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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), me vrouw 

mr. Th.O.J. Lucardie (plv. voorzitter) (tot 1-1-2016), 

mevrouw B. Vlieger-Ruitenberg MBA en de heer 

ir. T.J.A. Gies (vanaf 1-1-2016). 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 2015

Groot onderhoud wegen en kunstwerken
In de 2e helft van 2015 zijn 
we gestart met het onder-
zoek naar groot onderhoud 

wegen en kunstwerken. De focus van het 
onderzoek ligt op de mate waarin voor groot 
onderhoud aan wegen en kunstwerken 
kwaliteit en de daarvoor benodigde middelen 
geborgd zijn, nu en in de toekomst.

 Het onderzoek kent een beschrijvend, een 
toetsend en een verkennend deel. In het be-
schrijvende deel schetsen we de inhoudelijke 
en financiële kaders voor groot onderhoud 
aan wegen en kunstwerken. In het toetsende 
deel bekijken we in hoeverre groot onder-
houd volgens de kaders wordt uitgevoerd. In 
het verkennende deel richten we ons op de 
toekomst; wat komt er op de provincies af 
op het gebied van groot onderhoud wegen 
en kunstwerken en zijn de provincies daarop 
voorbereid?

Het onderzoek wordt uitgevoerd voor beide 
provincies en publicatie van de rapporten is 
voorzien in maart 2016.

Cultureel ondernemerschap
Eind 2015 jaar zijn we 
begonnen met het onder-
zoek naar het cultuur- en 

erfgoedbeleid, één van de kerntaken van 
provincies. De provincies Gelderland en 
Overijssel ondersteunen de cultuur- en 
erfgoedsector op verschillende manieren. De 
focus van het onderzoek ligt op één van de 
kernpunten van het beleid: het bevorderen 
van cultureel ondernemerschap. Cultureel 
ondernemerschap kan op verschillende 
manieren ingevuld worden, maar betekent in 
ieder geval dat een organisatie voor meer 
eigen inkomsten moet zorgen en minder 
afhankelijk wordt van subsidies.

We onderzoeken de wijze waarop de pro-
vincie het cultureel ondernemerschap heeft 
ondersteund en brengen in beeld wat daar-
van de eerste resultaten zijn. PS kunnen deze 
inzichten meenemen in de besluitvorming 
voor het nieuwe cultuurbeleid. Beide provin-
cies zijn in het najaar van 2015 gestart met de 
voorbereidingen op het nieuwe cultuur- en 
erfgoedbeleid voor de periode 2017-2020. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd voor beide 
provincies. De publicatiedatum van de onder-
zoeken wordt zo goed mogelijk afgestemd op 
de momenten waarop PS moeten besluiten 
over het nieuwe cultuur- en erfgoedbeleid. 



Nieuw te starten onderzoek 2016

Goederenvervoer over water Overijssel
De provincie Overijssel 
heeft als ambitie om het 
aandeel van goederenver-

voer over water en spoor te vergroten om 
daarmee de congestie op de hoofdinfra-
structuur voor autoverkeer te beperken en 
het leefmilieu in stedelijk gebied te verbete-
ren. Het stimuleren van het goederenver-
voer over water is daarvoor een belangrijk 
instrument. Voor het Uitvoeringsprogram-
ma goederenvervoer over water 2013-2015 
hebben PS in 2013 € 7,7 mln. overgeheveld 
van de algemene reserve Kracht van Overijs-
sel naar de bestemmingsreserve uitvoering 
Kracht van Overijssel. Het programma kent 
maatregelen en voorzieningen verdeeld 
over drie pijlers: Beter Benutten, Netwerk-
ontwikkeling in regionale, euregionale en 
Europese samenhang en Duurzaamheid. De 
looptijd van het programma is verlengd om 
aan te sluiten bij het Rijksprogramma Beter 
Benutten en loopt tot en met 2017. Het 
programma zal worden verbreed naar een 
Uitvoeringsprogramma synchromodaal 
goederenvervoer. Een (tussen) evaluatie 

biedt inzicht in het proces en de resultaten 
tot nu toe. 

In het onderzoek gaan we na wat de stand 
van zaken is ten aanzien van de resultaten 
van het programma en het bereiken van de 
beoogde doelen van de provincie. Tijdens 
de voorbereidingen op het onderzoek zal 
bekeken worden of een nadere afbakening, 
bijvoorbeeld op één van de pijlers, nodig 
dan wel wenselijk is. Ook zal dan beke-
ken worden welke cases in het onderzoek 
betrokken zullen worden. De opwaarde-
ring van het kanaal Almelo- de Haandrik is, 
hoewel besluitvorming daarover plaatsvond 
voordat het programma ‘goederenvervoer 
over water’ werd gestart, één van de opties.

Sturing op stedelijke en gebiedsgerichte 
programma’s 

De provincie Gelderland 
heeft veel ervaring met 
stedelijke en gebiedsgerich-

te investeringsprogramma’s. In 2001 is de 
provincie gestart met het Gelderse Stedelijke 
Ontwikkelingsbeleid. Dit programma is 
opgevolgd door het programma Stad & Regio 
dat in 2015 afloopt. Via dit programma zijn 
middels cofinanciering door gemeenten en 
derden meer dan 500 projecten opgezet. De 
provincie heeft hier ruim € 200 miljoen aan 
bijgedragen en noemt het een succes. Het 
vorige college heeft de Universiteit van 
Twente en BMC gevraagd te reflecteren op 
het programma. Hieruit volgt een positief 
beeld over de manier van werken. De ontwik-
kelpunten – overkoepelende strategische 
visie, betere onderkenning rol van steden bij 
regionaal economische structuurversterking 
en versterken coalitie met andere partners –
worden meegenomen bij de nieuwe aanpak 
die via de Gebiedsopgaves vorm krijgt. Een 
voordeel van deze manier van werken is dat 
onderwerpen integraal worden opgepakt. 
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Tegelijkertijd maakt het de sturing op provin-
ciale doelen lastiger. Dit roept de vraag op 
hoe de provincie bij regionale en integrale 
programma’s zicht houdt op het behalen van 
provinciale doelen. 

In het onderzoek gaan we na wat de stad- en 
regiocontracten hebben bijgedragen aan 
provinciale doelen en welke lessen daaruit te 
trekken zijn voor de nieuwe gebiedsopgaves. 

Revolverende fondsen
Het oprichten van revolve-
rende fondsen is een trend 
die zich bij overheden al 

enige tijd voordoet. De gedachte is dat 
revolverende middelen - in tegenstelling tot 
subsidies - terugvloeien en opnieuw kunnen 
worden ingezet. De aanvrager ontvangt 
namelijk een lening of garantstelling of het 
fonds neemt een aandelenpositie in de 
onderneming. Revolverende fondsen worden 
om verschillende redenen ingezet: bevorde-
ren van ondernemerschap, inzet op risico-
volle investeringen die de markt onvoldoende 
oppakt, etc. Ook de provincies Gelderland en 
Overijssel willen met revolverende fondsen 
beleidsdoelen realiseren. Zo heeft Overijssel 
bijvoorbeeld een Energiefonds met een 
omvang van € 200 miljoen en een Innovatie-
fonds met een omvang van € 51 miljoen 
opgericht. Gelderland heeft recent een 
Topfonds Gelderland gevormd waarin ver-

schillende fondsen zijn ondergebracht zoals 
het Innovatie en Energiefonds Gelderland 
met een omvang van € 30 miljoen en de Mkb 
Kredietfaciliteit Gelderland met een omvang 
van € 46 miljoen. PS hebben bij de oprichting 
van de fondsen een kaderstellende rol gehad 
waarna het beheer en de uitvoering op 
afstand wordt geplaatst, veelal bij PPM Oost. 
In nagenoeg alle fracties is met belangstelling 
gereageerd op dit thema. 

Wij gaan onderzoeken in hoeverre de inzet 
van revolverende fondsen voldoen aan de ge-
stelde kaders en of de informatievoorziening 
hier op aansluit. Ook de governance structuur 
en risico’s die verbonden zijn aan de fondsen 
kunnen onderwerp van onderzoek zijn. 

Follow-up financieel toezicht
De provincie is toezichthou-
der op de gemeentefinan-
ciën. Doel van het financieel 

toezicht is voorkomen dat gemeenten een 
beroep moeten doen op artikel 12 en extra 
geld krijgen uit het Gemeentefonds ten koste 
van andere gemeenten. De rol van financieel 
toezichthouder wordt steeds belangrijker nu 
gemeenten complexe taken erbij hebben 
gekregen die gevolgen hebben voor hun 
financiën. Gemeenten moeten op korte 
termijn de transformatie naar een participa-
tiesamenleving zien te realiseren, hebben 
extra middelen (€ 10 miljard) gekregen, hun 

eigen financiële middelen zijn afgenomen 
door tegenvallende of negatieve grondexploi-
taties en de risico’s zijn exponentieel ge-
groeid. Door taakuitbreidingen nemen de 
financiële risico’s voor gemeenten toe. 

In 2013 hebben we het Gelders en Overijssels 
financieel toezicht onderzocht. Hieruit kwam 
naar voren dat de provincies het doel van het 
toezicht (voorkomen artikel 12) behaalden. 
De provincies baseerden zich bij het financieel 
toezicht vooral op openbare informatie, maar 
voor het tijdig signaleren van problemen van-
uit toezicht is meer informatie en diepgaander 
inzicht nodig. De provincies konden hun meer-
waarde als toezichthouder vergroten door 
bijvoorbeeld gemeenteraden proactiever te 
informeren. PS konden hun controlerende rol 
bij het financiële toezicht actiever oppakken, 
bijvoorbeeld door meer informatie van Gede-
puteerde Staten te vragen.

Een follow-up op eerder onderzoek betekent 
dat we kijken wat er met de aanbevelingen 
is gedaan, wat de ontwikkelingen zijn en hoe 
de provincie daarop inspeelt. De financiele 
risico’s die gepaard gaan met de decentrali-
saties of het toezicht op gemeenschappelijk 
regelingen kunnen een verdere verdieping 
van het onderzoek zijn. 
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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 gesprekken 
met de 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 bieden we maximaal twee studenten 
de gelegenheid om bij ons stage te lopen en 
hun scriptie te schrijven. Onderzoekers van 
de rekenkamer nemen hiervoor - naast de 
opleiding - een deel van de begeleiding op 
zich. Tot nog toe zijn we niet gericht stagi-
aires gaan werven, studenten meldden zich 
‘spontaan’ bij ons. In 2016 wordt gekeken 
hoe hier op professionele wijze vorm aan 
gegeven kan worden.

BRZO
In 2015 hebben we het opdrachtgeverschap 
van de provincie aan de BRZO omgevings-
dienst onderzocht. Door de Noordelijke 
Rekenkamer, de Randstedelijke Rekenkamer 
en de Rekenkamer Zeeland worden verge-
lijkbare onderzoeken verricht. Na publicatie 
van alle rapporten in 2016, volgt er nog een 
gezamenlijke beschouwing.

Rode draden in onderzoek
De Rekenkamer wil in haar onderzoeken met 
rode draden gaan werken. Dit zijn thema’s 
die in elk onderzoek zo veel mogelijk terug 
komen. Dit zijn: informatievoorziening aan 
PS, budgettaire kaders en sturingsrol. Voor 
de eerste twee thema’s wordt een algemeen 
normenkader opgesteld. De sturingsrol 
wordt via onderzoek meer beschrijvend 
uitgewerkt. Uiteindelijke doel is om na de 
volgende verkiezingen Statenleden op deze 
thema’s lessons learned mee te geven. 
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Planning
Onderwerp 2016 2017

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Groot onderhoud wegen en kunstwerken:  

Gelderland en Overijssel

Cultureel ondernemerschap Gelderland

Cultureel ondernemerschap Overijssel

Stedelijke en gebiedsgerichte programma’s: 

Gelderland

Goederenvervoer over water Overijssel

Revolverende fondsen: Overijssel en  

Gelderland

Follow-up financieel toezicht Overijssel en 

Gelderland

Overige activiteiten



Gepubliceerd onderzoek en groslijst onderwerpen
Taak Uitgevoerde onderzoeken Groslijst onderwerpen

Social return (2015) Beveiliging en ICT

Externe inhuur Overijssel (2014) Aanbestedingen

Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (2014) Kracht van Overijssel (investeren in gemeenten)

Toezicht gemeentefinanciën (2013) Communicatiebeleid – Betrekken van burgers

Effectiviteit subsidies Overijssel (2013) Tendersystematiek (Gelderland)

Nulmeting social return (2013) Kwaliteit begroting(swijzigingen)

Statenvragen (2013) Aan- en verkoop vastgoed (Gelderland)

Verkenning demografische ontwikkeling/krimp (2012) Agenda ontwikkeling netwerksteden (Overijssel)

Follow-up onderbesteding, reserves en voorzieningen en reasury (2012) Kwaliteit Statenvoorstellen

Reserves en voorzieningen (2009) Effectiviteit EFRO-gelden

Treasury (2008) Doelmatigheid subsidiebeleid (Overijssel)

Collegeprogramma’s (2007) Investeringsvoorstellen (Overijssel)

Onderbesteding (2007) Burgerparticipatie (Overijssel)

Beleidsrekening Gelderland (2006)

Cultuurbeleid (start in 2015) Gevolgen bezuinigingen

Jeugdzorg: (on)verantwoord wachten (2012) Sportbeleid (Gelderland)

Verkenning jeugdzorg (2009) Kulturhusen

Wonen, zorg en welzijn voor ouderen (2006)

Faunabeheer (2014) Decentralisatie natuur: EHS

Grondverwerving (2013) Duurzame veehouderij / PAS

Investeringsbudget landelijk gebied (2010) Ruimte voor rivieren

Watertoets (2009) Biodiversiteit (Overijssel)

Verdrogingsbeleid (2006) Landbouwsubsidies (Overijssel)
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vervolg (Gepubliceerd onderzoek en groslijst onderwerpen)

Taak Uitgevoerde onderzoeken Groslijst onderwerpen

Follow-up bedrijventerreinen (2015) Effectieve inzet RO-instrumenten

Bedrijventerreinen (2012) Herstructurering glastuinbouw (Gelderland)

Nationale landschappen (2010) Effectiviteit landschapsbeleid (Gelderland)

Economische innovatie: revolverende fondsen (start in 2015) Breedband in het buitengebied (Overijssel)

Maatregelen discrepantie arbeidsmarkt Gelderland (2014) Goederenvervoer (Gelderland)

Gemeenschappelijke regelingen Overijssel (2014)

Recessiemaatregelen (2012)

Innovatieroute Twente (2010)

Oost NV (2009)

Groot onderhoud wegen en kunstwerken (loopt in 2015) Openbaar vervoer: exploitatie

Concessieverlening openbaar vervoer Overijssel ( 2013)

Effecten provinciale wegen (2011)

Sturing op provinciale wegen (2007)

Energietransitie Gelderland (2014) Windenergie

Bodemsanering (2010) Energiebeleid / energietransitie

Asbestsanering (Overijssel)
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