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Colofon
De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk 

orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, 

doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde 

bestuur van de provincies Gelderland en Overijssel.

De bestuursleden van de Rekenkamer zijn: 

de heer drs. M.M.S. Mekel (voorzitter), de heer  

ir. T.J.A. Gies (plv. voorzitter) en mevrouw  

B. Vlieger-Ruitenberg MBA (bestuurslid tot  

1 januari 2019). De secretaris-directeur is  

mevrouw drs. S.W. Mathijssen RO. 

Rekenkamer Oost-Nederland

Achter de Muren Zandpoort 6

7411 GE Deventer

Telefoon: 0570 – 66 58 00

info@rekenkameroost.nl

www.rekenkameroost.nl

Twitter: @RekenkamerOost
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Overloop uit 2018

Informatieveiligheid

Overheden zijn voor de uit-
voering van hun taken steeds 
afhankelijker van digitale in-

formatiesystemen en -stromen. Hierdoor 
wordt de veiligheid daarvan belangrijker. 
Overheden hebben hierin een maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid: burgers en bedrij-
ven moeten erop kunnen vertrouwen dat de 
informatievoorziening betrouwbaar is en dat 
er zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens. 
Provincies richten zich al enige tijd op het be-
vorderen van informatieveiligheid. Met de  
ondertekening van het Convenant Interpro-
vinciale Regulering Informatieveiligheid heb-
ben zij kenbaar gemaakt de informatieveilig-
heid verder te willen optimaliseren en 
professionaliseren. Wij onderzoeken in welke 
mate de provincies Gelderland en Overijssel 
daarin slagen. Het rapport wordt begin 2019 
gepubliceerd.

Grondwaterbescherming

Het gebruik van de onder-
grond neemt toe. Afhanke-
lijk van diepte en toepassing 

zijn verschillende overheden betrokken. Een 
duidelijke provinciale verantwoordelijkheid 
ligt bij de bescherming van het grondwater 
dat gebruikt wordt voor drinkwater. De kaders 
voor het grondwater(beheer) zijn opgenomen 
in de omgevingsvisie van de provincies  
Overijssel en Gelderland. Beide provincies 
hechten aan effectief en zorgvuldig gebruik 
van grondwater. Het in stand houden van de 
kwaliteit van grondwater is daarbij van belang. 
Nut en noodzaak voor de bescherming van het 
grondwater wordt bepaald door actuele en 
potentiële risico’s zoals gewasbeschermings-
middelen, overmatig gebruik meststoffen, bo-
demverontreiniging, klimaatveranderingen en 
stoffen zoals medicijnresten. In het onderzoek 
richten we ons op de effectiviteit van de 
grondwaterbescherming. Het rapport wordt 
na de verkiezingen gepubliceerd. 



Nieuw te starten onderzoek 2019

Subsidieregelingen 

De provincies zetten het 
subsidie-instrument in voor 
uiteenlopende doelen op 

het vlak van energie, wonen, natuur, cultuur, 
sport, leefbaarheid, etc. De financiële omvang 
bedraagt in Gelderland zo’n € 200 miljoen en 
in Overijssel € 125 miljoen. Aan subsidies zijn 
verplichtingen verbonden voor de aanvragers 
maar ook voor de provincie. Zo geldt voor 
subsidieregelingen die langer lopen dan 5 jaar 
een evaluatieplicht. Uit ons onderzoek in 2013 
voor de provincie Overijssel en een intern on-
derzoek van de provincie Gelderland bleek 
dat het zicht op de doeltreffendheid van sub-
sidies verbeterd kon worden. Hiervoor zijn de 
afgelopen jaren maatregelen getroffen. In dit 
onderzoek kijken we naar (de verbeteringen 
in de) doeltreffendheid en rechtmatigheid van 
het subsidieproces. 

Natuurcompensatie Overijssel 

In beschermde natuurgebie-
den zijn bouwactiviteiten, 
zoals de aanleg van een ha-

ven, de verbreding van een snelweg of de 
bouw van woningen, alleen onder strikte 
voorwaarden toegestaan. De initiatiefnemer 
van zo’n project is wettelijk verplicht de scha-
de die aan de natuur wordt aangebracht te 
compenseren door de aanleg van vervangen-
de natuur elders. Deze zogenoemde natuur-
compensatie is van belang om het gestaag te-
ruglopen van de biodiversiteit in Nederland 
een halt toe te roepen. Het is de verantwoor-
delijkheid van de provincie om de compensa-
tiemaatregelen te toetsen en de realisatie te 
controleren. Dit onderzoek richt zich op de 
invulling van deze verantwoordelijkheden 
door de provincie Overijssel. 

Vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) Gelderland 

Voor bepaalde type activi-
teiten zijn vergunningen van 
de provincie nodig. Het gaat 

hier bijvoorbeeld om mestvergisters, afvalver-
werkingsinstallaties, sloopbedrijven, bagger-
depots en ijzergieterijen. Naast vergunning-
verlener dient de provincie ook toezicht te 
houden en handhavend op te treden wanneer 
bedrijven regels overtreden. Deze VTH-taken 
liggen bij Gedeputeerde Staten en zijn uitge-
werkt in beleid en uitvoeringsprogramma’s. 
De daadwerkelijke uitvoering is bij omgevings-
diensten belegd. Provinciale Staten hebben 
binnen het VTH-stelsel een controlerende rol. 
In dit onderzoek ligt de focus op de rol van de 
provincie Gelderland bij vergunningverlening, 
toezicht en handhaving (VTH) op het gebied 
van milieu en energie (kerntaak 4) en de infor-
matie die PS hierover krijgen. 
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Nog door PS te kiezen onderwerp

In verband met de verkiezingen heeft de Rekenkamer besloten in de onderzoeksprogrammering ruimte 
te laten voor een nieuw onderwerp. Tijdens de introductiebijeenkomst voor de Provinciale Staten van 
Gelderland en Overijssel op onze locatie in Deventer bespreken we de mogelijkheden binnen de vol-
gende onderwerpcategoriën:

ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

economie & arbeidsmarkt

milieu, energie & klimaat

cultuur & welzijn

kwaliteit openbaar bestuur & financiën

verkeer & vervoer

natuur & platte land

Ideeën voor een concretere invulling van deze categoriën zijn te vinden op onze groslijst op pagina 8 en 9.

Onderzoeksprogramma 2019 – 5



Overige activiteiten

Reflecties op adaptieve bestuursstijlen

In beide Staten is er aandacht voor adaptieve 
bestuursstijlen. Voor de provincie Gelderland 
is dit in 2016 aan de orde gekomen in het on-
derzoek naar het programma stad en regio. 
Naar aanleiding hiervan zijn de ‘Handvatten 
PS voor netwerksturing’ gepubliceerd. De 
precieze invulling blijft een zoektocht voor alle 
partijen: PS, GS, ambtenaren en partners. Met 
een korte reflectie op de toepassing van onze 
lessen op de gebiedsopgaven ondersteunen 
we de nieuwe Statenleden bij hun controle-
rende en kaderstellende rol. 
In Overijssel is er in 2016 € 2 miljoen vrijge-
maakt om initiatieven van inwoners en be-
drijfsleven en experimenten met nieuwe vor-
men van samenwerking te stimuleren. Tijdens 
de fractiegesprekken van de afgelopen jaren 
is het onderwerp meerdere malen genoemd. 
Ter ondersteuning van de nieuwe Statenleden 
geven we voor Overijssel een reflectie op de 
initiatieven en experimenten die zijn uitge-
voerd. 

Onderwerpselectie

Een continue activiteit binnen de Rekenkamer 
heeft betrekking op het verkennen van nieu-
we onderwerpen. Onder meer de gesprek-
ken met fracties, het bijhouden wat er in de 
commissies op de agenda staat, het bijwonen 
van technische presentaties, het volgen van 
landelijke ontwikkelingen, etc. ondersteunen 
hierbij. 

Rode draden uit onderzoek

De Rekenkamer werkt in haar onderzoeken 
met rode draden. Dit zijn thema’s die in elk 
onderzoek terugkomen: informatievoorzie-
ning aan PS, budgettaire kaders en sturingsrol. 
Uiteindelijke doel is om Statenleden op deze 
thema’s lessons learned mee te geven. Ons  
15 jarige bestaan in 2020 is hier een aangewe-
zen moment voor. 

Begeleiden stagiaires 

Vanuit onze maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid worden in 2019 maximaal twee stu-
denten in de gelegenheid gesteld om bij ons 
stage te lopen (en hun scriptie te schrijven). 
In overleg wordt een geschikt onderwerp ge-
selecteerd. Onderzoekers van de Rekenkamer 
begeleiden de studenten bij het doen van on-
derzoek.
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Planning
Onderwerp

2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Informatieveiligheid

Grondwaterbescherming

Reflecties op adaptieve bestuursstijlen

Subsidieverlening

Vergunningsverlening, toezicht en 

handhaving Gelderland

Natuurcompensatie Overijssel

Nog te kiezen onderwerpen

Overige activiteiten
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Gepubliceerd onderzoek en groslijst onderwerpen
Taak Uitgevoerde onderzoeken Groslijst onderwerpen

Burgerparticipatie bij infrastructurele projecten (2017) Werkgelegenheid

Netwerksturing Gelderland (2016) Vastgoed

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

Social return (2015) ‘Samen werkt beter’ Overijssel

Externe inhuur Overijssel (2014) (follow-up) Externe inhuur

Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (2014)

Effectiviteit subsidies Overijssel (2013)

Nulmeting social return (2013)

Statenvragen (2013)

Verkenning demografische ontwikkeling/krimp (2012)

Follow-up onderbesteding, reserves en voorzieningen en treasury (2012) Follow-up onderbesteding i.r.t. nieuwe kerntakenbegroting

Reserves en voorzieningen (2009)

Treasury (2008)

Collegeprogramma’s (2007)

Onderbesteding (2007)

Beleidsrekening Gelderland (2006)

Cultureel ondernemerschap (2016) Sport– en Evenementenbeleid

Jeugdzorg: (on)verantwoord wachten (2012)

Verkenning jeugdzorg (2009)

Wonen, zorg en welzijn voor ouderen (2006)

Programmatische aanpak stikstof (2017) Natuurbeleid / natuurnetwerk

Faunabeheer (2014) Faunabeheer

Grondverwerving (2013 en follow-up 2017)) Natuurcompensatie Gelderland

Investeringsbudget landelijk gebied (2010)
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Taak Uitgevoerde onderzoeken Groslijst onderwerpen

Verkenning natuur (2016)

Watertoets (2009)

Verdrogingsbeleid (2006) Verdrogingsbeleid

Waterveiligheid en –overlast (2018)

Wonen (2018)

XL Businesspark Twente (2017)

Follow-up bedrijventerreinen (2015)

Bedrijventerreinen (2012)

Nationale landschappen (2010) Bescherming landschappelijke elementen

Lessen voor innovatie Overijssel (2018) Circulaire economie

Revolverende fondsen (2017) Effectiviteit revolverende fondsen

Maatregelen discrepantie arbeidsmarkt Gelderland (2014)

Gemeenschappelijke regelingen Overijssel (2014)

Recessiemaatregelen (2012)

Innovatieroute Twente (2010)

Oost NV (2009)

Goederenvervoer over water Overijssel (2017) Goederenvervoer Gelderland

Groot onderhoud wegen en kunstwerken (2016) Stimuleren fietsvervoer

Concessieverlening openbaar vervoer Overijssel ( 2013) Mobiliteit en bereikbaarheid

Effecten provinciale wegen (2011)

Sturing op provinciale wegen (2007)

Energietransitie (2018) Doeltreffendheid energiebeleid 

Energietransitie Gelderland (2014) Asbestsanering

Bodemsanering (2010) Vergunningverlening, toezicht en handhaving Overijssel

vervolg (Gepubliceerd onderzoek en groslijst onderwerpen)


