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De afgelopen maanden hebben we met veel fracties gesproken over onderwerpen voor het onderzoeksprogramma 2023.
We gebruiken deze gesprekken om onderwerpen op te halen en de belangstelling te polsen voor de onderwerpen die wij
geschikt vinden. Dit levert elk jaar meer op dan we kunnen onderzoeken waardoor keuzes nodig zijn. Keuzes die door het
bestuur van de Rekenkamer Oost-Nederland zijn gemaakt.

In dit onderzoeksprogramma kunt u lezen welke onderwerpen wij in 2023 gaan onderzoeken en welke onderwerpen op de
groslijst zijn geplaatst. Deze onderwerpen komen uit onze eigen monitoring en de gesprekken die we met fracties voeren. Niet
alle onderwerpen komen op de groslijst, bijvoorbeeld omdat het geen beleid is, de rol van de provincie klein of recent is
onderzocht. De groslijst pakken we er als eerste weer bij als we starten met het onderzoeksprogramma 2024.

Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland krijgen nog de gelegenheid om een zienswijze op het onderzoeksprogramma
2023 te geven. Het bestuur van de Rekenkamer kan op basis van de zienswijzen besluiten het programma aan te passen. Als
het programma definitief is, lichten we het toe aan de Gedeputeerde Staten.

Namens de Rekenkamer Oost-Nederland, 

Michael Mekel Suzan Mathijssen 
Voorzitter Secretaris-directeur
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Stimuleren fietsvervoer

Als onderdeel van het mobiliteitsbeleid willen de provincies Gelderland en Overijssel het gebruik van de
fiets bevorderen. De ambitie van Gelderland is om 35% van vervoersbewegingen in 2030 per fiets te laten
zijn. Overijssel streeft naar een groei van 20-30% van het aantal fietsverplaatsingen op afstanden tot 15 km.

Provincies hebben een uitvoeringstaak voor het beheer en onderhoud van een deel van de fietsinfrastructuur. Beide
provincies willen met het stimuleren van het fietsgebruik ook bijdragen aan de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid,
klimaat, recreatie, etc. Hiervoor worden subsidies ingezet, een coördinerende rol gepakt tussen gemeenten, andere provincies
en het rijk en gekeken naar gedragsbeïnvloeding. In dit onderzoek nemen we de inzet van de provincie onder de loep waarbij
we ook kijken naar de effecten hiervan. Naar verwachting wordt het onderzoek 8 februari 2023 gepubliceerd.
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Budgetrecht

De provincies Gelderland en Overijssel
hadden de afgelopen jaren een flinke
financiële armslag door de verkoop van

hun energiemaatschappijen. Met deze middelen is veel
mogelijk gemaakt. Echter, het financiële perspectief
verandert en in beide Staten is het gesprek gestart over de
herijking van de begroting. Dit vanuit het besef dat de
afhankelijkheid van incidenteel geld voor het realiseren van
beleidsambities (te) groot is en de onzekerheid over de
inkomsten van de provincie (bv. financieringssystematiek
decentrale overheden, herverdeling Provinciefonds,
herziening belastinggebied) nog wel even blijft bestaan.
Vanuit die context is het zicht van Provinciale Staten op de
beschikbaarheid financiële middelen en de invloed die zij
hebben op de besteding extra van belang. Daar gaan we in
dit onderzoek naar kijken. Het gaat daarbij om vragen als
wordt er realistisch begroot? Wat is de onderbouwing bij
reservevorming? Welk deel van de onderbesteding is
beïnvloedbaar?

Gebiedsprocessen natuur

Provincies pakken complexe opgaven,
zoals bijvoorbeeld de aanpak van stikstof,
steeds vaker aan via een gebiedsgerichte

aanpak. Het idee daarachter is om samen met betrokken
partijen met verschillende en soms strijdige belangen te
komen tot een gezamenlijke aanpak. Deze manier van
werken is niet nieuw. Bij ontwikkelingen en maatregelen
rond Natura2000 gebieden is hier al ervaring mee
opgedaan. Dit biedt een mooie gelegenheid om te
onderzoeken wat daar van geleerd kan worden voor
toekomstige gebiedsprocessen. Voor dit onderzoek
selecteren we enkele gebiedsprocessen die ver genoeg
gevorderd zijn om het gebiedsproces te kunnen evalueren.
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Omgevingsdienst Twente

Een belangrijke taak van de provincie is
vergunningverlening, toezicht en hand-
having (VTH) bij complexe bedrijven. De

provincie maar ook gemeenten voeren de VTH-taken niet
allemaal zelf uit: sinds 2013 is het wettelijk verplicht om de
uitvoering van bepaalde VTH-taken bij omgevingsdiensten
te beleggen. Uit landelijke onderzoek blijkt dat deze
uitvoering te wensen over laat. Reden voor Twentse
Rekenkamers(commissie)s om gezamenlijk onderzoek te
doen naar de Omgevingsdienst Twente (ODT). Aangezien
hier door de provincie Overijssel ook VTH-taken zijn
ondergebracht en we het onderwerp al langer in het vizier
hebben, doen we mee met het onderzoek naar de
effectiviteit van het toezicht en handhaving door ODT. Na
afronding van het onderzoek beoordelen we of een
separaat onderzoek naar de Omgevingsdienst IJsselland
gerechtvaardigd is. Zij voeren immers ook VTH-taken voor
de provincie Overijssel uit.

Interbestuurlijk toezicht Gelderland

Provincies hebben op grond van de Wet
revitalisering generiek toezicht een rol in
het Interbestuurlijk Toezicht (IBT).

Concreet betekent dit dat provincies toezicht houden op de
uitvoering van wettelijke taken door gemeenten op onder
meer omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en
monumenten en archeologie. In dit onderzoek kijken we op
welke manier de provincie Gelderland invulling geeft aan
deze wettelijk taak en welk beeld uit het toezicht naar voren
komt. De resultaten van toezicht zijn daarnaast relevant als
indicatie voor de kwaliteit van het openbaar bestuur in de
provincie Gelderland.
We voeren dit onderzoek alleen voor Gelderland uit omdat
de resultaten van het toezicht door de provincie Overijssel
te vinden zijn op hun website en opgenomen worden in een
jaarlijkse statenbrief.
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Erfgoed

Erfgoed is belangrijk voor een besef van ons verleden, maar geeft ook betekenis aan de samenleving van
nu en onze toekomst. De provincies Gelderland en Overijssel hebben in hun cultuurbeleid aandacht voor
erfgoed. Daarbij gaat het zowel om materieel erfgoed (zoals monumenten, archieven en archeologische

vondsten) als immaterieel erfgoed (bv. identiteit en verhalen). In dit onderzoek kijken we hoe de provincies invulling geven aan
hun beleid op het gebied van erfgoed en tot welke resultaten dit heeft geleid.
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NVRR DoeMee-onderzoek

De Nederlandse Vereniging van
Rekenkamers en Rekenkamer-
commissies organiseert jaarlijks een
DoeMee-onderzoek voor haar leden.
In 2022 was het thema ondersteuning
van volksvertegenwoordigers. Hier
hebben we aan deelgenomen. De
uitkomsten maken we in overleg met
de griffiers openbaar. Voor 2023 is het
onderwerp klachtafhandeling. We zijn
voornemens hieraan deel te nemen.

Kennismaken met nieuwe staten

In maart 2023 zijn de provinciale
verkiezingen. De ervaring leert dat
vele nieuwe statenleden aan de slag
gaan voor de provincie. Een deel
hiervan is eerder gemeenteraadslid
geweest maar voor anderen is bijna
alles nieuw. Zo ook de rol van de
Rekenkamer. Wij zijn een hulptroep
van Provinciale Staten en om die
reden is het van belang om te weten
wat je aan ons hebt en kan vragen.
Wij zullen - in afstemming met de
griffies - op verschillende manieren en
momenten een rol vervullen in het
inwerkprogramma.

Onderwerpselectie

Een continue activiteit binnen de
Rekenkamer heeft betrekking op het
verkennen van nieuwe onderwerpen.
Onder meer de gesprekken met
fracties, het bijhouden wat er in de
commissies op de agenda staat, het
bijwonen van technische presentaties,
het volgen van landelijke ont-
wikkelingen etc. ondersteunen hierbij.
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Kennisdelen

In eerste instantie richten we onze rapportage aan PS. De
inhoud kan echter voor een breder publiek interessant zijn.
Bij elk onderzoek maken we die afweging en denken na over
het delen van kennis. Dit kan in de vorm van een artikel
maar ook presentaties en informeren van specifieke
doelgroepen behoort tot de mogelijkheden.

Begeleiden stagiairs

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid worden
in 2023 maximaal twee studenten in de gelegenheid gesteld
om bij ons stage te lopen (en hun scriptie te schrijven). In
overleg wordt een geschikt onderwerp geselecteerd.
Onderzoekers van de Rekenkamer begeleiden de studenten
bij het doen van onderzoek. Op die manier houden we ook
onze wetenschappelijke kennis op peil.
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Activiteit
2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Stimuleren fietsvervoer

Budgetrecht

Gebiedsprocessen natuur

Omgevingsdienst Twente

IBT Gelderland

Erfgoed

Overige activiteiten
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Taak Uitgevoerde onderzoeken Groslijst onderwerpen

Effectiviteit revolverende fondsen (2022) Aanbestedingen

Wob-verzoeken (2022) Risicobeheersing / besluitvorming bij grote projecten

(Actualisatie) coronarekeningen (2021) en reflectie corona-aanpak provincies (2021) Demografisch impact analyses

Subsidies (2019) Overheidscommunicatie

Informatieveiligheid (2019) Informatiemanagement

Burgerparticipatie bij infrastructurele projecten (2017) Integrale sturing

Netwerksturing Gelderland (2016)

Toezicht gemeentefinanciën (en GR’en) (2013 en follow-up 2017)

Social return (2015)

Externe inhuur Overijssel (2014)

Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (2014)

Effectiviteit subsidies Overijssel (2013)

Nulmeting social return (2013)

Statenvragen (2013)

Verkenning demografische ontwikkeling / krimp (2011)

Onderbesteding (2008), Treasury (2008), Reserves en voorzieningen (2009) en 
follow-up Driemaal budgetrecht (2012)
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Taak Uitgevoerde onderzoeken Groslijst onderwerpen

Cultureel ondernemerschap (2016) Sport- en evenementenbeleid

Jeugdzorg: (on)verantwoord wachten (2012)

Verkenning jeugdzorg (2009)

Wonen, zorg en welzijn voor ouderen (2006)

Verdroging en grondwateronttrekkingen (2022) Passieve soortenbescherming (VTH)

Aanpak landschapsbeheer Overijssel (2021) Aanpak stikstofproblematiek

Natuurcompensatie Overijssel (2019) Agrarisch natuurbeheer

Programmatische aanpak stikstof (2017) Faunabeheer

Verkenning natuur (2016) Grondbeheer (inzet provinciale gronden)

Faunabeheer Gelderland (2014) Bos- en bomenbeleid

Grondverwerving (2013 en follow-up 2017) Kader Richtlijn Water

Investeringsbudget landelijk gebied (2010)

Watertoets (2009)

Verdrogingsbeleid (2006)
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Taak Uitgevoerde onderzoeken Groslijst onderwerpen

Voorkantsturing ruimtelijke plannen (2022) Vestigingsklimaat

Leegstand (2022) Vliegveld Twente als werklocatie

Grondwaterbescherming (2019) en follow-up (2022)

Waterveiligheid en -overlast (2018)

Wonen (2018)

XL Businesspark Twente (2017)

Follow-up bedrijventerreinen (2015)

Bedrijventerreinen (2012)

Nationale landschappen (2010)

Circulair inkopen en aanbesteden (2020) Ondersteuning MKB

Lessen voor innovatie Overijssel (2018)

Revolverende fondsen (2017)

Maatregelen discrepantie arbeidsmarkt Gelderland (2014)

Gemeenschappelijke regelingen Overijssel (2014)

Recessiemaatregelen (2012)

Innovatieroute Twente (2010)

Oost NV (2009)
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Taak Uitgevoerde onderzoeken Groslijst onderwerpen

Verzoekonderzoek kanaal Almelo - De Haandrik (2021) Bereikbaarheid met openbaar vervoer

Follow-up onderhoud wegen en kunstwerken (2020)

Goederenvervoer over water Overijssel (2017)

Groot onderhoud wegen en kunstwerken (2016)

Concessieverlening openbaar vervoer Overijssel (2013)

Effecten provinciale wegen (2011)

Sturing op provinciale wegen (2007)

Warmtenetten Gelderland (2020) Klimaatbeleid

Draagvlak hernieuwbare energie (2020) Doeltreffendheid energiebeleid

Vergunningverlening, toezicht en handhaving Gelderland (2019)

Energietransitie (2018)

Opdrachtgeverschap BRZO-omgevingsdiensten (2015)

Energietransitie Gelderland (2014)

Bodemsanering (2010)


