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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:

Overloop uit 2019

3

Follow-up groot onderhoud wegen en kunstwerken

Nieuw te starten onderzoek 2020

4

Circulaire economie bij aanbesteden

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

Draagvlak voor hernieuwbare energie

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

Landschapsbeheer Overijssel

drs. S.C. van der Haagen. De secretaris-

Warmtenetten Gelderland

directeur is mevrouw drs. S.W. Mathijssen RO.

Bereikbaarheid steden en dorpen met openbaar
vervoer

Rekenkamer Oost-Nederland
Achter de Muren Zandpoort 6
7411 GE Deventer
Telefoon: 0570 - 66 58 00

info@rekenkameroost.nl

Overige activiteiten
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Planning
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Gepubliceerd onderzoek en groslijst onderwerpen
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www.rekenkameroost.nl
Twitter: @RekenkamerOost
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Follow-up groot onderhoud wegen en kunstwerken
Om de doorwerking van rekenkameronderzoek te bevorderen voert de Rekenkamer follow-up onderzoek
uit. In zo’n onderzoek gaan we na wat er gedaan is met de aanbevelingen die door Provinciale Staten
(PS) zijn overgenomen. Voor de follow-up hebben we gekozen voor het onderzoek naar het groot onderhoud van wegen en kunstwerken in Gelderland en Overijssel uit 2016. Bij het onderhoud van wegen en kunstwerken gaat het
om veel geld en een deel van de aanbevelingen ging over de kaderstellende en controlerende rol van PS. Er zijn enkele jaren
verstreken na de publicatie, waardoor verwacht mag worden dat de aanbevelingen inmiddels zijn geïmplementeerd. De
uitkomsten van de follow-up publiceren we begin 2020.
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Circulaire economie bij aanbesteden

Draagvlak voor hernieuwbare energie

In 2016 is het programma 'Nederland
Circulair in 2050' door het kabinet
vastgesteld. De ambitie is een circulaire
economie (CE) te realiseren door 50% minder gebruik van
primaire grondstoffen in 2030. De transitie die hiervoor
nodig is, betekent een stevige maatschappelijke opgave.
Dit heeft geleid tot het Grondstoffenakkoord dat door de
provincies Overijssel en Gelderland mede is getekend.
Beide provincies hebben dit vertaald naar eigen beleid
waarvan het geven van het goede voorbeeld een
belangrijk onderdeel is. Dit willen de provincies doen door
meer circulair in te kopen en aan te besteden,
bijvoorbeeld als het gaat om infrastructuur. De provincie
Overijssel heeft als doel om in 2020 minimaal 10%
circulair in te kopen. De provincie Gelderland wil de eerste
afvalloze provincie van Nederland worden. In dit onderzoek willen we kijken in hoeverre circulaire economie
wordt meegenomen in de inkoop en aanbestedingen en
wat daarmee wordt bereikt.

In het landelijke Klimaatakkoord wordt
draagvlak bij burgers en bedrijven onmisbaar genoemd. Draagvlak komt ook
als thema aan de orde in de coalitieakkoorden van beide
provincies als het gaat om de energietransitie. De Regionale Energie Strategieën (RES) die op dit moment worden
uitgewerkt, zijn bedoeld om te komen tot draagvlak en
acceptatie bij maatschappelijke partners. Wat verstaan
provincies in dit geval onder draagvlak, op wie richten zij
zich en hoe zetten zij daarop in? Op voorhand onderscheiden wij daarbij het besluitvormingstraject van de
provincies ten aanzien van het ruimtelijk spoor, de inzet bij
de RES’en en het stimuleren van initiatieven voor duurzame opwekking. Voor dit onderzoek kijken we naar de
manier waarop en met welk resultaat de provincie zich
heeft ingezet om draagvlak te verkrijgen. De uitkomsten
kunnen benut worden voor de implementatiefase van de
RES’en.
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Landschapsbeheer Overijssel

Warmtenetten Gelderland

In de loop der eeuwen zijn in het Nederlandse landschap diverse landschaps elementen zoals heggen, houtwallen en
poeltjes verschenen. Deze elementen vertellen iets over het
ontstaan van het landschap. Ze laten bijvoorbeeld zien hoe
onze voorouders het landschap hebben ontgonnen en
gebruikt. De provincie heeft de afgelopen jaren op
verschillende manieren geïnvesteerd in het beheer van deze
landschappen. Tot 2015 is er met langjarige beheercontracten gewerkt, waarbij een vergoeding werd verstrekt
vanuit een fonds. De afgelopen jaren was er een subsidieregeling voor (agrarisch) natuur en landschapsbeheer en
recent zijn er pilots gefinancierd om te komen tot plannen
voor langjarig beheer. Een onderzoek waarbij we terug
kijken over een langere periode kan zicht bieden op de
resultaten van het beleid, de verschillende instrumenten,
afgezet tegen de ingezette middelen. De beoogde resultaten
zijn daarbij het toetsingskader.

Warmtenetten dragen bij aan de energietransitie omdat daarmee de huidige
warmtevoorziening door aardgas vervangen kan worden. Warmtenetten kunnen gevoed worden
door verschillende bronnen: stoken van fossiele brandstoffen, restwarmte van afvalverbrandingsinstallaties en
bedrijven, biomassacentrales of geothermiebronnen. De
centrale opgave bij de realisatie van warmtenetten is het
krijgen van een sluitende businesscase. Warmtenetten
kennen grote initiële investering en verdienen zich niet snel
terug. De provincie Gelderland streeft naar een aansluiting
van 60.000 woningequivalenten in 2020. Om dit te
realiseren financiert zij haalbaarheidsstudies en warmtevisies, subsidieert zij de aanleg van warmtenetten en
verstrekt zij leningen voor warmteprojecten. De combinatie
van de financiële risico’s en het belang voor de provinciale
doelen maakt het onderwerp interessant. De afwegingen
die worden gemaakt voor de inzet op warmtenetten zijn in
ieder geval onderwerp van het onderzoek.
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Bereikbaarheid dorpen en steden met openbaar vervoer
Bussen en treinen zijn belangrijk voor de
bereikbaarheid van steden en dorpen.
De provincie heeft hierbij een belangrijke
rol want zij is verantwoordelijk voor het regionale openbaar
vervoer. De afgelopen jaren zijn de provincies bezig geweest
met een herijking van het beleid omdat er vanuit het Rijk
minder middelen beschikbaar zijn gesteld voor het openbaar vervoer en de behoefte van reizigers verandert. De
inzet van de provincies Gelderland en Overijssel is een
stevig kernnet van drukkere vervoerslijnen. Voor verbindingen met een lage vraag wordt geëxperimenteerd met
flexibele/alternatieve vormen van vervoer. Beide vormen
van vervoer bepalen hoe bereikbaar de steden en dorpen in
de provincie zijn. Inmiddels is het beleid uitgewerkt en
gebruikt voor de nieuwe concessieverlening die 1 december
2020 ingaat. Ook zijn enkele flexibele en alternatieve

vormen van vervoer alweer gestopt omdat ze te duur waren
of te weinig gebruikt werden. In dit onderzoek willen we
kijken hoe de bereikbaarheid zich heeft ontwikkeld, waarbij
we in ieder geval twee concessieperiodes meenemen. Dit
betekent dat de uitvoering pas in het najaar zal starten.
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15 jaar Rekenkamer
In 2020 bestaat de Rekenkamer OostNederland 15 jaar. Dat is een mooi
moment om terug te blikken en de
geleerde lessen te delen. We
besteden daarbij aandacht 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 ook terug op een
vraag die we tijdens de fractiegesprekken regelmatig krijgen: aan

welke knoppen kan er door PS
gedraaid worden? Aan de hand van
de terugblik op 15 jaar rekenkamer
zullen we deze vraag zo goed mogelijk
beantwoorden. Kortom, het wordt
geen traditioneel rekenkameronderzoek maar wel inzichten en handvatten die we graag tijdens een
gezamenlijke bijeenkomst met PS (en
GS) delen.
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 ontwikkelingen etc. ondersteunen hierbij.
Begeleiden stagiairs
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid worden in 2020
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

2020
Q1

2021
Q2

Q3

Q4

Q1

Follow-up groot onderhoud
Circulaire economie bij
aanbesteden
Draagvlak energietransitie
Landschapsbeheer Overijssel
Warmtenetten Gelderland
Bereikbaarheid steden en dorpen

15 jaar rekenkamer
Overige activiteiten
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Taak

Uitgevoerde onderzoeken

Groslijst onderwerpen

Subsidies (2019)

Vastgoed

Informatieveiligheid (2019)

Ondermijning / weerbare overheid

Burgerparticipatie bij infrastructurele projecten (2017)

Risicobeheersing bij grote projecten

Netwerksturing Gelderland (2016)

Bestuursstijl van de provincie

Toezicht gemeentefinanciën (en GR’en) (2013 en follow-up 2017)
Social return (2015)

Externe inhuur Overijssel (2014)

(follow-up) Externe inhuur

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)
Collegeprogramma’s (2007)
Beleidsrekening Gelderland (2006)
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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)
Programmatische aanpak stikstof (2017)

Natuurbeleid / natuurnetwerk

Verkenning natuur (2016)

Natuurcompensatie Gelderland

Faunabeheer Gelderland (2014)

Faunabeheer

Grondverwerving (2013 en follow-up 2017)

Agrarisch natuurbeheer

Investeringsbudget landelijk gebied (2010)

Bomenkap

Watertoets (2009)

Soortenbescherming

Verdrogingsbeleid (2006)

Verdrogingsbeleid

Grondwaterbescherming (2019)

Vestigingsklimaat

Waterveiligheid en -overlast (2018)

Vakantieparken

Wonen (2018)

Leegstand (winkels, bedrijventerreinen en boerderijen)

XL Businesspark Twente (2017)
Follow-up bedrijventerreinen (2015)
Bedrijventerreinen (2012)
Nationale landschappen (2010)
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Taak

Uitgevoerde onderzoeken

Groslijst onderwerpen

Lessen voor innovatie Overijssel (2018)
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)
Effecten provinciale wegen (2011)
Sturing op provinciale wegen (2007)
Vergunningverlening, toezicht en handhaving Gelderland (2019)

Vergunningverlening, toezicht en handhaving Overijssel

Energietransitie (2018)

Doeltreffendheid energiebeleid

Opdrachtgeverschap BRZO-omgevingsdiensten (2015)
Energietransitie Gelderland (2014)
Bodemsanering (2010)
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