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De Rekenkamer Oost-Nederland is een 

onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar 

de doeltreffendheid, doelmatigheid en 
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De afgelopen maanden hebben we met veel fracties gesproken over onderwerpen voor het onderzoeksprogramma 2022.
Een enkel gesprek was op locatie maar vele ook digitaal als gevolg van de coronamaatregelen. 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 2022 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 2023.

Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland hebben nog de gelegenheid om nog een zienswijze op het
onderzoeksprogramma 2022 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.

Tot slot, ruimte voor een verzoekonderzoek kunnen we zo nodig maken. Mocht er gedurende het jaar een onderwerp zijn
waarvan Provinciale Staten denken dat wij er het beste naar kunnen kijken, neem gerust contact op.

Namens de Rekenkamer Oost-Nederland, 

Michael Mekel Suzan Mathijssen 
Voorzitter Secretaris-directeur
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Leegstand
Demografische, technologische en
economische ontwikkelingen zorgen
ervoor dat de vraag naar ruimte in de

bebouwde omgeving verandert. De opkomst van online
winkelen en thuiswerken zijn voorbeelden van actuele
ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de leegstand
van winkels en kantoren. Ontwikkelingen die door COVID-19
waarschijnlijk worden versneld en versterkt.
Alhoewel leegstand in eerste instantie een probleem is van
de eigenaar heeft de gemeente een rol daar waar veiligheid,
vestigingsklimaat of leefbaarheid in het geding zijn.
Provincies zijn meestal ondersteunend hieraan. Zo ook de
provincies Gelderland en Overijssel. Zij hebben al langere
tijd oog voor leegstand. De afgelopen jaren zijn er
verschillende programma’s, regelingen, pilots en
onderzoeken geweest waarin er aandacht is voor leegstand.
Door dit tegen het licht te houden, kan er geleerd worden
voor de toekomst. Naar verwachting wordt het onderzoek
2 februari 2022 gepubliceerd.

Follow-up grondwaterbescherming
In 2019 onderzochten we of de provincies
de kwaliteit van het grondwater voor de
drinkwatervoorziening voldoende

beschermen. De conclusie: de doelstelling om achteruitgang
van de kwaliteit van het grondwater voor de productie van
drinkwater te voorkomen, wordt bij een belangrijk deel van
de drinkwaterwinningen nog niet gehaald. (Bijna) alle
aanbevelingen zijn overgenomen. Het maatschappelijk
belang van dit thema is onverminderd groot. Er is ruim twee
jaar verstreken sinds de publicatie, waardoor verwacht mag
worden dat de aanbevelingen inmiddels geïmplementeerd
zijn.

In een follow-up onderzoek kijken we naar de
implementatie van de aanbevelingen. Daarmee bevorderen
we de doorwerking van onderzoek en het lerend vermogen
van de provincie. Naar verwachting wordt het onderzoek
2 februari gepubliceerd.
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Voorkantsturing bij ruimtelijke plannen
De provincies Gelderland en Overijssel
willen de provinciale belangen in een zo
vroeg mogelijk stadium van planvoor-

bereiding inbrengen bij gemeenten. Het gaat dan om
belangen die zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie en –
verordening. Door vóór de start van formele procedures
met gemeenten te overleggen willen de provincies bereiken
dat initiatieven passen binnen het provinciale beleid en
formele procedures voorkomen. Deze werkwijze noemen de
provincies zelf planbegeleiding of voorkantsamenwerking.

In reactie op 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 in het ruimtelijke domein waar provincies en
gemeenten voor staan, was dit de aanleiding om te kijken
naar voorkantsturing. De uitkomsten verwachten we in het
eerste kwartaal van 2022 te publiceren.

Gezamenlijk onderzoek naar uitvoering Wob
Het toegankelijk maken van publieke infor-
matie is geen gunst van de overheid, maar
een recht van de burger waarmee hij/zij

de overheid kan controleren. Dit is geregeld in de Wet open-
baarheid van bestuur (Wob). Het uitgangspunt van de wet is
dat zowel bij informatieverstrekking op verzoek als uit eigen
beweging openbaarheid voorop staat. Iedereen die iets
specifieks wil weten over bijvoorbeeld een bepaald besluit
van de overheid kan hiervoor een Wob-verzoek indienen.
Overheidsinstanties moeten hier in principe gehoor aan
geven. In de aanloop naar de nieuwe Wet open overheid is
het interessant om te kijken hoe overheidsinstanties
omgaan met het openbaar maken van informatie in het
kader van Wob-verzoeken. Dit is voor de Nederlandse
Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
(NVRR) aanleiding een DoeMee-onderzoek te starten waar
alle rekenkamers aan mee kunnen doen. Hier hebben wij
ons samen met twee andere provinciale rekenkamers ook
bij aangesloten. De uitkomsten verwachten we in het eerste
kwartaal van 2022 te publiceren.
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Verdroging
Een onbalans tussen aanvulling
en onttrekking van grondwater
leidt tot problemen waaronder

Verdroging. Neerslag, verdamping en waterafvoer zijn
factoren die de grondwaterstand in sterke mate
beïnvloeden. Maar ook grondwateronttrekkingen zijn van
invloed op de grondwaterstanden en watervoorraad in een
gebied. Provincies zijn bevoegd gezag voor grote
grondwateronttrekkingen zoals voor openbare drinkwater-
voorzieningen en industrie wanneer meer dan 150.000 m3
per jaar onttrokken wordt. Waterschappen zijn bevoegd
gezag voor kleinere onttrekkingen, waaronder beregening
voor de landbouw. In dit onderzoek kijken we naar de rol
van de provincies bij verdroging en hoe deze zich verhoudt
tot de rol van waterschappen? Dit brengen we in kaart
waarna we ons focussen op de ontwikkelingen in de
omvang van de grondwateronttrekkingen de afgelopen
jaren en de manier waarop de gevolgen van verdroging
daarbij zijn betrokken.

Revolverende fondsen
In 2017 publiceerden we een onderzoek
naar de governance van revolverende
fondsen op het gebied van energie en

innovatie. Voor een onderzoek naar de effecten was het
toen nog te vroeg. Inmiddels zijn de meeste fondsen acht
jaar operationeel waardoor het moment is gekomen om
naar de effecten te kijken. De provincies maakten met de
fondsbeheerders afspraken over de realisatie van
arbeidsplaatsen, energiebesparing en opwekking van
hernieuwbare energie. De verwachtingen over de bijdrage
van de revolverende fondsen aan het oplossen van
maatschappelijke opgaven zijn onverminderd groot en er
worden nieuwe fondsen opgericht. Meer inzicht in de
bijdrage van deze fondsen aan het realiseren van provinciale
doelen is daarom gewenst. We onderzoeken in hoeverre de
fondsen bijdragen aan de provinciale doelen in relatie tot de
investeringen die zij hebben gedaan.
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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 lopen waarbij we ook kijken naar
de effecten hiervan.

Bewaken kwaliteit lokaal bestuur
Eén van de kerntaken van de provincie is
het bewaken van de kwaliteit van het
lokale bestuur. Dit zijn gemeenten en

waterschappen. In concreto gaat het dan om het financieel
toezicht en beleid met betrekking tot bestuurskracht. Naar
financieel toezicht hebben we al tweemaal onderzoek
gedaan. In dit onderzoek willen we kijken naar de inzet van
de provincies Gelderland en Overijssel bij bestuurskracht.
Wat doen zij voor gemeenten waar bestuurskrachtissues
spelen? Hoe houden zij hier zicht op? Wat is het effect van
de programma’s en investeringsimpulsen die hiervoor zijn
opgesteld?
Door de toenemende financiële druk, het groeiende
takenpakket en risico's op het gebied van ondermijning
wordt het belang van bestuurskrachtige gemeenten alleen
maar groter en daarmee ook de rol van de provincie als
bewaker daarvan. Het is dan ook van belang dat PS goed
zicht hebben op de uitvoering van deze taak.
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17 jaar Rekenkamer

In september 2020 wilden we ons 15
jarig bestaan vieren met een
symposium. Tijdens het symposium
wilden we terugblikken en aandacht
besteden aan drie rode draden die we
in 2015 expliciet hebben benoemd
met het idee ze zoveel mogelijk terug
te laten komen in onderzoek. De rode
draden zijn: informatievoorziening PS,
budgettaire kaders en de sturingsrol.
Deze thema’s raken alle drie aan de
kaderstellende en controlerende rol
van PS. Hiermee komen we terug op
een vraag die we tijdens de fractie-
gesprekken regelmatig krijgen: aan
welke knoppen kan er door PS

gedraaid worden? Aan de hand van
de terugblik op 15 jaar rekenkamer
willen we deze vraag zo goed mogelijk
beantwoorden. Als gevolg van de
Coronamaatregelen is dit niet door-
gegaan. Dit betekent dat we in 2022
ons 17 jarige bestaan vieren.

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.

Begeleiden stagiairs

Vanuit onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid worden in 2022
maximaal twee studenten in de
gelegenheid gesteld om bij ons stage
te lopen (en hun scriptie te schrijven).
In overleg wordt een geschikt onder-
werp geselecteerd. Onderzoekers van
de Rekenkamer begeleiden de
studenten bij het doen van onder-
zoek. Op die manier houden we ook
onze wetenschappelijke kennis op
peil.
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Activiteit
2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Leegstand

Follow up 
grondwaterbescherming

Voorkantsturing

Wob

Verdroging

Revolverende fondsen

Stimuleren fietsvervoer

Bewaken kwaliteit lokaal bestuur

17 jarig bestaan Rekenkamer

Overige activiteiten
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Taak Uitgevoerde onderzoeken Groslijst onderwerpen

Reflecties corona-aanpak provincies (2021) Aanbestedingen

(Actualisatie) coronarekeningen (2021) Risicobeheersing / besluitvorming bij grote projecten

Subsidies (2019) Demografisch impact analyses

Informatieveiligheid (2019) Overheidscommunicatie

Burgerparticipatie bij infrastructurele projecten (2017) Follow-up burgerparticipatie

Netwerksturing Gelderland (2016) Integrale sturing

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)

Follow-up onderbesteding, reserves en voorzieningen en treasury (2012)

Verkenning demografische ontwikkeling / krimp (2011)

Reserves en voorzieningen (2009)

Treasury (2008)

Onderbesteding (2008)
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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)

Aanpak landschapsbeheer Overijssel (2021) Passieve soortenbescherming (VTH)

Programmatische aanpak stikstof (2017) Aanpak stikstofproblematiek

Verkenning natuur (2016) Agrarisch natuurbeheer

Faunabeheer Gelderland (2014) Faunabeheer

Grondverwerving (2013 en follow-up 2017) Grondbeheer (inzet provinciale gronden)

Investeringsbudget landelijk gebied (2010) Bos- en bomenbeleid

Watertoets (2009)

Verdrogingsbeleid (2006)

Grondwaterbescherming (2019) Vestigingsklimaat

Waterveiligheid en -overlast (2018)

Wonen (2018)

XL Businesspark Twente (2017)

Follow-up bedrijventerreinen (2015)

Bedrijventerreinen (2012)

Nationale landschappen (2010)
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Taak Uitgevoerde onderzoeken Groslijst onderwerpen

Circulair inkopen en aanbesteden (2020)

Lessen voor innovatie Overijssel (2018) Ondersteuning MKB

Revolverende fondsen (2017)

Maatregelen discrepantie arbeidsmarkt Gelderland (2014)

Gemeenschappelijke regelingen Overijssel (2014)

Recessiemaatregelen (2012)

Innovatieroute Twente (2010)

Oost NV (2009)

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)
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Taak Uitgevoerde onderzoeken Groslijst onderwerpen

Warmtenetten Gelderland (2020) Klimaatbeleid

Draagvlak hernieuwbare energie (2020) Doeltreffendheid energiebeleid

Vergunningverlening, toezicht en handhaving Gelderland (2019) Omgevingsdiensten Overijssel

Energietransitie (2018)

Opdrachtgeverschap BRZO-omgevingsdiensten (2015)

Energietransitie Gelderland (2014)

Bodemsanering (2010)


