Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland

Rekenkamer start onderzoek naar de sturing van de provincies op ruimtelijke plannen.
De Rekenkamer Oost-Nederland start een onderzoek naar hoe de provincies Gelderland en
Overijssel in een vroeg stadium provinciale ruimtelijke belangen proberen in te brengen in
gemeentelijke (bestemmings)plannen. Het gaat bijvoorbeeld om belangen als het behoud
van natuurwaarden, opwekking van hernieuwbare energie of waterveiligheid. Door vóór de
start van formele procedures met gemeenten te overleggen willen de provincies bereiken
dat initiatieven passen binnen het provinciale beleid. Deze manier van ‘voorkantsturing’
noemen de provincies zelf ‘planbegeleiding’ of ‘voorkantsamenwerking’.
Gelderland en Overijssel staan voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving: er is
behoefte aan een groot aantal nieuwe woningen, er is ruimte nodig voor wind- en
zonneparken om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen, de landbouw loopt tegen
ecologische grenzen aan en de biodiversiteit staat onder druk. Allemaal opgaven die beslag
leggen op de ruimte, terwijl het grondgebied beperkt is.
Bij het uitvoeren van eerdere onderzoeken van de Rekenkamer gaven de provincies aan dat
voorkantsturing een belangrijke manier is waarop de provincies hun belangen behartigen in
(bestemmings)plannen van gemeenten. Gezien de grote opgaven waar provincies en
gemeenten voor staan, was dit de aanleiding om te kijken of hoe succesvol voorkantsturing
van provincies is.
De komende maanden doet de Rekenkamer onderzoek door documenten te analyseren en
gesprekken te voeren met betrokkenen bij provincies en gemeenten. De uitkomsten daarvan
verwerkt de Rekenkamer in een onderzoeksrapport dat naar Provinciale Staten van
Gelderland en Overijssel wordt gestuurd. Dit rapport verschijnt aan het einde van het 1e
kwartaal van 2022.
Deventer, 7 juli 2021
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: 06-11794392 of met mevrouw Mathijssen:
0570-665800. 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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