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Persbericht 
Eindhoven, 23 oktober 2007 
 
 
Reserves en voorzieningen provincie Limburg 
 
De provincie Limburg voert een onvoldoende helder en toetsbaar beleid rondom reserves en 
voorzieningen. Dat is de belangrijkste conclusie van de Zuidelijke Rekenkamer naar aanleiding 
van een onderzoek dat zij heeft ingesteld naar het provinciale beleid met betrekking tot 
reserves en voorzieningen en de informatievoorziening daarover aan Provinciale Staten. Het 
rapport ‘Reserves en voorzieningen provincie Limburg’ is op 22 oktober 2007 aangeboden aan 
Provinciale Staten. 
 
Reserves en voorzieningen maken onderdeel uit van het vermogen van de provincie. Reserves 
bestaan uit een algemene reserve - het vrij aanwendbare eigen vermogen van de provincie - en 
bestemmingsreserves ten behoeve van specifieke doeleinden. Voorzieningen worden gevormd voor 
een onvermijdelijke toekomstige uitgave, waarvan het tijdstip en de omvang nog niet exact bekend 
zijn. De omvang van de reserves en voorzieningen in de provincie Limburg nam in de afgelopen 
periode toe van ruim € 295 mln. in 2004 tot ruim € 324 mln. in 2006.  
 
De rekenkamer richtte zich in haar onderzoek op de vraag in hoeverre sprake is van een 
doeltreffend en doelmatig beleid met betrekking tot reserves en voorzieningen en in hoeverre de 
informatievoorziening aan Provinciale Staten toereikend is met het oog op hun kaderstellende en 
controlerende rol.  
 
De rekenkamer concludeerde dat er in onvoldoende mate sprake is van een actueel, helder en 
toetsbaar integraal beleidskader rondom reserves en voorzieningen. De vorming van reserves en 
voorzieningen vindt niet plaats vanuit een integrale visie op de financiering van provinciaal beleid. 
De helderheid en bruikbaarheid van instellingsbesluiten kan volgens de rekenkamer aanmerkelijk 
worden verbeterd. Zo worden op dit moment nauwelijks relaties gelegd met beleidsdoelen uit de 
programmabegroting.  
 
Naar de mening van de rekenkamer leidt de gunstige vermogenspositie van de provincie ertoe dat er 
nauwelijks een principieel debat plaatsvindt over reserves en voorzieningen: er zijn voldoende 
middelen beschikbaar om nieuwe reserves en voorzieningen in te stellen, dan wel bestaande te 
‘voeden’. Dit komt ook tot uitdrukking in een groeiend aantal reserves en voorzieningen en in een 
toenemend volume aan reserves en voorzieningen. De rekenkamer constateerde dat in de afgelopen 
bestuursperiode structureel sprake is geweest van ‘ruimte’ in de algemene reserve, uiteenlopend 
van ruim € 20 mln. tot ruim € 34 mln. 
 
Hoewel de rekenkamer vaststelde dat over de jaren heen het verloop van reserves en voorzieningen 
redelijk tot goed is te volgen, kon zij niet vaststellen of de beoogde doelen ook daadwerkelijk zijn 
bereikt. In geen van de onderzochte documenten uit de planning en control-cyclus wordt expliciet 
een relatie gelegd tussen de inzet van middelen uit de reserves en voorzieningen en het bereiken 
van beleidsdoelen die men daarmee wenst te realiseren.  
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Hoewel de toegankelijkheid van de informatievoorziening over reserves en voorzieningen de 
afgelopen jaren enigszins is verbeterd, is deze naar de mening van de rekenkamer nog te beperkt. 
De informatie zoals die wordt aangeboden stelt Provinciale Staten onvoldoende in staat om 
politieke keuzes te maken ten aanzien van de vorming en aanwending van reserves en voorzieningen 
in relatie tot de begrotingsuitvoering.  
 
De rekenkamer beveelt aan dat de provincie een helder integraal beleidskader voor reserves en 
voorzieningen formuleert. Daarnaast moeten volgens de rekenkamer op basis van dit beleidskader 
instellingsbesluiten worden opgesteld, volgens een uniform model, waarin belangrijke basisgegevens 
per reserve en voorziening worden vastgelegd. Tot slot beveelt de rekenkamer aan om de 
informatievoorziening over reserves en voorzieningen af te stemmen op de autoriserende en 
controlerende rol van Provinciale Staten. 
 
 
             
Voor meer informatie:  
drs. P.W.M. de Kroon, directeur-secretaris, telefoon 040-2329338 / 06-18303489 
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