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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 

Heldere afspraken over economische stimulering tussen de 
provincies en Oost NV 
 
Deventer – maandag 10 november. Uit onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland 
komt naar voren dat de provincies Gelderland en Overijssel duidelijke afspraken 
hebben gemaakt met de Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV over economische doelen, 
taken en prestaties. Wel is het moeilijk vast te stellen wat het effect is van Oost NV op 
het economisch beleid van beide provincies. 
 
Oost NV is een belangrijke organisatie voor de provincies Gelderland en Overijssel, omdat 
beide provincies een deel van het provinciaal economisch beleid laten uitvoeren door Oost 
NV. Hierbij kan worden gedacht aan het aantrekken van bedrijven naar Oost-Nederland en 
herstructurering van bedrijventerreinen. Beide provincies verlenen elk jaar ongeveer 1,3 
miljoen euro subsidie aan Oost NV. Heldere afspraken tussen de provincies en Oost NV over 
doelen, taken en prestaties zijn daarom belangrijk. De Rekenkamer Oost-Nederland heeft 
onderzocht wat de kwaliteit is van deze relaties. 
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen beide 
provincies en Oost NV. Dit betekent bijvoorbeeld dat beide provincies vooraf bepalen wat 
de prestaties moeten zijn van Oost NV en dat ze deze prestaties gedurende het jaar volgen 
aan de hand van informatie van Oost NV. Omdat de provincies een deel van het provinciaal 
economisch beleid laten uitvoeren door Oost NV, is het nodig om als provincie vertrouwen 
te hebben in Oost NV. Uit het onderzoek komt naar voren dat het vertrouwen tussen de 
provincies en Oost NV groot is. 
 
Wat ook blijkt is dat het niet helder is welke delen van het provinciaal economisch beleid 
door Oost NV worden uitgevoerd. Hierdoor is het voor Provinciale Staten en Gedeputeerde 
Staten lastig na te gaan aan welke onderdelen van het provinciaal economisch beleid Oost 
NV een bijdrage levert en hoe groot die bijdrage is. Daarmee komt de Rekenkamer tot de 
conclusie dat een belangrijke randvoorwaarde voor effectief en doelmatig economisch 
beleid onvoldoende is ingevuld. 
 
De Rekenkamer adviseert in het provinciaal economisch beleid aan te geven welk deel van 
het provinciaal economisch beleid door Oost NV wordt uitgevoerd en waarom Oost NV 
daarvoor de meeste geschikte uitvoerder is. Verder luidt het advies afspraken te maken 
over de vraag waar Provinciale Staten in het kader van Oost NV op behoren te sturen en te 
controleren. 

 
Noot voor de redactie: 
Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het rapport “Effecten in beeld?” 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 gehele rapport is vanaf 12 november 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. 


