Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland

Provinciale regie over het landelijk gebied moet beter
Deventer – 31 maart. De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de
regierol van de provincie Gelderland in het landelijk gebied. Haar conclusie luidt dat
de regierol veel steviger ingevuld moet worden met vooral meer aandacht voor
partnerschap.
Sinds 1 januari 2007 hebben de provincies meer verantwoordelijkheid gekregen over het
landelijk gebied. De provincies hebben zeven jaar de tijd gekregen om de doelen te
realiseren die zij hebben afgesproken met het Rijk. Hierbij gaat het om het realiseren van
een vitaal platteland, waarin doelen op het gebied van landbouw, milieu, water, recreatie
en leefbaarheid gecombineerd worden. Deze verantwoordelijkheid kunnen de provincies
alleen waarmaken als zij hun partners (zoals gemeenten, waterschappen en
natuurorganisaties) meekrijgen in het proces en daarbij goed de regie voeren over het
proces. De wijze waarop de provincies deze regierol invullen staat centraal in het
onderzoek van de Rekenkamer.
De provincie Gelderland heeft voor het realiseren van de doelen in het landelijk gebied
meerjarige contracten afgesloten met terreinbeheerders, waterschappen en een tweetal
gemeenten. Daarnaast stelt de provincie (incidentele) subsidies beschikbaar voor andere
partners in Gelderland die doelen in het landelijk gebied willen realiseren, zoals
gemeenten, natuurorganisaties en agrariërs. De Dienst Landelijk Gebied neemt een
belangrijk deel van het werk op zich en zorgt onder meer voor de aankoop van gronden.
Uit het onderzoek van de Rekenkamer komt naar voren dat de provincie Gelderland een
duidelijke visie heeft op de interne organisatie die nodig is voor het realiseren van de
doelen in het landelijk gebied. Maar de provincie dient wel meer aandacht te hebben voor
de wijze waarop zij deze doelen wil realiseren samen met de partners. Zijn alle
belangrijke partners nu voldoende betrokken? En is er voldoende draagvlak bij deze
partners? Belangrijke vragen die naar de mening van de Rekenkamer nog beter beantwoord
moeten worden door de provincie. De Rekenkamer adviseert de werkwijze te herijken en
een risicoanalyse uit te voeren. Het effectiever aansturen van DLG door prioriteiten te
stellen is een ander verbeterpunt dat naar voren komt uit het onderzoek. Grondaankoop is
een belangrijke schakel voor het kunnen realiseren van de doelen in het landelijk gebied.
Tot slot is ook de beschikbaarheid van informatie een aandachtspunt. De relevante
voortgangsinformatie is nog niet altijd op tijd beschikbaar. De Rekenkamer adviseert om
dit beter te waarborgen in de ambtelijke organisatie.
De uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd aan de Staten op woensdag 31
maart 2010.

Noot voor de redactie: Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het rapport “Regie
op het Investeringsbudget Landelijk Gebied” 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 31 maart 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.

