sector ligt boven het niveau van voor de crisis. 
In de huursector is het verhuisvolume maar 
beperkt geraakt door de crisis. Wel zijn als ge-
volg van de crisis de inkomensgroepen die 
toegang hebben tot de corporaties toegeno-
men. Als gevolg van de afnemende werkloos-
heid wordt hier een afname verwacht in de 
komende jaren. Naast aantallen woningen 
(kwantiteit) gaat het bij wonen ook over het 
gebruik, bijvoorbeeld door ouderen, starters 
of statushouders (kwaliteit), de flexibiliteit in 
de woonprogrammering en de verduurzaming 
van woningen. In het afstemmen van de wo-
ningbehoefte hebben provincies een regierol. 
De provincies Gelderland en Overijssel vullen 
deze rol in door afspraken te maken met ge-
meenten. In Overijssel zijn met alle gemeen-
ten afspraken gemaakt. In Gelderland is dat  
nog niet het geval. In het onderzoek kijken we  

 
naar de effectieve invulling van de regierol 
door provincie. Qua opzet lijkt het daarmee 
op het onderzoek naar bedrijventerreinen dat 
we in 2015 hebben uitgevoerd. 

Energietransitie
De klimaatveranderingen en 
de nadelen van het gebruik 
van fossiele brandstoffen 

worden op alle schaalniveaus gezien als een 
maatschappelijk probleem. De oplossing 
wordt gezocht in hernieuwbare energie zoals 
windenergie, zonne-energie, bio-energie en 
aardwarmte en energiebesparing. Op Euro-
peesniveau zijn hierover in 2010 afspraken ge-
maakt: 20% hernieuwbare energie en 20% 
energiebesparing in 2020. Dit is vertaald naar 
een nationaal energieakkoord dat door vele 
partijen, waaronder de provincies is onderte-
kend. De doelen uit het akkoord zijn: energie-
besparing van 1,5% per jaar en 14% hernieuw-
bare energie in 2020 (16% in 2023). De 
provincies hebben veel ruimte om invulling te 
geven aan het energiebeleid. De afspraken uit 
het energieakkoord zijn niet afdwingbaar. Al-
leen over windenergie zijn er met het Rijk af-

spraken gemaakt over de te realiseren hoe-
veelheid megawatt per provincie in 2020. Uit 
een eerste inventarisatie blijken de provincies 
te verschillen in ambities en de wijze waarop 
ze deze willen realiseren. De provinciale Re-
kenkamers willen in 2018 met gezamenlijk on-
derzoek in kaart brengen wat de ambities van 
alle provincies inhouden, hoe ze tot stand zijn 
gekomen en op welke wijze er invulling aan 
wordt gegeven. Het inzicht wordt op die ma-
nier vergroot en we faciliteren de mogelijk-
heid om van elkaar te leren en de inzichten te 
gebruiken voor (toekomstig) beleid.

Informatieveiligheid
Overheden zijn voor de uit-
voering van hun taken 
steeds afhankelijker van di-

gitale informatiesystemen en -stromen. Hier-
door wordt de veiligheid daarvan belangrijker. 
Overheden hebben hierin een maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid: burgers, bedrijven 
en overheidspartners moeten erop kunnen 
vertrouwen dat de informatievoorziening be-
trouwbaar is en zorgvuldig wordt omgegaan 
met gegevens. Uit onderzoeken van andere 
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Rekenkamers en meldingen van datalekken 
blijkt dat de informatieveiligheid bij veel over-
heden nog te wensen over laat. Provincies 
richten zich al enige tijd op het bevorderen 
van informatieveiligheid. Met de onderteke-
ning van het Convenant Interprovinciale Regu-
lering Informatieveiligheid eind 2014 hebben 
de provincies kenbaar gemaakt de informatie-
veiligheid verder te willen optimaliseren en 
professionaliseren. In welke mate de provin-
cies Gelderland en Overijssel daarin geslaagd 
zijn, gaan wij onderzoeken. We kijken daarbij 
niet alleen naar de opzet (beleid) maar ook 
naar de werking (praktijk). 

Nog door PS te kiezen onderwerp

Werkgelegenheid
Het stimuleren van de 
werkgelegenheid heeft een 
belangrijke plek in opeen-

volgende coalitieakkoorden in Overijssel en 
Gelderland. We zien dit terug in verschillende 
beleidsprogramma’s als primair doel of als iets 
waar het programma aan bijdraagt. Soms 
worden er uitspraken gedaan over hoeveel-
heden (nieuwe) arbeidsplaatsen, arbeidsjaren, 
fte’s en (extra) banen. Hiervoor worden vaak 
ramingen gemaakt. Ramingen die van belang 
zijn voor de besluitvorming door PS. Zicht op 
de gerealiseerde werkgelegenheid is van 
belang voor de controlerende rol van PS. In de 
praktijk is er discussie over de waarde die 
toegekend kan worden aan de werkgelegen-
heid(cijfers). Hoe betrouwbaar is de infor-
matie? Wat zeggen de cijfers over het beoogde 
doel(groepen)? Vragen die gaan over de 
geschiktheid van de sturingsinformatie. Het 
onderzoek zal betrekking hebben op 
ramingsmethoden, de kwaliteit en onderbou-
wing van de cijfers en de zeggenschap van de 
gerealiseerde werkgelegenheid. Over de 
afbakening van het onderzoek naar enkele 
specifieke programma’s gaan we graag met PS 
in gesprek.

Grondwaterbescherming
Het gebruik van de onder-
grond neemt toe. Afhanke-
lijk van diepte en toepassing 

zijn verschillende overheden betrokken. Een 
duidelijke provinciale verantwoordelijkheid 
ligt bij de bescherming van het grondwater dat 
gebruikt wordt voor drinkwater, industriële 
onttrekkingen boven de 150.000 m3 per jaar 
en open bodemenergiesystemen. De kaders 
voor het grondwater(beheer) zijn opgenomen 
in de omgevingsvisie van de provincies Over-
ijssel en Gelderland. Uit de ambities blijkt dat 
beide provincies hechten aan effectief en zorg-
vuldig gebruik van het grondwater. Het in 
stand houden van de kwantiteit en kwaliteit 
van grondwater zijn daarbij van belang. Drink-
water is immers van levensbelang. Nut en 
noodzaak voor de bescherming van het grond-
water word bepaald door actuele en poten-
tiele risico’s zoals gewasbeschermingsmidde-
len, overmatig gebruik meststoffen (nitraat), 
(oude) bodemverontreiniging, klimaatveran-
deringen en nieuwe stoffen zoals medicijnres-
ten. In het onderzoek richten we ons op de 
effectiviteit van grondwaterbescherming 
waarbij zowel de kwantiteit als de kwaliteit 
worden onderzocht.
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Overige activiteiten

Onderwerpselectie
Een continue activiteit binnen de Rekenkamer 
heeft betrekking op het verkennen van nieu-
we onderwerpen. Onder meer de gesprek-
ken met fracties, het bijhouden wat er in de 
commissies op de agenda staat, het bijwonen 
van technische presentaties, het volgen van 
landelijke ontwikkelingen, etc. ondersteunen 
hierbij.

Begeleiden stagiaires
Vanuit onze maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid worden in 2018 maximaal twee stu-
denten in de gelegenheid gesteld om bij ons 
stage te lopen en hun scriptie te schrijven. In 
overleg wordt een geschikt onderwerp gese-
lecteerd. Onderzoekers van de Rekenkamer 
begeleiden de studenten bij het doen van on-
derzoek.

Toepassing Duisenbergmethode Gelderland
Begin 2018 organiseren we samen met de 
Rekeningcommissie een bijeenkomst waarbij 
de Duisenbergmethode wordt toegelicht en 
toegepast op enkele onderdelen van de be-
groting 2018. Mochten PS van Gelderland en-
thousiast zijn over de methode dan bieden we 
enige ondersteuning bij het vervolg. 

Bijeenkomst lessen uit innovatieve projecten 
Overijssel
In 2010 hebben we een onderzoek over de 
Innovatieroute Twente gepubliceerd. Hierin 
hebben we zes innovatie projecten nader on-
derzocht. We zijn inmiddels zes jaar en een 
economische crisis verder en deze projecten 
bestaan nog steeds. Eind 2017 zijn we bij al 
deze projecten langs gegaan en zijn de uit-
komsten van deze gesprekken gepubliceerd. 
Begin 2018 willen we een bijeenkomst organi-
seren waarin we samen met PS de lessen voor 
innovatie in de toekomst kunnen trekken.

Bijeenkomst(en) lokale rekenkamers
Wij nemen het initiatief voor een bijeenkomst 
met lokale rekenkamers in de provincies Gel-
derland en Overijssel. Het doel van de bijeen-
komst is kennisoverdracht en het verkennen 
van de mogelijkheden om elkaar te verster-
ken. Wij doen namelijk onderzoek waar lokale 
rekenkamers mee verder kunnen zoals de 
onderzoeken naar bedrijventerreinen en fi-
nancieel toezicht gemeente en gemeenschap-
pelijke regelingen. Omgekeerd doen lokale re-
kenkamers onderzoek waar wij als provinciale 
Rekenkamer wat mee kunnen. 

Rode draden uit onderzoek
De Rekenkamer werkt in haar onderzoeken 
met rode draden. Dit zijn thema’s die in elk 
onderzoek terug komen: informatievoorzie-
ning aan PS, budgettaire kaders en sturings-
rol. Uiteindelijke doel is om na de volgende 
verkiezingen Statenleden op deze thema’s les-
sons learned mee te geven. 
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Planning
Onderwerp

2018 2019

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Waterveiligheid

Woonzorgafspraken of –agenda’s

Energietransitie

Informatieveiligheid

Overige activiteiten

Nog te kiezen:

Werkgelegenheid of  

Grondwaterbescherming 
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Gepubliceerd onderzoek en groslijst onderwerpen
Taak Uitgevoerde onderzoeken Groslijst onderwerpen

Burgerparticipatie bij infrastructurele projecten (2017) Grensoverschrijdende samenwerking

Netwerksturing Gelderland (2016) Veranderende / nieuwe bestuursstijlen

Toezicht gemeentefinanciën (en GR’en) (2013 en follow-up 2017) Aanbestedingen

Social return (2015) Vastgoed 

Externe inhuur Overijssel (2014) (follow-up) Externe inhuur

Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (2014)

Effectiviteit subsidies Overijssel (2013) Doelmatigheid subsidiebeleid

Nulmeting social return (2013)

Statenvragen (2013)

Verkenning demografische ontwikkeling/krimp (2012)

Follow-up onderbesteding, reserves en voorzieningen en treasury (2012) Follow-up onderbesteding i.r.t. nieuwe kerntakenbegroting

Reserves en voorzieningen (2009)

Treasury (2008)

Collegeprogramma’s (2007)

Onderbesteding (2007)

Beleidsrekening Gelderland (2006)

Cultureel ondernemerschap (2016) Sport– en  Evenementenbeleid

Jeugdzorg: (on)verantwoord wachten (2012)

Verkenning jeugdzorg (2009)

Wonen, zorg en welzijn voor ouderen (2006)

Waterveiligheid (start in 2017)

Programmatische aanpak stikstof (2017)

Faunabeheer (2014) Natuurbeleid / natuurnetwerk

Grondverwerving (2013 en follow-up 2017)) Faunabeheer
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Taak Uitgevoerde onderzoeken Groslijst onderwerpen

Investeringsbudget landelijk gebied (2010) Natuurcompensatie

Verdrogingsbeleid (2006)

Watertoets (2009)

Verkenning natuur (2016)

XL Businesspark Twente (2017) Effectiviteit landschapsbeleid 

Follow up bedrijventerreinen (2015) Ladder duurzame verstedelijking

Bedrijventerreinen (2012)

Nationale landschappen (2010)

Revolverende fondsen (2017) Breedband in het buitengebied

Maatregelen discrepantie arbeidsmarkt Gelderland (2014) Goederenvervoer (Gelderland)

Gemeenschappelijke regelingen Overijssel (2014)

Recessiemaatregelen (2012)

Innovatieroute Twente (2010)

Oost NV (2009)

Goederenvervoer over water Overijssel (2017) Bereikbaarheid openbaar vervoer

Groot onderhoud wegen en kunstwerken (2016) Stimuleren fietsvervoer

Concessieverlening openbaar vervoer Overijssel ( 2013)

Effecten provinciale wegen (2011)

Sturing op provinciale wegen(2007)

Energietransitie Gelderland (2014) Asbestsanering

Bodemsanering (2010)

vervolg (Gepubliceerd onderzoek en groslijst onderwerpen)


