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Rekenkamer beoordeelt Gelderse aanpak grondverwerving 
 
 
Provincies kopen regelmatig grond om beleidsdoelen te realiseren. Bijvoorbeeld voor het 
aanleggen van wegen en fietspaden en het ontwikkelen van natuur. De Rekenkamer Oost-
Nederland onderzocht op welke wijze provincie Gelderland gronden verwerft. 
 
 
Pakt provincie Gelderland de grondverwerving op een effectieve, efficiëntie en legitieme wijze aan? 
Deze vraag stond centraal in het rekenkameronderzoek. De Rekenkamer keek naar de 
grondverwerving bij drie projecten: (een tracé van de) N322, Renkums Beekdal en de IJsselsprong. 
 
Legitimiteit aandachtspunt voor uitvoering 
Uit de onderzochte projecten wordt duidelijk dat legitimiteit een belangrijk aandachtspunt is. Er 
wordt niet altijd volgens de afgesproken werkwijze en mandaten gewerkt. Interne richtlijnen zoals 
protocollen zijn deels verouderd en aan actualisatie toe. Transparant en controleerbaar werken is 
juist bij grondverwerving belangrijk. Bijvoorbeeld omdat grondverwerving lang kan duren, er veel 
geld in kan omgaan en/of juridisch complex kan zijn.  
De effectiviteit en de efficiëntie van de grondverwerving zijn niet zo zeer een probleem. Het lukte de 
provincie gronden te verwerven. Wel was er soms sprake van vertraging, zo bleek bij de onderzochte 
projecten. De provincie liep echter beperkt risico, omdat de gronden pas gekocht zijn toen de 
besluiten om de projecten te realiseren genomen waren. Wel blijkt dat de oorspronkelijke 
onderbouwing van de grondverwervingskosten sterker kan.  
 
Beleid weinig risicovol, maar behoeft uitwerking 
De provincie kent geen beleid waarbij voorafgaand aan de besluitvorming over projecten al grond 
wordt verworven. Hierdoor zijn de risico’s beperkt. Grond wordt namelijk pas gekocht als zeker is dat 
een project doorgaat.  
Verder constateert de Rekenkamer dat het algemene beleidskader van provincie Gelderland voor 
grondverwerving  deels fragmentarisch, soms verouderd en nog niet uitgewerkt is. Het uitwerken van 
het beleid voor grondverwerving is belangrijk bijvoorbeeld gezien de overdracht van taken en 
middelen van het natuurbeleid van Rijk naar provincie.  
 
Aanbevelingen 
De Rekenkamer doet diverse aanbevelingen om de aanpak van  grondverwerving te verbeteren. Zo 
zouden de kaders van het grondverwervingsbeleid duidelijker en uniformer beschreven moeten 
worden. De provincie Gelderland gaf onlangs aan daar mee bezig te zijn. Een andere aanbeveling is 
om de kosten voor verwerving duidelijker te onderbouwen in projectbegrotingen. Verder doet de 
Rekenkamer in haar rapport aanbevelingen over bijvoorbeeld protocollen, mandatering, taxatie en 
dossiervorming.  
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Over de Rekenkamer Oost-Nederland 
De Rekenkamer Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) beoogt het bestuurlijk functioneren van 
de beide provincies te versterken. De Rekenkamer is primair ondersteunend aan Provinciale Staten. 
Zij geeft hieraan vorm door middel van onderzoek. De onderzoeken leiden tot conclusies en 
verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen dragen bij aan het: 
• versterken van de controlerende en kaderstellende rol van Provinciale Staten; 
• verbeteren van het handelen van de provincies; en 
• vergroten van de publieke verantwoording. 
 
Noot voor de redactie 
Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het rapport “Provinciale aanpak 
grondverwerving in Gelderland” 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 25 
september 2013 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. 


