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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 
 
 
Rekenkamer start onderzoek naar reserves van provincies Gelderland en Overijssel  
 
Deventer, 10 februari 2023 
 
De Rekenkamer Oost-Nederland gaat onderzoek doen naar het thema reserves. De provincies 
Gelderland en Overijssel hebben aanzienlijke reserves. Hoe er wordt omgegaan met reserves en wat 
er met de reserves gebeurt, is aan de volksvertegenwoordigers bij de provincie. In dit onderzoek kijkt 
de Rekenkamer of zij goed in staat gesteld worden om deze verantwoordelijkheid uit te oefenen en 
of ze dit actief oppakken. Het onderzoek zal naar verwachting rond het derde kwartaal van 2023 
worden gepubliceerd. 
 
Rekenkamer Oost-Nederland gaat dit jaar onderzoek doen naar de reserves van Overijssel en 
Gelderland. Reserves zijn een soort ‘spaarpotten’ van de provincie voor toekomstige - grote - 
uitgaven en zijn onderdeel van het vermogen van een provincie. Mede door de verkoop van 
energiebedrijven Nuon en Essent, hebben beide provincies momenteel aanzienlijke reserves. Eind 
2021 lag de omvang van de reserves in Gelderland op € 4,3 miljard en in Overijssel op € 1,6 miljard. 
Tegelijkertijd is het financiële perspectief van Gelderland en Overijssel aan het veranderen. Zo is er 
onzekerheid over de inkomsten in de toekomst. Bijvoorbeeld over het geld dat de provincies 
ontvangen vanuit het Rijk en de motorrijtuigenbelasting.  
 
Als gekozen volksvertegenwoordigers beslissen Provinciale Staten (PS) over reserves. Zij bepalen 
hoe er met reserves wordt omgegaan en wat er met reserves gebeurt. Bijvoorbeeld welke reserves 
voor welke doelen gevormd worden en hoeveel er in komt en er uit gaat. De Rekenkamer gaat 
onderzoeken of PS goed in staat gesteld worden om deze verantwoordelijkheid uit te oefenen en of 
ze dit actief oppakken. In het onderzoek bekijkt de Rekenkamer onder andere of het beleid ten 
aanzien van reserves van voldoende kwaliteit is, of de nut en noodzaak van reserves goed zijn 
onderbouwd en of de informatievoorziening aan PS over reserves toereikend is.  
 
De komende maanden doet de Rekenkamer onderzoek aan de hand van data, documenten en 
gesprekken met betrokkenen. Het onderzoek wordt zowel in de provincie Gelderland als in de 
provincie Overijssel uitgevoerd. Hierbij heeft de Rekenkamer aandacht voor wat de provincies van 
elkaar kunnen leren. De Rekenkamer verwerkt de uitkomsten van het onderzoek in een rapport. 
Het onderzoek van de Rekenkamer zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 worden 
gepubliceerd, zodat de volksvertegenwoordigers het kunnen benutten bij de begroting 2024. 

 
Over de Rekenkamer Oost-Nederland 

De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wij doen 

onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. De onderzoeksrapporten zijn 

openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten 

vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt.  

Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur en aan 

het vergroten van de publieke verantwoording. 
 

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer Oost-

Nederland, de heer Mekel: 06 - 11 79 43 92 of met mevrouw Mathijssen, secretaris-directeur: 0570 - 66 58 

00. Het onderzoeksplan is te downloaden van onze website www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer 

informatie aan over de organisatie en de werkwijze van de Rekenkamer Oost-Nederland.  
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