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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 
 
 

Rekenkamer start onderzoek naar het aankopen van grond door 
provincies Gelderland en Overijssel 
 
Deventer, 15 november 2012. Provincies hebben regelmatig grond nodig om beleidsdoelen te 
kunnen realiseren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van wegen en fietspaden en het ontwikkelen 
van natuur. De Rekenkamer Oost-Nederland gaat onderzoeken hoe de provincies Gelderland en 
Overijssel omgaan met grondverwerving en welke risico’s zij daarbij lopen.  
 
De laatste jaren hebben de provincies een grotere rol en meer bevoegdheden gekregen voor het 
realiseren van regionale ruimtelijke projecten. Hierdoor kunnen provincies een actievere rol spelen 
als het gaat om grondverwerving. Naast de voordelen, brengt deze actievere rol ook risico’s met zich 
mee. Zo kunnen provincies bijvoorbeeld te hoge prijzen betalen voor grond of te veel grond 
aankopen. Ook kunnen provincies met een relatief grote grondvoorraad blijven zitten omdat de 
grond lastig verkocht kan worden. De Rekenkamer wil onderzoeken op welke wijze de provincies 
Gelderland en Overijssel gronden (laten) verwerven en of dit op effectieve, efficiënte en legitieme 
wijze gebeurt. 
 
Op basis van het onderzoek worden aandachtspunten voor de beide provincies geformuleerd. Het 
onderzoek wordt naar verwachting in mei 2013 gepresenteerd. 
 
 
 
 

Over de Rekenkamer Oost-Nederland 
De Rekenkamer Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) beoogt het bestuurlijk functioneren van 
de beide provincies te versterken. De Rekenkamer is primair ondersteunend aan Provinciale Staten. 
Zij geeft hieraan vorm door middel van onderzoek. De onderzoeken leiden tot conclusies en 
verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen dragen bij aan het: 
• versterken van de controlerende en kaderstellende rol van Provinciale Staten; 
• verbeteren van het handelen van de provincies; en 
• vergroten van de publieke verantwoording. 
 
Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het onderzoeksplan Provinciale aanpak 
grondverwerving kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland, de 
heer Van Dijk: 06-55803267 of met de directeur van de Rekenkamer Oost-Nederland, de heer 
Bruggink: 0570-665800 of 06-51865795. Het onderzoeksplan is vanaf 15 november 2012 tevens te 
downloaden van onze website www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer informatie aan over 
het doel en de werkwijze van de Rekenkamer Oost-Nederland. 
 


