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Leeswijzer 
 
 
Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek dat de Zuidelijke Rekenkamer in 
de periode maart – april 2008 heeft uitgevoerd naar de jaarstukken 2007 van de 
provincie Noord-Brabant met als probleemstelling: Zijn er in de jaarstukken 2007 
van de provincie Noord-Brabant aandachtspunten en verbeterpunten aan te wijzen, 
vanuit het perspectief van de controlerende taak van Provinciale Staten? 
 
In hoofdstuk 1 wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van het onderzoek 
met de daarbij door de rekenkamer geformuleerde algemene verbeterpunten 
(suggesties voor Provinciale Staten). 
 
Hoofdstuk 2 geeft de opzet van het onderzoek, met de aanleiding en de doelstelling, 
de probleemstelling, onderzoeksvragen, normen en onderzoeksmethode. 
 
Het onderzoek bestaat uit twee delen: de analyse van de programma’s uit het 
jaarverslag en de analyse van de financiële aspecten (de jaarrekening inclusief het 
onderdeel algemeen financieel beleid en de acht paragrafen uit het jaarverslag).  
 
Hoofdstuk 3 bevat de analyse van de programma’s en de specifieke verbeterpunten 
(suggesties) die de rekenkamer naar aanleiding daarvan formuleert.  
 
Hoofdstuk 4 geeft de analyse van de financiële aspecten en de specifieke door de 
rekenkamer geformuleerde verbeterpunten (suggesties).  
 
Hoofdstuk 5 bevat de reactie van Gedeputeerde Staten op dit rapport. 
 
Hoofdstuk 6 geeft het nawoord van de Zuidelijke Rekenkamer. 
 
In bijlage 1 wordt ingegaan op de selectie van de te onderzoeken programma’s.  
 
Bijlage 2 bevat een overzicht van aandachtspunten uit de paragrafen. Per paragraaf 
zijn specifieke aanbevelingen geformuleerd. 
 
Bijlage 3 bevat een leeswijzer programma’s en productgroepen. 

 
 
 



Rapport bij de jaarstukken 2007 provincie Noord-Brabant    Pagina 5 van 67 



Rapport bij de jaarstukken 2007 provincie Noord-Brabant    Pagina 6 van 67 

1 Samenvatting 
 
 
In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten (GS) jaarlijks 
verantwoording af over het door hen gevoerde bestuur en beleid zoals verwoord in 
de begroting. Deze jaarstukken vormen een instrument van Provinciale Staten (PS) 
bij het uitoefenen van hun controlerende taak. Het stelt hen in staat na te gaan of 
de provincie het afgelopen jaar de prestaties heeft geleverd zoals aangekondigd in 
de begroting, of dit ook binnen het daarvoor beschikbare budget is gebeurd en of, 
dan wel in welke mate de beoogde doelen (daarmee) zijn bereikt.  
Het beoordelen en vaststellen van de jaarstukken door PS is een belangrijke taak en 
ook een omvangrijke taak. Om PS te ondersteunen bij de behandeling van de 
jaarstukken 2007 heeft de Zuidelijke Rekenkamer in de periode maart – april 2008 
een onderzoek uitgevoerd naar de jaarstukken 2007 met als probleemstelling: Zijn 
er in de jaarstukken 2007 van de provincie Noord-Brabant aandachtspunten en 
verbeterpunten aan te wijzen, vanuit het perspectief van de controlerende taak 
van Provinciale Staten? 
 
In de jaarstukken verantwoorden GS de mate waarin de provincie invulling heeft 
gegeven aan de voornemens uit de begroting. De jaarstukken en begroting moeten 
aan een aantal regels voldoen. Vanaf begrotingsjaar 2004 geldt daarvoor het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De regels schrijven 
onder andere voor dat in de jaarstukken antwoord moet worden gegeven op de 
volgende drie W-vragen die de tegenhangers zijn van de drie W-vragen die in de 
begroting zijn beantwoord: 
1. Wat hebben we bereikt (ten opzichte van de doelen/effecten uit de begroting)? 
2. Wat hebben we ervoor gedaan (ten opzichte van de prestaties uit de begroting)? 
3. Wat heeft het gekost (ten opzichte van de budgettaire raming uit de begroting)? 
 
Voor de controle door PS is een goede beantwoording van en aansluiting tussen de 
drie W-vragen uit de begroting en de jaarstukken onontbeerlijk. Pas als een goed 
inzicht bestaat in hetgeen is bereikt, met welke middelen en met welke prestaties, 
én deze mate van doelbereiking en prestaties is afgezet tegen hetgeen men van plan 
was en daarvoor wilde inzetten, is het mogelijk om tot een goed oordeel te komen. 
Een oordeel dat kan leiden tot intensivering, extensivering of bijstelling van 
verschillende (onderdelen van) programma’s.  
Om de verantwoordingsinformatie over het beleid uit de jaarstukken te kunnen 
beoordelen, is het dus noodzakelijk om ook naar de kwaliteit van de 
beleidsinformatie in de begroting te kijken. Want pas als vooraf in de begroting de 
beoogde effecten (doelen) en prestaties en daarvoor in te zetten middelen concreet 
zijn vastgelegd en de informatie erover toereikend is, kan achteraf daarover 
verantwoording worden afgelegd en vervolgens op basis van de jaarstukken worden 
vastgesteld of, dan wel in welke mate de effecten zijn bereikt en de prestaties zijn 
geleverd met de daarvoor beschikbare middelen. Daartoe moet de informatie 
daarover in de jaarstukken uiteraard ook toereikend zijn.  
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Gezien de reikwijdte van dit onderzoek is naar de mening van de rekenkamer de 
kwaliteit van de informatie in de begroting en jaarstukken voldoende wanneer deze 
toereikend, dat wil zeggen sluitend, begrijpelijk, transparant en volledig is. De 
kwaliteit van de formulering van doelen, prestaties en indicatoren wordt, gelet op 
de reikwijdte van het onderzoek, slechts op hoofdlijnen beoordeeld. De normen 
beperken zich tot specifiek, meetbaar en tijdgebonden; ofwel concreet.  
 
Met de begroting en de jaarstukken 2007 zijn deze stukken voor de vierde keer 
opgesteld volgens de regels van het BBV. De rekenkamer is zich ervan bewust dat de 
omslag naar het begroten en verantwoorden volgens het BBV een proces is dat 
onmogelijk van de ene op de andere dag voltooid kan zijn. Het is een proces van de 
lange adem, waarbij in wisselwerking tussen GS, PS en het ambtelijk apparaat, de 
provincie stap voor stap tot een betere begroting en jaarstukken komt. Op basis 
daarvan kunnen de ‘uitvoering en monitoring’ ter hand worden genomen en kunnen 
PS het beoogde en gerealiseerde beleid controleren en beoordelen. Daarmee kan de 
autoriserende en controlerende functie van PS meer inhoud krijgen. De provincie 
Noord-Brabant heeft in dit kader in 2007 de werkgroep Verbetering begroting 
opgericht met als doel het meer ‘SMART’ maken van de begroting (2008). De 
rekenkamer zal de komende jaren dit proces en de ontwikkeling van de begrotingen 
en jaarverslagen blijven volgen. 
 
Dit rapport bevat de resultaten van dit onderzoek. De Zuidelijke Rekenkamer stelt 
zich voor dat de conclusies en suggesties uit dit rapport ook een bijdrage leveren 
aan het door de provincie in gang gezette verbetertraject. Dit rapport is bedoeld als 
een handreiking voor GS, PS en het ambtelijk apparaat in het proces dat moet 
leiden tot verdere verbetering van begroting en jaarstukken. 
 
Algemene conclusie 
De kwaliteit van de verantwoordingsinformatie in de jaarstukken 2007 maakt het 
voor Provinciale Staten nog niet mogelijk om de controlerende taken ten volle uit 
te kunnen voeren.  
 
Het jaarverslag 2007 geeft (PS) nog onvoldoende inzicht in de realisatie van de 
beoogde doelen, prestaties en kosten, de relatie tussen deze drie en de oorzaken en 
gevolgen van afwijkingen tussen wat beoogd werd en wat is gerealiseerd op deze 
elementen.  
 
Eén van de hoofdoorzaken ligt bij de begroting 2007. Daaruit wordt niet altijd 
duidelijk wat de provincie precies wil bereiken en wanneer, wat ze voornemens is te 
gaan doen om de beoogde doelen te realiseren en hoeveel budget beschikbaar is 
voor die doelen en prestaties. De doelen en prestaties zijn in het algemeen nog te 
weinig specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd en het inzicht in de 
verdeling van de beoogde baten en lasten over de nagestreefde doelen en prestaties 
ontbreekt veelal. Als gevolg hiervan kunnen PS vooraf hun autoriserende functie en 
achteraf hun controlerende taak niet (ten volle) goed uitvoeren. Bovenstaande 
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betekent ook dat de informatie in de begroting en het jaarverslag nog niet het 
houvast geeft om op te kunnen (bij)sturen, ook niet ten behoeve van de volgende 
begroting. 
 
Een andere hoofdoorzaak is dat de informatie in de jaarstukken nauwelijks ingaat op 
de realisatie van de beoogde doelen/effecten en bij de meeste programma’s slechts 
voor een deel van de voorgenomen prestaties wordt ingegaan op de vraag in 
hoeverre deze zijn geleverd. Ook sluit de informatie die in de jaarstukken wordt 
gegeven niet altijd aan op de informatie in de begroting. Zo wordt er in de 
jaarstukken vaker ingegaan op prestaties die niet in de begroting als beoogd waren 
opgenomen. Uit de jaarstukken blijkt in deze gevallen niet waarom (wel) op deze 
(en niet op de beoogde) prestaties wordt ingegaan. Op oorzaken en gevolgen van 
niet of ten dele realiseren van doelen en prestaties wordt vrijwel niet ingegaan. Dat 
geldt ook voor oorzaken en gevolgen van over- of onderschrijding van de begrote 
budgetten (in relatie tot onder andere de gerealiseerde of toekomstig beoogde 
prestaties en doelen). De verantwoording in de jaarstukken staat hiermee in een 
aanzienlijk aantal gevallen los van wat in de begroting als voornemen is 
gepresenteerd. In de jaarstukken worden (conform de voorschriften) alleen de 
verschillen tussen de realisatie en geraamde baten en lasten na 
begrotingswijzigingen toegelicht. De rekenkamer is van mening dat daarnaast door 
middel van toelichtingen ook inzicht zou moeten worden gegeven in de verschillen 
tussen de realisatie en wat oorspronkelijk was begroot aan baten en lasten. Door het 
achterwege laten van deze informatie, ontbreekt namelijk ook (voor de lezer van de 
jaarstukken) een integraal inzicht in de verschillen tussen oorspronkelijke begroting 
en realisatie.  
 
Suggesties voor Provinciale Staten 
Voor het debat over de jaarstukken 2007 geeft de rekenkamer in overweging om GS 
te verzoeken op enkele nader aan te wijzen programma-onderdelen een specifieke 
toelichting te geven op: 
 de mate waarin de beoogde doelen en prestaties uit de begroting 2007 zijn 

gerealiseerd; 
 in welke mate dat binnen het daarvoor beschikbare budget is gebeurd; 
 wat de oorzaken zijn van eventuele afwijkingen ten opzichte van wat werd 

beoogd en wat de mogelijke gevolgen voor het beleid en/of de inzet van 
middelen;  

 indien bovenstaande niet mogelijk is, dit met de reden waarom niet aan te 
geven. 

De bedoeling van deze suggestie is om aan de hand van enkele voorbeelden het 
debat langs de drie W-vragen te voeren: ‘Wat is er bereikt, afgezet tegen de doelen 
en effecten zoals in de begroting verwoord?’, ‘Wat is daarvoor gedaan, afgezet 
tegen de prestaties zoals in de begroting verwoord?’, ‘Wat heeft het gekost afgezet 
tegen de raming uit de begroting, en wat zijn de oorzaken en gevolgen van 
eventuele afwijkingen?’. 
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Naar de mening van de rekenkamer kan een dergelijk debat aan de hand van enkele 
concrete programma-onderdelen belangrijke inzichten opleveren voor de wijze van 
rapporteren in toekomstige jaarstukken.  
 
Voor de volgende begroting en bijbehorende jaarstukken beveelt de rekenkamer PS 
aan om GS te verzoeken met kracht op de reeds ingeslagen weg (werkgroep 
Verbetering begroting) voort te gaan en inzichtelijk te maken welke stappen 
genomen (gaan) worden om de kwaliteit van de begroting zodanig te verbeteren dat 
die een goede basis biedt voor sturing zowel voor- als achteraf door PS en voor 
verantwoording via toekomstige jaarstukken. Voor de jaarstukken beveelt de 
rekenkamer aan om, met de bijbehorende begroting als basis, aan te geven in 
hoeverre voorgenomen doelen, prestaties en kosten zijn gerealiseerd en bij 
afwijkingen in te gaan op de oorzaken en gevolgen daarvan. Voor zowel de begroting 
als de jaarstukken kan hierbij het principe van ‘pas toe of leg uit’ van nut zijn. Daar 
waar nog geen verbeterslag is of kan worden gemaakt, wordt toegelicht waarom 
niet en wanneer dit wel het geval zal zijn. Dit geeft PS en de andere lezers van de 
begroting en jaarstukken inzicht in de stand van zaken.  
 
De rekenkamer beveelt bij de te ondernemen acties in elk geval aan in de begroting 
een volgende stap te zetten om: 
 de doelen, prestaties en indicatoren SMART-C te formuleren: specifiek, 

meetbaar, afgesproken, realistisch, tijdgebonden en consistent; 
 de beoogde prestaties per doel te presenteren en kort aan te geven op welke 

wijze deze prestaties geacht worden bij te dragen aan het bereiken van dat 
doel; 

 voor de doelen en prestaties indicatoren te formuleren die inzicht geven in 
respectievelijk de streefwaarden en de mate waarin de prestaties zijn geleverd 
en de doelen bereikt. 

 
Daarnaast beveelt de rekenkamer aan om in de jaarstukken een volgende stap te 
zetten om: 
 in de programmaverantwoording in elk geval in te gaan op de mate van het 

bereiken van de beoogde doelen en prestaties, zoals die in de begroting zijn 
gepresenteerd (zorg voor aansluiting tussen begroting en jaarverslag); 

 de realisatiegegevens schematisch af te zetten tegen hetgeen beoogd werd (en 
daarmee dan ook de gerealiseerde prestaties per doel te presenteren en kort 
aan te geven op welke wijze deze prestaties hebben bijgedragen aan het 
bereiken van dat doel); 

 en indien van toepassing daarbij een toelichting te geven waarom de doelen en 
prestaties al dan niet zijn bereikt en wat de gevolgen daarvan zijn voor het 
vigerende beleid. 

Voor verdere specifieke suggesties wordt verwezen naar de slotparagrafen van 
hoofdstuk 3 en 4. 
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2  Inleiding / Opzet onderzoek 
 
 
2.1 Achtergrond en doelstelling onderzoek 
 
In de jaarrekening en het jaarverslag leggen GS jaarlijks verantwoording af over het 
door hen gevoerde bestuur en beleid zoals verwoord in de begroting. Deze 
jaarstukken vormen een instrument van PS bij het uitoefenen van hun controlerende 
taak. Het stelt hen in staat na te gaan of de provincie het afgelopen jaar de 
prestaties heeft geleverd zoals aangekondigd in de begroting, of dit ook binnen het 
daarvoor beschikbare budget is gebeurd en of, dan wel in welke mate de beoogde 
doelen (daarmee) zijn bereikt.  
Het beoordelen en vaststellen van de jaarstukken door PS is een belangrijke taak, 
en ook een omvangrijke taak. Om PS te ondersteunen bij de behandeling van de 
jaarstukken 2007 heeft de Zuidelijke Rekenkamer in de periode maart – april 2008 
een onderzoek uitgevoerd naar de jaarstukken 2007.1 De provincie Limburg had de 
Zuidelijke Rekenkamer verzocht om dit onderzoek uit te voeren naar haar 
jaarstukken. In lijn hiermee heeft de Zuidelijke Rekenkamer die de gezamenlijke 
rekenkamer is voor de provincies Noord-Brabant en Limburg besloten om een 
vergelijkbaar onderzoek voor de provincie Noord-Brabant uit te voeren. 
 
De Zuidelijke Rekenkamer wil met het onderzoek naar de jaarstukken 2007 PS 
ondersteunen bij de behandeling van deze jaarstukken. Doel van het onderzoek is 
dan ook: 
 
Het ondersteunen van Provinciale Staten van Noord-Brabant bij de behandeling 
van de jaarstukken 2007. 
 
Ook de accountant kijkt naar de jaarstukken. Hij/zij geeft een oordeel over het 
getrouwe beeld en de rechtmatige besteding. Dit oordeel wordt opgenomen in de 
accountantsverklaring en heeft betrekking op de jaarrekening, waarbij de 
consistentie tussen de jaarrekening en het jaarverslag een aandachtspunt is. Het is 
nadrukkelijk niet de bedoeling van de Zuidelijke Rekenkamer om het werk van de 
accountant te herhalen. De rekenkamer kiest een andere invalshoek dan de controle 
door de accountant en richt zich meer op de kwaliteit van de 
verantwoordingsinformatie richting PS. 
 
 

                                                      
1  Een vergelijkbaar onderzoek wordt in de periode april – mei 2008 uitgevoerd naar de jaarstukken 2007 

van de provincie Limburg. 
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2.2 Probleemstelling onderzoek 
 
Zijn er in de jaarstukken 2007 van de provincie Noord-Brabant aandachtspunten 
en verbeterpunten aan te wijzen, vanuit het perspectief van de controlerende 
taak van Provinciale Staten? 
 
 
2.3 Onderzoek 
 
Om deze verbeterpunten te identificeren wil de rekenkamer met dit onderzoek 
twee hoofdvragen met bijbehorende deelvragen beantwoorden2: 
 
1. Worden in de programmaverantwoording 2007 het voorgenomen beleid (zoals 

verwoord in de programmabegroting 2007) en eventuele afwijkingen hierop, 
toereikend verantwoord? 
 Bevat de programmabegroting 2007 voldoende begrotingsinformatie voor 

controle achteraf? 
- Worden de doelen, beoogde prestaties, geraamde kosten en 

beleidsindicatoren toereikend verantwoord in de programmabegroting? 
- Wat is de kwaliteit van de formulering van de doelen, prestaties en 

indicatoren?  
 Sluit de programmaverantwoording 2007 aan op de programmabegroting 

2007? 
- Komen alle doelen, beoogde prestaties en beleidsindicatoren uit de 

programmabegroting terug in de programmaverantwoording? 
- Worden er extra doelen, prestaties of beleidsindicatoren vermeld (die 

niet in de programmabegroting aangekondigd zijn)?  
 Bevat de programmaverantwoording voldoende verantwoordingsinformatie? 

- Worden alle doelen, beoogde prestaties, voorgenomen kosten en 
indicatoren uit de programmabegroting toereikend verantwoord in de 
programmaverantwoording? 

- Als doelen en/of prestaties (streefwaarden) niet zijn gehaald, wordt dan 
toegelicht waarom niet, en wordt ook toegelicht wat het effect ervan is 
op het vigerende beleid? 

- Worden begrotingsoverschrijdingen/-overschotten toereikend 
verantwoord in de programmaverantwoording?  

- Is de programmaverantwoording zelfstandig leesbaar?  
 

                                                      
2 Onderstaande vragen en bovenstaande probleemstelling wijken op enkele punten af van wat voor het 

onderzoek naar de jaarstukken was opgenomen in het onderzoeksprogramma 2008 van de Zuidelijke 

Rekenkamer. Deze aanpassingen zijn aanscherpingen van de oorspronkelijke probleemstelling en vragen 

die nodig bleken te zijn naar aanleiding van de ervaringen die zijn opgedaan met een proefonderzoek dat 

de Zuidelijke Rekenkamer in de periode januari – februari 2008 uitvoerde naar de jaarstukken 2006 van 

de provincie Noord-Brabant. 
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2. Zijn er uit de jaarrekening 2007 aandachts- of verbeterpunten af te leiden? 
 Zijn er opmerkelijke verschillen tussen de programmabegroting, de 

begroting na wijziging en de realisatie (jaarrekening)? 
 Zijn begrotingsoverschrijdingen/-overschotten op een transparante manier 

verwerkt? 
 Is de toelichting op de financiën toereikend? 
 Is de jaarrekening zelfstandig leesbaar? 

 
 
2.4 Normenkader 
 
2.4.1 Wettelijk kader en beleidskader 
 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
De Provinciewet schrijft voor dat provincies een begroting, meerjarenraming, 
jaarrekening en jaarverslag opstellen. Artikel 190 Provinciewet bepaalt dat die 
documenten moeten voldoen aan een aantal regels. Voor de begrotingsjaren 1995 
tot en met 2003 gold in dat verband het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995.  
 
Vanaf begrotingsjaar 2004 geldt het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten (BBV).  
Het BBV beoogt met name te waarborgen dat de door diverse partijen benodigde 
informatie wordt geleverd. In de eerste plaats met het oog op de 
informatiebehoefte van PS. Het belang daarvan staat bij het BBV voorop, omdat het 
budgetrecht een van de belangrijkste rechten van PS is. In de tweede plaats hebben 
burgers en maatschappelijke organisaties recht op informatie. In principe moet de 
informatie voor PS tevens in die behoefte kunnen voorzien. Ook GS hebben 
informatiebehoeften met het oog op hun bestuurlijke taak. Ten slotte hebben 
diverse andere derden informatiebehoeften, zoals toezichthouders (voor het 
beoordelen van de sluitendheid van de begroting en rekening) en het rijk (voor de 
evaluatie van het provincie- en het gemeentefonds en de financiële verhouding in 
een breder perspectief).  
 
Artikel 24 BBV schrijft voor dat de jaarstukken ten minste bestaan uit: 
a  het jaarverslag: ten minste bestaande uit programmaverantwoording en 

paragrafen;  
b de jaarrekening: bestaande uit de programmarekening en de toelichting; de 

balans en de toelichting; de bijlage met de verantwoordingsinformatie over 
specifieke uitkeringen. 

 
Artikel 3 BBV bepaalt in het eerste lid dat onder andere de jaarstukken een zodanig 
inzicht dienen te verschaffen dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd 
over de financiële positie en over de baten en lasten. Het derde lid van artikel 3 
stelt in het verlengde daarvan dat de jaarstukken, de productenrealisatie en de 
toelichtingen een getrouwe, duidelijke en stelselmatige weergave bevatten van de 
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baten en lasten van het begrotingsjaar, alsmede van het saldo. De jaarrekening 
dient tevens een getrouw, duidelijk en stelselmatig inzicht in de financiële positie 
aan het einde van het begrotingsjaar te geven.  
 
Artikel 25 BBV schrijft voor waar de programmaverantwoording ten minste uit 
bestaat. Artikel 25 is de tegenhanger van artikel 8 BBV, dat handelt over de 
begroting en waarin wordt voorgeschreven waaruit het programmaplan ten minste 
bestaat. Waar het in artikel 8 gaat om de plannen (wat wil de provincie bereiken en 
wat gaat ze daarvoor doen?) en de geraamde bedragen (wat gaat dat allemaal 
kosten?), daar gaat het in de programmaverantwoording om een weergave van 
hetgeen er van die plannen terecht is gekomen en welke baten en lasten daarbij 
zijn gerealiseerd. Het programmaplan en de programmaverantwoording hebben een 
zoveel mogelijk gelijke indeling en opzet. Dat is belangrijk om PS in staat te stellen 
hun controlerende taak naar behoren te vervullen.  
 
Financiële beleids- en beheersverordening provincie 
Artikel 216 Provinciewet schrijft voor dat provincies bij verordening de 
uitgangspunten vaststellen voor het financiële beleid, het financiële beheer en de 
inrichting van de financiële organisatie. De verordening geeft waarborgen om te 
voldoen aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle. De 
verordening dient onder meer regels te bevatten inzake de algemene doelstellingen 
en de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie, alsmede 
inzake de administratieve organisatie van de financieringsfunctie, daaronder 
begrepen taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende 
informatievoorziening. 
 
De provincie Noord-Brabant heeft aan artikel 216 invulling gegeven door de 
Financiële beleids- en beheersverordening provincie Noord-Brabant. (eerste versie is 
van 7 november 2003; laatstelijk gewijzigd 10 oktober 2007 (tweede versie)).  
 
In lijn met artikel 8 BBV stelt artikel 2 van de verordening dat PS in de begroting per 
programma vaststellen: 
a de beoogde maatschappelijke effecten (outcome); 
 Wat willen we bereiken en wanneer? 
b de geoperationaliseerde beleidsdoelstellingen; 
 Wat gaan we daarvoor doen? 
c de lasten (input) en baten; 
 Wat mag het kosten? 
 
Per programma stellen GS indicatoren voor met betrekking tot de beoogde 
maatschappelijke effecten. PS stellen die indicatoren vast. GS dragen zorg voor het 
verzamelen en vastleggen van gegevens over geleverde goederen en diensten 
(output), zoals opgenomen in de productenraming, en de maatschappelijke effecten 
(outcome).  
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De jaarstukken vormen de tegenhanger van de begroting. GS dragen zorg voor een 
adequate vertaling van de verantwoording van productenrealisatie naar 
programmaverantwoording. 
GS leggen verantwoording af over de uitvoering van de programma’s via 
beantwoording van de (drie W-)vragen die corresponderen met de 
programmabegroting (artikel 8 van de verordening): 
 
a Wat hebben we bereikt? 
b  Wat hebben we ervoor gedaan? 
c Wat heeft het gekost? 
 
Met de beantwoording van de eerste W-vraag worden in de programmabegroting de 
(beleids)doelen verwoord en in de programmaverantwoording de mate van 
doelbereik. Bij de beantwoording van de tweede W-vraag gaat het om 
respectievelijk de beoogde en gerealiseerde prestaties en bij de derde W-vraag om 
de beoogde en gerealiseerde ‘kosten’ (baten en lasten). 
 
PS bepalen aan de hand van de uitvoering van de programma’s of de beleidsdoelen 
van de programma’s bijstelling behoeven (artikel 8 lid 3 van de verordening). 
 
 
2.4.2 Normen kwaliteit beleidsinformatie 
 
Voor de controle door PS is een goede beantwoording van en aansluiting tussen de 
drie W-vragen uit de programmabegroting en de drie W-vragen uit de 
programmaverantwoording onontbeerlijk. Pas als goed inzicht bestaat in wat de 
provincie voor haar beleid precies wil bereiken, via welke prestaties en met welke 
middelen, kunnen PS ten volle invulling geven aan hun autoriserende functie. En pas 
als een goed inzicht bestaat in hetgeen is bereikt, met welke middelen en met 
welke prestaties, én deze mate van doelbereiking en prestaties vervolgens worden 
afgezet tegen hetgeen men van plan was en daarvoor wilde inzetten, is het mogelijk 
om tot een goed oordeel te komen. Een oordeel dat kan leiden tot intensivering, 
extensivering of bijstelling van verschillende (onderdelen van) programma’s. 
 
De rekenkamer heeft zich bij haar onderzoek naar de jaarstukken 2007 gericht op de 
beantwoording door GS van de drie W-vragen in de jaarstukken zoals hiervoor 
omschreven en op de samenhang tussen deze vragen. Om de 
verantwoordingsinformatie over het beleid uit de jaarstukken te kunnen beoordelen, 
is het noodzakelijk om ook naar de kwaliteit van de beleidsinformatie in de 
programmabegroting te kijken (eerste deelvraag onder hoofdvraag 1). Want pas als 
vooraf in de programmabegroting de beoogde effecten (doelen) en prestaties en 
daarvoor in te zetten middelen concreet zijn vastgelegd en de informatie erover 
toereikend is, kan achteraf daarover verantwoording worden afgelegd. Vervolgens 
kan op basis van de programmaverantwoording worden vastgesteld of de effecten 
zijn bereikt en de prestaties zijn geleverd met de daarvoor beschikbare middelen. 
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Daartoe moet de informatie in de programmaverantwoording uiteraard ook 
toereikend zijn.3 De rekenkamer heeft in het kader van haar onderzoek de 
antwoorden op de drie W-vragen in de jaarstukken dan ook afgezet tegen hetgeen 
daarvoor was geformuleerd in de programmabegroting.  
 
De kwaliteit van de verantwoordingsinformatie, de toelichting op de financiën en de 
begrotingsinformatie is naar de mening van de rekenkamer voldoende wanneer deze 
toereikend, dat wil zeggen sluitend, begrijpelijk, transparant en volledig is.4  
 
De kwaliteit van de formulering van doelen, prestaties en indicatoren wordt in dit 
onderzoek op hoofdlijnen beoordeeld. De normen beperken zich tot specifiek, 
meetbaar en tijdgebonden; ofwel concreet. Dit zijn drie van de zes elementen uit 
het concept SMART-C. Afgesproken, realistisch en consistent blijven hiermee buiten 
beschouwing; ze vallen buiten de reikwijdte van het onderzoek. 
 
Met de begroting en de jaarstukken 2007 zijn deze stukken voor de vierde keer 
opgesteld volgens de regels van het BBV. De rekenkamer hecht eraan vooraf op te 
merken dat ze zich ervan bewust is dat de omslag naar het begroten en 
verantwoorden volgens het BBV een proces is dat onmogelijk van de ene op de 
andere dag voltooid kan zijn. Het zal een proces zijn van de lange adem, waarbij de 
provincie en haar medewerkers stap voor stap tot een betere begroting en 
jaarstukken moeten komen op basis waarvan zijzelf de ‘uitvoering en monitoring’ 
ter hand kunnen nemen en PS het beoogde en gerealiseerde beleid kunnen 
controleren en beoordelen.5 De provincie Noord-Brabant heeft in 2007 de werkgroep 
Verbetering begroting opgericht met als doel het meer SMART maken van de 
begroting (2008).6 De rekenkamer zal de komende jaren dit proces en de 
ontwikkeling van de begrotingen en jaarverslagen blijven volgen. 
 
 
2.5 Onderzoeksmethode 
 
Het onderzoek richt zich op een selectie van de programma’s uit de 
programmabegroting 2007. De te onderzoeken programma’s worden geselecteerd 

                                                      
3 Voor de behandeling van/het debat over de begroting en jaarstukken is het daarnaast van belang dat de 

beleidsinformatie over de beoogde en gerealiseerde doelen, prestaties en kosten in de 

programmabegroting en -verantwoording relevant is. Voor de controlerende functie van PS is het 

eveneens essentieel dat de informatie betrouwbaar is. Deze aspecten vallen buiten bereik van dit 

onderzoek. 

4 Voorbeelden van andere normen die van belang zijn in het kader van kwaliteit van de informatie, maar 

die buiten de reikwijdte van dit onderzoek vallen zijn: actueel, tijdig en betrouwbaar.  

5 Het Rijk maakt(e) een vergelijkbaar proces door met de operatie Van Beleidsbegroting Tot 

Beleidsverantwoording (VBTB), waarbij de begrotingen voor het jaar 2002 de eerste waren die volgens de 

nieuwe systematiek zijn opgesteld. 

6 Bron: PWC, Boardletter interim controle 2007 provincie Noord-Brabant. 
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aan de hand van financiële verschillen tussen programmabegroting (oorspronkelijke 
begroting), begroting na wijziging en realisatie7. Planningstechnisch is de 
rekenkamer hierbij genoodzaakt om uit te gaan van financiële gegevens die zijn 
gepresenteerd in de concept jaarstukken. De rekenkamer beoordeelt deze 
verschillen op drie aspecten en maakt op basis daarvan een selectie: 
1 per programma de procentuele omvang van het verschil in het saldo tussen 

baten en lasten tussen oorspronkelijke begroting en de begroting na 
wijziging;8  

2 per programma de procentuele omvang van het verschil in het saldo tussen 
baten en lasten tussen oorspronkelijke begroting en realisatie;9  

3 bij verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie kijkt de 
rekenkamer per programma naar: 
a.  het procentuele aandeel van het verschil in het saldo tussen baten 

en lasten tussen begroting na wijziging en realisatie in het totale 
verschil van alle programma’s tezamen;10 

b.  de relatieve omvang van het programma bij realisatie, uitgedrukt in 
enerzijds de verhouding tussen de gerealiseerde lasten van het 
programma en de totale gerealiseerde lasten van de provincie en 
anderzijds de verhouding tussen de gerealiseerde baten van het 
programma en de totale gerealiseerde baten van de provincie.11  
 

Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden voert de rekenkamer een 
documentstudie uit: 
 de verantwoordingsinformatie uit de programmaverantwoording 2007 wordt in 

combinatie met de financiële informatie uit de programmaverantwoording en de 
jaarrekening 2007 geanalyseerd; 

 de informatie uit de programmaverantwoording 2007 wordt vergeleken met de 
informatie uit de programmabegroting 2007 en indien nodig de 
begrotingswijzigingen 2007 en de productenraming en –realisatie 2007; 

 de bij de jaarstukken behorende managementletter en nota van bevindingen van 
de accountant worden bestudeerd. 

 er wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van de opzet van de 
programmabegroting en de jaarstukken 2007 en de formulering van de 
beleidsinformatie daarin. 

 
In voorbereiding op dit onderzoek is een proefonderzoek uitgevoerd naar de 
jaarstukken 2006 van de provincie Noord-Brabant. Indien mogelijk wordt in dit 

                                                      
7 Het gaat hierbij steeds om de realisatie voor bestemming. 

8 (((baten-lasten)begroting na wijziging – (baten-lasten)oorspronkelijke begroting) / (baten-lasten)oorspronkelijke begroting)) × 100. 

9 (((baten-lasten)oorspronkelijke begroting – (baten-lasten)realisatie) / (baten-lasten)oorspronkelijke begroting)) × 100. 
10 (((baten-lasten)begroting na wijziging – (baten-lasten)realisatie) / Σ ((baten-lasten)begroting na wijziging – (baten-

lasten)realisatie))) × 100. Met Σ zijnde de som van alle programma�s. 

11 (lastenrealisatie / Σ lastenrealisatie) × 100 en (batenrealisatie / Σ batenrealisatie) × 100. Met Σ zijnde de som van 

alle programma’s. 



Rapport bij de jaarstukken 2007 provincie Noord-Brabant    Pagina 17 van 67 

onderzoek ook een vergelijking gemaakt tussen de begroting en jaarstukken 2006 en 
2007.12 
 
Gehanteerde definities 
De rekenkamer hanteert in dit onderzoek de volgende definities: 
 (Beleids)effecten (outcome): de gevolgen van het beleid die merkbaar zijn in de 

maatschappij. 
 (Beleids)prestaties (output): de resultaten van werkprocessen die binnen een 

organisatie worden doorlopen om een beleidsdoelstelling te realiseren. 
 Activiteiten: al datgene wat in het provinciehuis of bij een derde wordt 

uitgevoerd om middelen om te kunnen zetten in prestaties voor het provinciale 
beleid. 

 Middelen: het ingezette personeel, het verbruikte materiaal, de ingehuurde 
diensten en de uitgaven aan (niet-)financiële beleidsinstrumenten (zoals 
subsidies, leningen en voorlichtingsprogramma’s). 

De rekenkamer hanteert deze definities13 omdat in de BBV en de verordening 
hiervoor geen expliciete definities worden gegeven. Er wordt daarin wel aangegeven 
dat maatschappelijke effecten en outcome synoniemen zijn. De provincie Noord-
Brabant gebruikt in de begroting en jaarstukken (2007) als synoniem voor 
maatschappelijke effecten, de term ‘doelen’. In deze rapportage zal dan ook in 
aansluiting hierop van doelen in plaats van (maatschappelijke) effecten worden 
gesproken.  
 
Voor specifiek, meetbaar en tijdgebonden hanteert de rekenkamer de volgende 
invulling: 
 Specifiek: doelen/prestaties/indicatoren moeten concreet zijn geformuleerd: 

welke prestaties dan wel effecten worden beoogd c.q. welke doelgroepen (zo 
die er zijn) moeten worden bereikt. Voor indicatoren geldt daarnaast dat met 
de indicatoren de doelen en prestaties moeten worden afgedekt. 

 Meetbaar: het bereiken van doelen en prestaties moet kunnen worden gemeten; 
eenduidige definiëring van begrippen is vereist. Vaak is ook een nulmeting 
nodig. Een indicator moet inzicht geven in de mate van het bereiken van het 
doel c.q. de prestatie waarop het betrekking heeft; vaak betekent dit dat de 
realisatiewaarde moet worden afgezet tegen wat werd beoogd. 

 Tijdgebonden: er moet een datum zijn vastgelegd waarop het einddoel (de 
effecten en prestaties) moet zijn bereikt; bij langlopende projecten kunnen ook 
tussendoelen en bijbehorende data van belang zijn. Een indicator geeft de 
situatie aan op/voor bepaalde datum. 

                                                      
12 Deze vergelijking was niet expliciet opgenomen in de startnotitie van dit onderzoek. 

13 Deze definities en de invulling van specifiek, meetbaar en tijdgebonden zijn gebaseerd op de definities 

die de Algemene Rekenkamer voor deze termen en normen omschrijft in haar Handleiding onderzoek 

naar doelmatigheid en doeltreffendheid (Algemene Rekenkamer, 12 januari 2005). 
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3 Analyse programma’s uit de jaarstukken 2007 
 
 
3.1 Onderzochte programma’s  
 
De opzet was om het onderzoek te richten op een selectie van programma’s uit de 
jaarstukken. Op basis van de gehanteerde criteria zouden negen van de tien 
programma’s worden betrokken in het onderzoek (zie voor een toelichting Bijlage 
1).14 Omdat er op deze wijze slechts één programma (Bestuur) niet zou worden 
meegenomen in het onderzoek, heeft de rekenkamer ervoor gekozen om alle 
programma’s te bestuderen. Het betreft de volgende programma’s: 
 1 Bestuur; 
 2 Verkeer en vervoer; 
 3 Water; 
 4 Milieu; 
 5 Natuur, bos en landschap; 
 6 Sociaal economische zaken; 
 7 Sociaal beleid, zorg en cultuur; 
 8 Ruimtelijke ontwikkeling; 
 9 Revitalisering landelijk gebied; 
 10 Wonen. 
 
 
3.2 Formulering van doelen, prestaties en kosten (de drie W-vragen) 
 
Aansluiting doelen en prestaties 
De doelen in de begroting 2007 zijn in veel gevallen niet of slechts ten dele 
herleidbaar uit bovenliggende programmadoelen en/of de inleidende toelichtingen. 
Dit beeld strekt zich uit over de volle breedte van de begroting. Alle programma’s 
hebben doelen die geheel of gedeeltelijk op zichzelf staan. 
 
Dat doelen niet of slechts ten dele herleidbaar zijn kan meerdere oorzaken hebben. 
In sommige gevallen wordt een deel van het bovenliggende programmadoel 
simpelweg buiten beschouwing gelaten. Zo wordt het programmadoel ‘verbetering 
van de kwaliteit van het bestuur in Brabant’ van programma 1 Bestuur wel vertaald 
in doelen van de 5 productgroepen, maar wordt het element dat deze verbetering 
gericht is op ‘het verbeteren van het democratisch handelen’ verder buiten 
beschouwing gelaten. In andere gevallen is het bovenliggende doel te algemeen of 
te omvattend om te kunnen worden vertaald in doelen op productgroepniveau. Zo is 

                                                      
14 In het proefonderzoek naar de jaarstukken 2006 van de provincie Noord-Brabant leidde deze 

selectiemethode tot zeven programma’s. Dit betekent dat de verschillen tussen oorspronkelijke 

begroting, begroting na wijziging en realisatie in 2007 (gebaseerd op de concept jaarstukken 2007) groter 

zijn dan in 2006 (gebaseerd op de definitieve jaarstukken 2006). 
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het moeilijk vast te stellen of alle doelen uit de productgroep 07.01 Zorg en Welzijn 
van programma 7 Sociaal Beleid, Zorg en Cultuur aansluiten bij het algemene doel 
‘het vergroten van het sociaal en cultureel kapitaal van de provincie’.  
 
Op hun beurt zijn de prestaties in veel gevallen niet of slechts ten dele herleidbaar 
uit de doelen. Slechts bij 2 programma’s, 1 Bestuur en 4 Milieu vormen de prestaties 
een uitwerking van de doelen. Bij alle andere programma’s is die uitwerking 
onvolledig en/of niet duidelijk.  
 
Voor het niet goed aansluiten van de prestaties op de doelen bestaan verschillende 
redenen. In veel gevallen sluiten de prestaties wel geheel of gedeeltelijk aan bij 
toelichtende teksten, maar niet concreet op de geformuleerde doelen. Een 
voorbeeld: 
 Programma 4 Milieu, productgroep 04.02 Industrie. Daarin staat het doel 

opgenomen: ‘Dat er in Brabant in 2010 geen sprake meer is van ernstige 
geurhinder door de industrie’. Dit doel wordt vertaald in de volgende prestatie: 
‘In 2007 komt de provincie met een beleidsnotitie over industriële geur om de 
dienstverlening bij de vergunningverlening efficiënter te laten verlopen’. 
Afgezien van het feit dat het doel weliswaar resultaatgericht maar weinig 
concreet is, vormt deze prestatie niet een uitwerking van het geformuleerde 
doel. Gegeven het doel had verwacht mogen worden dat prestaties zich zouden 
richten op het actief bijdragen aan terugdringing van geurhinder. 

In andere gevallen sluiten de prestaties niet op de doelen aan omdat de doelen niet 
concreet zijn geformuleerd, waardoor er feitelijk van aansluiting ook geen sprake 
kan zijn. In een enkel geval, zoals bij de productgroep 07.02 Jeugd van programma 
7 Sociaal Beleid, Zorg en Cultuur, is het aantal prestaties kleiner dan het aantal 
hogerliggende doelen. Uitgaande van een zekere hiërarchie had verwacht mogen 
worden dat doelen in meerdere prestaties zouden zijn uitgewerkt. 
 
Volledigheid doelen en prestaties 
De doelen in de begroting 2007 dekken bij veel programma’s niet de lading en/of 
breedte van de productgroepen. In veel gevallen suggereert de toelichtende tekst of 
de naam van de productgroep meer doelen dan er worden genoemd. Ten aanzien 
van andere programma’s is het niet duidelijk of de doelen de betreffende 
productgroepen volledig afdekken. Dat moeilijk is na te gaan of doelen de volledige 
lading van een productgroep afdekken, heeft in veel gevallen te maken met het feit 
dat voorkennis is vereist en/of achtergrondinformatie ontbreekt. 
 
Een voorbeeld van een onvolledig doel: 
 Programma 7 Sociaal Beleid, Zorg en Cultuur, productgroep 07.04 Sociale en 

culturele ontwikkeling. De titel van deze productgroep doet meer vermoeden 
dan alleen het doen van evaluatie onderzoek dat als doel is geformuleerd.  

 Programma 6 Sociaal Economische Zaken, productgroep 06.02 Bedrijfsomgeving. 
Het voornaamste doel is het realiseren van ‘een goed vestigingsklimaat’. In de 
onderliggende doelen ligt de focus echter vooral op het stimuleren van de 
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kwaliteit en de beschikbaarheid van bedrijventerreinen. Andere zaken die een 
goed vestigingsklimaat bepalen, zoals goede arbeidsmarktverhoudingen, blijven 
buiten beschouwing.  

 
Ook voor de prestaties geldt dat zij bij veel programma’s niet de lading van de 
bovenliggende doelen van de productgroepen afdekken. Zo wordt in het programma 
4 Milieu gesproken over het realiseren van ‘concurrerende landbouw’. Dit begrip 
wordt slechts vertaald in ‘het verkennen van kansen voor het verbreden van de 
landbouw naar andere terreinen als zorg, recreatie en natuurbeheer’, terwijl 
verwacht had mogen worden dat de provincie, al dan niet samen met partners, 
concrete maatregelen gaat nemen om de concurrentiekracht van de sector te 
versterken. 
 
Bij veel andere programma’s is het moeilijk om vast te stellen of de betreffende 
prestaties een volledige uitwerking van de bovenliggende productgroepdoelen zijn. 
In veel gevallen worden prestaties niet toegelicht en/of is specifieke kennis vereist 
om de relatie tussen de doelen en prestaties te kunnen begrijpen. 
 
Voor de begroting 2006 gold dat uit de inleiding bleek dat niet alle, maar alleen de 
bestuurlijke relevante doelen en prestaties werden gepresenteerd. Omdat niet werd 
aangegeven om hoeveel beoogde en gerealiseerde prestaties en doelen het in totaal 
ging, kon de lezer de genoemde prestaties en doelen niet in perspectief plaatsen. Of 
ook voor de begroting en het jaarverslag 2007 het uitgangspunt was om alleen de 
bestuurlijk relevante doelen en prestaties te presenteren is niet uit de stukken op te 
maken. Daarmee is het ook onduidelijk of de gepresenteerde beoogde doelen en 
prestaties alle nagestreefde doelen en prestaties zijn. 
 
Transparantie en begrijpelijkheid doelen, prestaties en kosten 
De doelen in de begroting 2007 zijn over alle programma’s bezien slechts 
gedeeltelijk transparant en begrijpelijk. Voor twee programma’s geldt dat alle 
doelen begrijpelijk zijn en helder zijn toegelicht. Het gaat om de programma’s 1 
Bestuur en 9 Revitalisering Landelijk Gebied. Bij alle andere programma’s zijn de 
doelen en/of de toelichtingen alleen ten dele begrijpelijk en transparant. In 
meerdere gevallen is achtergrondkennis nodig om de doelen en/of toelichtingen te 
begrijpen. In andere gevallen schiet de transparantie tekort doordat doelen op 
verschillende plaatsen worden toegelicht en verschillende productgroepen 
vergelijkbare doelen kennen. Dit is onder andere het geval ten aanzien van de 
productgroepen binnen het programma 2 Verkeer en Vervoer die zich richten op de 
regionale bereikbaarheid: 
 Een doel van productgroep 02.03 Autobereikbaarheid BrabantStad is: 

‘betrouwbare bereikbaarheid van economische centra zoals binnensteden en 
bedrijventerreinen’. Eén deel van het doel van productgroep 02.90 Provinciaal 
Verkeers- en Vervoerplan is: ‘Een goede bereikbaarheid van de Brabantse steden 
en bedrijventerreinen is van groot belang voor een vitale economie’. 
Onduidelijk is hoe de vergelijkbare doelen bij deze twee productgroepen zich 
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tot elkaar verhouden. Dit kan bij de lezer de vraag oproepen of het hier om 
hetzelfde doel gaat en zo ja, waarom er dan verschillende termen worden 
gehanteerd; is ‘betrouwbaar’ synoniem voor ‘goede’ of niet? Een dergelijk opzet 
van doelen komt de transparantie en leesbaarheid ervan niet ten goede. 

 
Een voorbeeld van een moeilijk te begrijpen toelichting: 
 Programma 7 Sociaal beleid, Zorg en Cultuur, productgroep 07.01 Zorg en 

Welzijn en daarbinnen subproductgroep Maatschappelijke Ondersteuning: ‘De 
WMO betekent een omslag in denken en doen…. Als provincie willen we 
gemeenten ondersteunen om deze omslag te realiseren’. Voor niet ingewijden in 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is de betekenis van deze toelichting 
niet te overzien. Bovendien is niet duidelijk wat de provincie kan en gaat doen 
om de gemeenten te ondersteunen. 

 
Ook de prestaties zijn over de gehele begroting bezien slechts gedeeltelijk 
begrijpelijk en transparant, zij het wel begrijpelijker en transparanter dan de 
doelen. Voor drie programma’s geldt dat alle prestaties begrijpelijk zijn en helder 
zijn toegelicht. Het gaat om de programma’s 1 Bestuur, 9 Revitalisering Landelijk 
Gebied en 10 Wonen. De begrijpelijkheid en transparantie van de prestaties wordt 
door verschillende factoren beperkt. In het geval van het programma 2 Verkeer en 
Vervoer wordt de transparantie van de prestaties beperkt door het feit dat ook 
prestaties worden genoemd die je als lezer qua onderwerp bij andere 
productgroepen zou verwachten, er ook prestaties worden genoemd die tevens bij 
andere productgroepen worden genoemd en prestaties als doelen zijn geformuleerd 
(waaronder prestaties die door andere instellingen dan de provincie geleverd 
moeten worden). Voor meerdere programma’s is achtergrondkennis nodig om de 
daarin opgenomen prestaties en/of toelichtingen te kunnen begrijpen. 
 
Bij alle programma’s worden de kosten op productgroepniveau inzichtelijk 
gemaakt.15 Binnen de productgroepen worden vervolgens meerdere doelen en 
prestaties geformuleerd. Door deze opzet ontbreekt in het algemeen een relatie 
tussen de kosten en de geformuleerde doelen en prestaties. Daardoor bestaat er ook 
geen inzicht in de prioriteiten binnen de productgroepen (en de programma’s). Dat 
heeft consequenties voor de autorisatiemogelijkheden van PS. De toelichting op de 
kosten is op zichzelf soms sluitend en transparant, in meerdere gevallen echter ook 
niet. Doordat de kosten niet worden gerelateerd aan de doelen en prestaties, staat 
de financiële toelichting vaak op zichzelf. 
 
Resultaatgerichtheid doelen en prestaties 
Over alle programma’s bezien zijn de doelen redelijk resultaatgericht geformuleerd. 
Bij drie van de tien programma’s zijn alle doelen geformuleerd in termen van output 
(prestatie) en/of outcome (maatschappelijk effect). Het gaat om de programma’s 2 

                                                      
15 In de begroting 2006 werd expliciet aangegeven dat dit een uitgangspunt was (Provincie Noord-Brabant, 

Begroting 2006, PS60/05, p. 4). 
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Verkeer en Vervoer, 5 Natuur, Bos en Landschap en 10 Wonen. Voor drie andere 
programma’s geldt dat de daarin opgenomen doelen minimaal voor de helft in 
termen van output en outcome zijn geformuleerd. Het gaat hier om de programma’s 
4 Milieu, 6 Sociaal Economische Zaken en 8 Ruimtelijke Ontwikkeling. Bij de overige 
vier programma’s (1 Bestuur, 3 Water, 7 Sociaal Beleid, Zorg en Cultuur en 9 
Revitalisering Landelijk Gebied) zijn de doelen vooral geformuleerd in termen van 
input (middelen) en throughput (activiteiten en tussenproducten). 
 
Dat de doelen in de programma’s Bestuur en Sociaal Beleid, Zorg en Cultuur vooral 
gericht zijn op input en throughput is niet onlogisch. Het zijn programma’s die 
vooral faciliterend van karakter zijn. Opvallender is dat ook enkele ‘harde’ 
programma’s zoals Water en Revitalisering Landelijk Gebied een hoog input- en 
throughput gehalte hebben, zeker gezien het feit dat deze programma’s raken aan 
enkele kerntaken van de provincie. Verwacht had mogen worden dat deze 
programma’s meer resultaatgerichte doelen hadden gehad. 
 
Dat een resultaatgerichte doelformulering niet per definitie werkbaar is, blijkt uit 
de volgende voorbeelden uit het programma 4 Milieu: ‘het zijn van een duurzame 
provincie’ en ‘het zijn van een Europese proeftuin’. Een betere doelformulering is 
deze uit het programma 6 Sociaal Economische Zaken: ‘het realiseren van een goed 
vestigingsklimaat door het investeren in planontwikkeling, uitgifte en kwaliteit van 
bedrijventerreinen’. 
 
Anders dan de doelen zijn de prestaties over de gehele breedte van de begroting 
veel minder resultaatgericht geformuleerd. Bij vier van de tien programma’s is 
minimaal de helft van de prestaties in termen van output en outcome geformuleerd. 
Het gaat om de programma’s 2 Verkeer en Vervoer, 3 Water, 5 Natuur Bos en 
Landschap en 6 Sociaal Economische Zaken. Voor de andere programma’s geldt dat 
de prestaties in termen van input (middelen) en/of throughput (activiteiten en 
tussenproducten) zijn geformuleerd. Veel prestaties zijn met andere woorden niet 
geformuleerd in termen van resultaten, maar in termen van activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld ‘het ondersteunen van projecten’, ‘het verkennen van kansen’ of ‘het 
maken van een handreiking’. 
 
Doelen en prestaties specifiek, meetbaar en tijdgebonden 
De doelen in de begroting 2007 zijn over het geheel genomen in zeer beperkte mate 
specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd. Alleen de doelen in het 
programma 10 Wonen zijn vrijwel allemaal specifiek geformuleerd. Voor de 
programma’s 2 Verkeer en Vervoer en 3 Water geldt dat ongeveer de helft van de 
doelen specifiek is geformuleerd. De doelen van de andere programma’s zijn niet of 
nauwelijks specifiek geformuleerd. De meetbaarheid en tijdgebondenheid van 
doelen laten een nog minder rooskleurig beeld zien. Alleen enkele doelen uit 
programma 4 Milieu zijn meetbaar én tijdgebonden geformuleerd. Verder is, op 
enkele uitzonderingen na, geen van de doelen in de begroting meetbaar én 
tijdgebonden geformuleerd. 
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Voorbeelden van minder goede doelformuleringen zijn: ‘Het verankeren van het in 
2006 verder uitgebouwde professionaliseringstraject’ of ‘Het streven naar een 
efficiënte en doelmatige vergunningverlening’, beide uit programma 4 Milieu. Een 
voorbeeld van een meetbaar doel: 
 Programma 2 Verkeer en Vervoer, productgroep 02.01 Regionale bereikbaarheid: 

‘Het verbeteren van het milieu en de leefomgeving: uiterlijk vanaf 1 januari 
2008 voldoen bussen aan de EEV-norm in de steden Breda, Den Bosch en Tilburg. 
In de rest van de provincie voldoen ze minimaal aan de Euro4-norm’. 

 
De prestaties laten een positiever beeld zien. Voor drie programma’s geldt dat 
prestaties in meerderheid specifiek zijn geformuleerd. Het gaat om de programma’s 
1 Bestuur, 8 Ruimtelijke Ontwikkeling en 10 Wonen. Voor vier andere programma’s 
geldt dat ongeveer de helft van de prestaties specifiek is geformuleerd. De 
prestaties uit de overige drie programma’s zijn in meerderheid niet specifiek 
geformuleerd. De meetbaarheid van de prestaties is niet veel beter dan die van de 
doelen. Bij twee programma’s is ongeveer de helft van prestaties meetbaar. Het 
gaat om de programma’s 2 Verkeer en Vervoer en 4 Milieu. Voor alle andere acht 
programma’s geldt dat de prestaties niet of nauwelijks meetbaar zijn. Alle beoogde 
prestaties zijn tijdgebonden geformuleerd, omdat in de kop wordt aangegeven dat 
het prestaties betreft die in 2007 zullen worden geleverd: ‘Wat gaat de provincie 
daarvoor doen in 2007?’. 
 
Een voorbeeld van een goede formulering: 
 Programma 7 Sociaal Beleid, Zorg en Cultuur, productgroep 07.01 Zorg en 

Welzijn en daarbinnen subproductgroep Volksgezondheid: ‘Het via Brabant 
Medical School realiseren van 200 jaarplaatsen voor co-assistenten verdeeld over 
Brabantse ziekenhuizen, 75 opleidingspraktijken voor co-assistenten in de 
huisartsengeneeskunde in 2007’. 

 
Indicatoren voor doelen en prestaties 
Het gebruik van indicatoren is problematisch. Alleen enkele doelen van programma 
6 Sociaal Economische Zaken en enkele prestaties van programma 5 Natuur, Bos en 
Landschap kennen indicatoren. 
 
Een voorbeeld van een goede indicator: 
 Programma 6 Sociaal Economische Zaken, productgroep Verduurzamen 

energiehuishouding: ‘1% energiebesparing per jaar en 5% duurzame energie in 
2010’.  

 
Verbeteringen/verslechteringen ten opzichte van 2006 
Ten opzichte van de begroting 2006 is de kwaliteit van de doelen afgenomen en die 
van de prestaties licht verbeterd. Van de tien programma’s laten vijf programma’s 
een verslechtering van de kwaliteit van doelen zien. De voornaamste reden is dat de 
doelen minder specifiek, meetbaar, tijdgebonden en/of resultaatgericht zijn 
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geformuleerd. Bij drie programma’s is de kwaliteit van de doelen verbeterd, 
doordat duidelijker is wat er met de doelen wordt beoogd en overtollige informatie 
is weggelaten. Het gaat om de programma’s 2 Verkeer en Vervoer, 8 Ruimtelijke 
Ontwikkeling en 10 Wonen. De kwaliteit van de doelen uit de overige twee 
programma’s zijn van hetzelfde niveau als in 2006. 
 
De kwaliteit van de prestaties is toegenomen bij de programma’s 1 Bestuur, 4 
Milieu, 8 Ruimtelijke Ontwikkeling en 10 Wonen. Daar zijn de prestaties meer 
specifiek, meetbaar, tijdgebonden en resultaatgericht geformuleerd. De prestaties 
bij de programma’s 3 Water, 5 Natuur Bos en Landschap en 6 Sociaal Economische 
Zaken zijn in kwaliteit achteruit gegaan. Voor deze programma’s geldt dat er 
minder indicatoren worden gebruikt dan in 2006 en de prestaties hier en daar 
minder goed aansluiten bij de (hogerliggende) doelen. De kwaliteit van de prestaties 
in de overige 3 programma’s is van dezelfde kwaliteit als in 2006. 
 
Wat voorts opvalt, is dat de kwaliteit van de formulering van de doelen en 
prestaties met elkaar corresponderen. Daar waar de kwaliteit van de formulering 
van de doelen is gestegen, is meestal ook de kwaliteit van de formulering van de 
prestaties omhoog gegaan. Wanneer de kwaliteit van de formulering van de doelen 
is gedaald, is vaak ook de kwaliteit van de formulering van de prestaties omlaag 
gegaan. De enige uitzondering daarop betreft programma 1 Bestuur. Daar is de 
kwaliteit van de formulering van de doelen verslechterd, maar die van de prestaties 
verbeterd. 
 
Wat tenslotte opvalt, is dat de provincie Noord-Brabant ten opzichte van de 
begroting en jaarstukken 2006 flink heeft gesleuteld aan de opzet van de 
programma’s:  
 De volgorde van productgroepen is hier en daar veranderd en logischer 

geworden. 
 De naamgeving van productgroepen is waar nodig verduidelijkt (zie Milieu; waar 

voorheen een productgroep Algemeen bestond, heet die nu Duurzame 
ontwikkeling). 

 De opzet van de programma’s is verzakelijkt. Verwijzingen naar relevante wet- 
en regelgeving en onderwerpen als ‘beïnvloedingsmogelijkheden’ zijn uit de 
programmateksten weggehaald. 

 
Het verzakelijken van de programma’s heeft er ook toe geleid dat men beknopter is 
geworden ten aanzien van de vraag ‘Wat wil de provincie bereiken?’ Waar in 2006 
echter in de meeste gevallen meerdere concrete doelen werden geformuleerd (in 
enkele gevallen met indicatoren), wordt nu in de meeste gevallen volstaan met 
enkele visionaire zinnen over waar de provincie naartoe wil. Dit heeft in sommige 
gevallen (bijvoorbeeld bij productgroep 04.90 Duurzame ontwikkeling) tot gevolg 
dat onder het kopje ‘Wat gaat de provincie daarvoor doen in 2007?’ doelen worden 
geformuleerd, die eigenlijk zouden thuishoren onder de eerder genoemde vraag 
‘Wat wil de provincie bereiken?’. Dit wordt temeer duidelijk daar in die gevallen de 



Rapport bij de jaarstukken 2007 provincie Noord-Brabant    Pagina 25 van 67 

provincie genoodzaakt is ook nog een lijstje met praktische actiepunten te 
benoemen, buiten de orde van voornoemde vragen om. Opvallend is voorts dat in 
2007 minder dan in 2006 wordt gewerkt met indicatoren, zowel op het niveau van 
de doelen als op het niveau van de prestaties. Vastgesteld kan worden dat de door 
de provincie Noord-Brabant ingezette verzakelijking van de begroting, nog niet 
heeft geleid tot concretere en meer doelgerichte doelen en prestaties. Eerder is 
sprake van het tegendeel.  
 
 
3.3 Verantwoording over doelen en prestaties 
 
Presentatie 
In de programmaverantwoording wordt per productgroep16 antwoord gegeven op de 
volgende W-vragen: 
Wat wil de provincie bereiken? (volgens begroting); Wat zou de provincie daarvoor 
doen in 2007? (volgens begroting); Wat heeft de provincie gedaan en wat is er 
bereikt?; Wat heeft dit in 2007 gekost?. 
 
De provincie Noord-Brabant heeft ervoor gekozen om in de 
programmaverantwoording eerst de doelen en prestaties volgens de begroting in 
twee aparte kopjes per productgroep te behandelen en de eerste twee W-vragen 
voor de verantwoording (wat hebben we bereikt en wat hebben we hiervoor 
gedaan?) in één paragraaf samen te vatten. Door de wijze                                                                                                                                
waarop de informatie in de samengevoegde paragraaf wordt gepresenteerd, is het 
bij enkele programma’s of onderdelen daarvan voor de lezer niet altijd duidelijk 
waar het om doelbereiking en waar om geleverde prestaties gaat en/of om welke 
beoogde prestaties en doelen het gaat (zie ook onder Transparantie en 
begrijpelijkheid).  
 
Aansluiting 
De verantwoording over de doelen en prestaties is niet altijd sluitend. 
 
In het jaarverslag worden, zoals gezegd de beoogde doelen en prestaties uit de 
begroting herhaald. De beoogde doelen en prestaties uit de programmabegroting 
2007 komen terug in het jaarverslag 2007. Bij één programma is één van de beoogde 
prestaties in het jaarverslag niet exact hetzelfde als de beoogde prestatie die in de 
begroting werd gepresenteerd en wordt niet aangegeven waarom deze wijziging 
heeft plaatsgevonden: 

                                                      
16 De programma’s 3, 4, 5 en 7 wijken op punten hiervan af. Zo worden bij deze programma’s binnen één 

of meerdere productgroepen een aantal subproductgroepen onderscheiden met elk hun doelen (eerste W-

vraag) en prestaties (tweede W-vraag). Bij programma 3 zijn bij twee (sub)productgroepen geen 

prestaties geformuleerd, zodat het element ‘Wat zou de provincie daarvoor doen in 2007?’ daarvoor 

ontbreekt. Bij programma 8 (Ruimtelijke ontwikkeling) ontbreekt (per abuis) het kopje ‘Wat heeft de 

provincie gedaan en wat is bereikt?’. 
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 Programma 2 Verkeer en vervoer, productgroep 02.90 Provinciaal Verkeers- en 
Vervoerplan: de beoogde prestatie ‘het omzetten van de netwerkanalyse in 
concrete maatregelen’ luidde in de begroting ‘het omzetten van de 
netwerkanalyse in concreet beleid per regio’. 

 
De informatie in het jaarverslag onder het kopje ‘Wat heeft de provincie gedaan en 
wat is er bereikt?’ sluit vaak niet aan op de beoogde doelen en prestaties. In de 
tekst onder het kopje ‘Wat heeft de provincie gedaan en wat is er bereikt?’ wordt 
bij alle programma’s niet of nauwelijks ingegaan op de vraag of, dan wel in welke 
mate de beoogde doelen (zoals verwoord in de begroting en herhaald in het 
jaarverslag) zijn gerealiseerd. Er is met andere woorden nauwelijks sprake van 
verantwoordingsinformatie over de doelen. Over de voorgenomen prestaties wordt 
meer verantwoord, maar ook daarvoor geldt dat voor de meeste programma’s voor 
een deel van de voorgenomen prestaties niet wordt ingegaan op de vraag of, dan 
wel in welke mate de beoogde prestaties (zoals verwoord in de begroting en 
herhaald in het jaarverslag), zijn geleverd.  
 
Ook wordt in het jaarverslag 2007 vaker ingegaan op doelen en prestaties die niet 
als beoogde doelen en prestaties waren opgenomen in de begroting 2007. Zo wordt 
in de tekst onder het kopje ‘Wat heeft de provincie gedaan en wat is er bereikt?’ bij 
één productgroep van enkele programma’s ingegaan op doelen die niet in de 
begroting als beoogde doelen zijn opgenomen.  
Voor de prestaties wordt bij nagenoeg alle programma’s bij ten minste één 
productgroep in de tekst onder het kopje ‘Wat heeft de provincie gedaan en wat is 
er bereikt?’ op andere (nieuwe) prestaties ingegaan dan de beoogde prestaties uit 
de begroting. Ook in de bestuurlijke samenvatting worden soms prestaties genoemd 
die niet in de begroting 2007, maar ook niet in de toelichting op de programma’s in 
het jaarverslag 2007 (of bij een ander programma) worden vermeld. Omdat de 
beoogde doelen en prestaties in de begroting 2007 echter vaker algemeen (niet 
specifiek of meetbaar) zijn geformuleerd, is niet in alle gevallen met zekerheid vast 
te stellen of het nieuwe doelen en prestaties betreft of dat deze onder de algemeen 
geformuleerde beoogde doelen en prestaties vallen. Voor de beoogde prestaties 
wordt daarnaast voor enkele productgroepen specifiek aangegeven dat de 
opsomming niet volledig is, zodat niet valt te beoordelen of de nieuwe prestaties al 
dan niet geplande prestaties zijn.17  

                                                      
17 In de begroting 2006 werd voor de gehele begroting expliciet gemeld dat niet alle beoogde doelen en 

prestaties waren opgenomen. Er werd ook gesproken van ‘meest in het oog springende prestaties’. Dit 

was een bewuste keuze naar aanleiding van een constatering van Provinciale Staten dat alleen de 

bestuurlijk relevante doelen en prestaties worden opgenomen in de begroting. (Provincie Noord-Brabant, 

Begroting 2006, PS60/05, p. 3 en 4). Of dit ook voor de gehele begroting en jaarverslag 2007 geldt is 

onduidelijk. 
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Enkele voorbeelden: 
 Programma 1 Bestuur, productgroep 01.02 Slagvaardigheid Provinciebestuur: er 

worden activiteiten verantwoord rond de viering van 50 jaar Europa. Deze waren 
niet als beoogde prestaties opgenomen in de begroting 2007. 

 Programma 2 Verkeer en vervoer, productgroep 02.03 Autobereikbaarheid 
BrabantStad: de beoogde prestaties in de begroting als vervolg op de 
netwerkanalyse BrabantStad hebben betrekking op starten van planstudies en 
werken aan quick scans. In het jaarverslag wordt in de paragraaf ‘Wat heeft de 
provincie gedaan en wat is bereikt?’ aangegeven dat er een start is gemaakt met 
de uitwerking van deelprogramma 5. Daarna worden negen prestaties van dat 
deelprogramma opgesomd die (nagenoeg) allemaal anders zijn dan de beoogde 
prestaties uit de begroting, bijvoorbeeld realisatie P+R station Maarheeze en het 
voorlopig in stand houden van een adequate treinverbinding van BrabantStad 
naar België. Bij deze voorbeelden is het daarnaast onduidelijk wat het verband 
is met de productgroep ‘autobereikbaarheid’ omdat het om openbaar vervoer 
gaat en je deze eerder bij productgroep 02.07 OV-Netwerk BrabantStad zou 
verwachten. 

 Programma 10 Wonen, productgroep 10.02 Wonen. In de begroting zijn de 
beoogde doelen: meer woningen voor de juiste doelgroep en op de juiste plek, 
achterstand in de woningbouw verder inlopen, goede regionale afstemming, 
meer gedifferentieerd bouwen en huisvesting van statushouders in gewenst 
tempo en conform taakstelling. In het jaarverslag worden in de paragraaf ‘Wat 
heeft de provincie gedaan en wat is bereikt?’ de volgende doelen genoemd: 
bouw van voldoende woningen, gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van 
woningen en woonmilieus, die aansluiten op gedifferentieerde en veranderde 
vraag van de woonconsument, er is oog voor kwaliteitsverbetering van de 
bestaande woningvoorraad en woonomgeving. 

  
De rekenkamer merkt bij bovenstaande op dat door de wijze waarop de W-vragen in 
artikel 8 van de verordening zijn geformuleerd, de verordening hiertoe ook de 
ruimte laat. Door de vragen te formuleren in de zin van: ‘Hebben we bereikt wat we 
wilden bereiken?’ en ‘Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?’ wordt 
expliciet dat bij de beantwoording van de W-vragen in de programmaverantwoording 
de relatie moet worden gelegd met wat men beoogde (zoals omschreven in de 
begroting). Bij de vragen, zoals ze nu zijn geformuleerd: ‘Wat hebben we bereikt?’ 
en ‘Wat hebben we ervoor gedaan?’ (ofwel zoals in het jaarverslag verwoord: wat 
heeft de provincie gedaan en wat is er bereikt?) kan aan deze relatie voorbij worden 
gegaan. 
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Enkele voorbeelden waaruit blijkt dat de informatie onder het kopje ‘Wat heeft de 
provincie gedaan en wat is er bereikt?’ wel aansluit op de beoogde doelen of 
prestaties: 
 Programma 4 Milieu, productgroep 04.03 Bodembeheer. Het beoogde doel dat 

de omvang van de bodemverontreiniging in Brabant in 2009 volledig in beeld 
moet zijn, wordt in de toelichting onder het kopje ‘Wat heeft de provincie 
gedaan en wat is er bereikt?’ sluitend verantwoord. Er wordt inzicht gegeven in 
de stand van zaken en de verwachting dat het doel in 2009 zal zijn bereikt: “in 
2009 moet de omvang van de bodemverontreiniging in Brabant volledig in beeld 
zijn. Eind 2007 is de uitvoering van een groot aantal (historische) onderzoeken 
europees aanbesteed, zodat dit project in 2008 kan worden afgerond. In 2008 en 
2009 volgen nog enkele onderzoeken, zodat in 2009 het beeld van de provincie 
compleet is.” 

 Programma 2 Verkeer en vervoer, productgroep 02.01 Regionale bereikbaarheid: 
Openbaar vervoer. Het beoogde doel luidt “Het verbeteren van het milieu en de 
leefomgeving: uiterlijk vanaf 1 januari 2008 voldoen bussen aan de EEV-norm in 
de steden Breda, Den Bosch en Tilburg. In de rest van de provincie voldoen ze 
minimaal aan de Euro4-norm.” In de toelichting onder het kopje ‘Wat heeft de 
provincie gedaan en wat is er bereikt?’ wordt dit doel sluitend verantwoord, wel 
moet je als lezer zelf het beoogde doel erbij ‘nemen’ om de 
verantwoordingsinformatie te kunnen plaatsen. In de presentatie is dus nog 
ruimte voor verbetering. “Ten aanzien van het verbeteren van het milieu en de 
leefomgeving zijn de doelen gerealiseerd. Aanvullend zijn er EEV-norm bussen 
gekomen in heel Brabant in plaats van Euro 4 norm bussen die eerder voorzien 
waren buiten Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Hierdoor is aan de doelen 
Milieu en Leefomgeving een extra bijdrage geleverd. Voorts zijn de EEV-norm 
bussen eerder dan gepland ingestroomd.” 

 Programma 2 Verkeer en vervoer, productgroep 02.06 Regionale bereikbaarheid: 
Provinciale wegen/ Onderhoud. Eén van de beoogde prestaties voor 2007 is 
renovatie rijbanen A16-Zevenbergen-A17 (N285). In de toelichting onder het 
kopje ‘Wat heeft de provincie gedaan en wat is er bereikt?’ wordt deze 
prestatie sluitend verantwoord: ‘b) Renovatie rijbanen A16-Zevenbergen-A17 
(N285). De renovatie van de rijbanen is in mei 2007 opgeleverd’. 

 
Enkele voorbeelden waaruit blijkt dat de informatie onder het kopje ‘Wat heeft de 
provincie gedaan en wat is er bereikt?’ niet aansluit op de beoogde doelen of 
prestaties of de aansluiting onduidelijk is omdat de doelen of prestaties niet 
specifiek, meetbaar of tijdgebonden zijn geformuleerd: 
 Programma 10 Wonen, productgroep 10.02 Wonen. Eén van de beoogde doelen 

luidt “Gemeenten zorgen voor huisvesting van statushouders. Dit gebeurt in het 
gewenste tempo en conform de taakstelling.” In de toelichting onder het kopje 
‘Wat heeft de provincie gedaan en wat is er bereikt?’ wordt niet ingegaan op dit 
doel. Ook wordt niet ingegaan op de bijbehorende beoogde prestatie ‘We volgen 
nauwgezet de ontwikkelingen bij de gemeenten met betrekking tot de 
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taakstelling op grond van de Huisvestingswet in relatie tot de huisvesting van 
statushouders. Op dit punt grijpt de provincie in waar nodig.’ 

 Programma 10 Wonen, productgroep 10.02 Wonen. Eén beoogde prestatie voor 
2007 is ‘We stimuleren de woningbouwproductie door BLS-budget toe te wijzen 
en uit te keren.’ Onder het kopje ‘Wat heeft de provincie gedaan en wat is er 
bereikt?’ wordt ingegaan op deze beoogde prestatie: ‘VROM heeft begin 2007 de 
definitieve beschikking BLS-Vinex afgegeven. In 2007 zijn 3 beschikkingen BLS-
Vinex en 15 beschikkingen BLS-Vinac afgegeven aan de gemeenten. De 
beleidsregel is nog niet aangepast, omdat er gewacht is op nieuwe regelgeving 
van VROM (Sisa). Pas begin 2008 is duidelijk geworden (……) De beleidsregel zal 
in de eerste helft van 2008 worden aangepast en dan zullen de gemeenten ook 
op de hoogte worden gebracht hoe zij in 2010 verantwoording moeten 
afleggen.’ Deze toelichting sluit niet aan bij de beoogde prestatie omdat niet 
wordt ingegaan op hoeveel budget is toegewezen en uitgekeerd. Er wordt alleen 
gesproken over 18 beschikkingen. Op hoe dit zich verhoudt tot wat men wilde 
realiseren wordt niet ingegaan. Het zou ook niet mogelijk zijn geweest omdat 
de beoogde prestatie niet concreet is geformuleerd (het is immers onduidelijk 
wat men precies wilde realiseren). De aanpassing van de beleidsregel waarover 
de rest van de toelichting gaat, is informatie waarvan voor de lezer de relatie 
met de beoogde prestatie onduidelijk is. Als dit ook een beoogde prestatie was, 
dan ontbreekt die in de opsomming van beoogde prestaties. Als het geen 
beoogde prestatie was, dan is de vraag of dit voor de verantwoording wel 
relevante informatie is en dus wellicht zou kunnen vervallen (beperking omvang 
jaarstukken). 

 Programma 4 Milieu, productgroep 04.05 Afval- en grondstoffenbeheer. Eén van 
de beoogde prestaties voor 2007 is “uitvoering geven aan nazorgregeling voor de 
9 operationele stortplaatsen in onze provincie”. Onder het kopje ‘Wat heeft de 
provincie gedaan en wat is er bereikt?’ wordt aangegeven dat in het kader van 
de nazorgregeling een ambitiedocument werd opgesteld, voor 2 locaties 
nazorgplannen werden beoordeeld en voorlopige aanslagen werden opgelegd en 
de eindinspectie en sluitingsverklaring van een baggerdepot nog niet kon worden 
gerealiseerd. Omdat de beoogde prestatie niet concreet is (niet specifiek en 
meetbaar) is onduidelijk of de beoogde prestatie hiermee is gerealiseerd. 

 Programma 2 Verkeer en vervoer, productgroep 02.03 Autobereikbaarheid 
BrabantStad. Eén van de beoogde prestaties is: ‘In 2006 is de onderhoudfase van 
het project PPS-A59 van start gegaan. De onderhoudstaken (….) zijn inmiddels 
ondergebracht in de lijnorganisatie.’ Onder het kopje ‘Wat heeft de provincie 
gedaan en wat is er bereikt?’ wordt aangegeven: ‘c. Onderhoudfase project PPS-
A59. Deze prestatie is in 2007 gerealiseerd.’ Omdat de beoogde prestaties al 
gerealiseerd was, is het voor de lezer onduidelijk wat er in 2007 is gerealiseerd. 
Een andere beoogde prestatie is: ‘Inmiddels is gestart met een planstudie naar 
een capaciteitsvergroting van de N279 tussen A50 en A2. Dit in aansluiting op 
(….)  Voor het zuidelijk deel van de N279 is een planstudie in voorbereiding. 
Tevens is (….) gestart met een nadere studie naar een nieuwe wegverbinding 
N279-A50/A58 (…) Deze (plan)studies worden uitgevoerd in nauwe samenwerking 
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met het SRE.’ Onder het kopje ‘Wat heeft de provincie gedaan en wat is er 
bereikt?’ wordt aangegeven: ‘e. Start een planstudie naar een 
capaciteitsvergroting van de N279 (tussen A50 en A2). De prestatie is geleverd 
de planstudie is gestart.’ Voor de lezer is onduidelijk of nu alleen het eerste 
deel of de gehele prestatie is verantwoord. Als alleen het eerste deel wordt 
verantwoord dan is dit geen verantwoordingsinformatie omdat de beoogde 
prestatie al geleverd was. 

 
Volledigheid  
De verantwoording over de doelen is voor geen enkel programma volledig. De 
verantwoording over de prestaties is voor de meeste programma’s niet volledig. 
 
Voor geen enkel programma wordt onder het kopje ‘Wat heeft de provincie gedaan 
en wat is er bereikt?’ ingegaan op de realisatie van alle (gepresenteerde) beoogde 
doelen. Zoals hiervoor reeds opgemerkt, wordt in de meeste gevallen niet of 
nauwelijks ingegaan op de vraag of, dan wel in welke mate de beoogde doelen 
(zoals verwoord in de begroting) zijn bereikt. Voor de meeste programma’s geldt 
dat voor een deel van de voorgenomen prestaties wordt ingegaan op de vraag in 
hoeverre deze zijn geleverd. In de gevallen dat wordt ingegaan op de mate waarin 
de doelen en prestaties zijn gerealiseerd, kan de lezer niet altijd beoordelen in 
hoeverre sprake is van doel- en prestatiebereiking, omdat de formulering van de 
betreffende doelen en prestaties vaak geen inzicht geeft in wat de provincie precies 
wilde gaan doen en daarmee wilde bereiken (nauwelijks doel- en prestatie-
indicatoren geformuleerd en de doelen en prestaties zijn in beperkte mate 
specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd) (zie ook paragraaf 3.2). Ook 
wordt in deze gevallen over het algemeen slechts voor enkele doelen en prestaties 
toegelicht waarom ze al dan niet zijn bereikt. Daarbij wordt sporadisch aangegeven 
wat de gevolgen hiervan zijn voor het vigerende beleid.  
  
Zoals reeds eerder opgemerkt, gold voor de begroting 2006 dat uit de inleiding bleek 
dat niet alle, maar alleen de bestuurlijke relevante doelen en prestaties werden 
gepresenteerd. Of dit ook voor de begroting en het jaarverslag 2007 het 
uitgangspunt was, is niet uit de stukken op te maken. Daarmee is het ook 
onduidelijk of de gepresenteerde beoogde doelen en prestaties alle nagestreefde 
doelen en prestaties zijn. 
 
Transparantie en begrijpelijkheid  
De transparantie van de verantwoording over doelen en prestaties laat bij meerdere 
programma’s te wensen over. Dit vanwege het gebrek aan 
verantwoordingsinformatie. Indien wel verantwoordingsinformatie is opgenomen, 
wordt de volgorde waarin de beoogde doelen en prestaties zijn gepresenteerd niet 
altijd aangehouden, wordt niet op alle prestaties en doelen ingegaan, loopt de 
verantwoording over de prestaties en doelen vaak door elkaar, wordt er vaker 
ingegaan op andere (doelen en) prestaties dan die welke als beoogd zijn 
gepresenteerd, wordt er niet altijd gewerkt met kopjes of juist met andere kopjes 
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dan voor wat beoogd wordt, is de tekst soms te summier (beknopt) en worden 
realisatiegegevens niet (schematisch) afgezet tegen hetgeen beoogd werd. Hierdoor 
wordt het geheel een zoekplaatje voor de lezer.  
De bestuurlijke samenvatting komt de transparantie, op enkele uitzonderingen na, 
ten goede. Het niet aansluiten van de verantwoordingsinformatie in de bestuurlijke 
samenvatting op de informatie bij de programma’s is een voorbeeld van zo’n 
uitzondering. 
 
De verantwoording over de doelen en prestaties is ook niet altijd begrijpelijk.  
De informatie die wordt gegeven wordt veelal niet toegelicht en ook niet in 
samenhang en context gepresenteerd. Hierdoor zijn het, voor de gemiddelde lezer 
losse stukken tekst, die zonder (specifieke, inhoudelijke) voorkennis moeilijk zijn te 
begrijpen. 
Verder bevat het jaarverslag kleine slordigheden die de leesbaarheid en 
duidelijkheid niet ten goede komen en die door een laatste kwaliteitscheck voor het 
drukken van het jaarverslag eenvoudig voorkomen kunnen worden. Enkele 
voorbeelden zijn: 
 namen van productgroepen zijn op verschillende plekken in de jaarstukken 

verschillend van elkaar. Een voorbeeld is programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling 
dat zowel onder het kopje ‘Van 2003-2007 naar 2007-2011’ in de bestuurlijke 
samenvatting als in de programmarekening de naam ‘Ruimtelijke ordening’ 
heeft. Bijbehorende productgroep 08.01 Ruimtelijke ontwikkeling wordt bij 
‘Wat heeft dit in 2007 gekost?’, in de programmarekening  en in de bestuurlijke 
samenvatting aangeduid met de naam ‘Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek’. Een 
ander voorbeeld is productgroep 02.01 ‘Regionale bereikbaarheid: Openbaar 
vervoer’, die bij ‘Wat heeft dit in 2007 gekost?’ met de naam ‘Collectief 
vervoer’ en in de programmarekening met de naam ‘Openbaar vervoer’ wordt 
aangeduid; 

 in tabellen met bedragen wordt niet aangegeven om welke eenheden het gaat. 
In de begroting 2007 stond wel ‘bedragen x € 1.000’, maar in het jaarverslag 
staat niet ‘bedragen in €’ aangegeven; 

 afkortingen worden niet altijd toegelicht. Voorbeelden hiervan zijn de 
afkortingen BSL, BLS-Vinex, BLS-Vinac, ISV en Sisa bij programma 10 Wonen. 
Andere voorbeelden zijn GGA, BOSE, MIRT, EEV, MCA bij programma 2 Verkeer 
en vervoer die niet of pas op een later moment in de tekst worden toegelicht. 

 
Relatie tussen planning en realisatie  
Wordt behandeld in paragraaf 3.4. 
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3.4 Verantwoording over kosten 
 
Aansluiting 
Onder het kopje ‘Wat heeft dit in 2007 gekost?’ wordt in de 
programmaverantwoording per programma een financieel overzicht gegeven met de 
geraamde en gerealiseerde baten en lasten, bijbehorende saldo’s, verschillen tussen 
realisatie en geraamde bedragen na wijziging, apparaatslasten en stortingen in en 
onttrekkingen aan de reserves. Daarnaast wordt een toelichting op dit overzicht 
gegeven.  
De overzichten van baten en lasten zijn in de begroting en jaarverslag voor alle 
programma’s nagenoeg identiek opgezet. Wel zijn de apparaatskosten in het 
jaarverslag in tegenstelling tot de begroting niet zichtbaar uitgesplitst in directe en 
indirecte kosten. Uit de toelichtingen op de tabellen in het jaarverslag blijkt dat de 
apparaatslasten die zichtbaar worden gepresenteerd de indirecte kosten zijn. De 
directe kosten zijn toegedeeld aan de productgroepen en daarmee opgenomen in de 
gepresenteerde totale lasten van de productgroepen. Daarnaast sluiten voor de 
meeste programma’s de tabellen over de voorzieningen en/of investeringen in het 
jaarverslag niet aan op de tabellen uit de begroting. Voor een enkel programma 
sluiten in het jaarverslag de bedragen in de overzichten met baten en lasten niet 
altijd aan op de daarvoor genoemde bedragen in de toelichting op deze overzichten. 
 
Enkele voorbeelden: 
 Programma 1 Bestuur: in de toelichting wordt ten aanzien van de onttrekking 

reserve Rekenkamer een overschrijding van € 657 genoemd, in de daarboven 
gepresenteerde tabel is echter geen sprake van een onder- of overschrijding. 

 Programma 2 Verkeer en vervoer: de onderscheiden categorieën die in de 
voorzieningen- en investeringenoverzichten in de begroting en jaarstukken 2007 
worden genoemd komen niet overeen. De investeringen zijn niet weergegeven 
per productgroep maar voor het programma als totaal. Overigens merkt de 
rekenkamer op, dat in de jaarstukken voor de voorzieningen niet altijd duidelijk 
is of de geraamde bedragen zoals gepresenteerd de oorspronkelijke raming 
betreffen dan wel de raming na wijziging. Dit bemoeilijkt de leesbaarheid. 
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Volgens de begroting 2007 Volgens de jaarstukken 2007 

Uitgaven t.l.v. voorzieningen 

02.01 BDU (openbaar vervoer)                 

02.03 PPS-A59                                         

02.03 Reg. Mob.fonds Brabant                   

02.04 BDU (Reg. verk.veilig)                      

02.04 BDU (reg. Maatr. Pak.)                   

02.90 BDU (onverdeeld)                           

Besteding t.l.v. voorzieningen 

20102 Voorz. BDU                                        

20102 Bijdrage derden OV concessies           

20105 Bijdragen derden in regiotaxi             

20302 PPS-A59                                            

20303 Regionaal mobiliteitsfonds Brabant    

Investeringen 

Verbeteren en bouwen                            

Dynamisch verkeersmanagement              

Voorbereiding projecten                          

Grondverwerving infrastructuur               

Steunpunten en regiokantoren                 

Structureel onderhoud                            

Bijdrage aan investeringen van derden 

Regionale maatregelenpak. (prov)           

PPS A4                                                    

Brabantse kanalen                                  

Investeringen 2007 

Verbeteren en bouwen                            

Benutten                                                

Voorbereiding projecten                         

Grondverwerving infrastructuur              

Steunpunten en districtskantoren           

PPS A4                                                  

Structureel onderhoud                          

Bijdrage aan investeringen van derden 

Regionale maatregelenpak. (prov)                                                  

 
Ook in de programmarekening worden bovengenoemde financiële overzichten (met 
uitzondering van de verschillen) gepresenteerd en toegelicht. De bedragen uit de 
overzichten in de programmarekening sluiten, met uitzondering van één programma 
aan op de bedragen die daarover zijn weergegeven in de 
programmaverantwoording. Het betreft: 
 Programma 5 Natuur, bos en landschap, productgroep 05.01 Programma grootse 

natuur: Volgens de programmaverantwoording zijn de gerealiseerde lasten  
€ 29.457.053 en de gerealiseerde baten € 21.752.798, terwijl deze volgens de 
programmarekening respectievelijk € 17.748.915 en € 10.044.660 zijn. Hiermee 
wijken in deze beide onderdelen van de jaarstukken ook de totaal gerealiseerde 
baten en lasten van het gehele programma 5 van elkaar af. De bedragen in de 
programmarekening zijn de juiste bedragen. In de programmaverantwoording is 
ten onrechte een in overleg met de accountant aangebrachte correctie niet 
doorgevoerd. De rekenkamer heeft begrepen, dat dit in de memorie van 
antwoord bij het statenvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2007 zal 
worden toegelicht en gecorrigeerd.  

De verschillen tussen geraamde en gerealiseerde lasten en baten die in de 
programmarekening worden toegelicht, sluiten niet altijd aan op de in de 
programmaverantwoording toegelichte verschillen (bedragen). Ook sluit de 
toelichting op de verschillen in de programmarekening niet altijd aan op die in de 
programmaverantwoording. 
Twee voorbeelden waarbij in de toelichting op de programmarekening voor 
verschillen tussen geraamde en gerealiseerde lasten en baten andere bedragen 
worden genoemd dan in de toelichting op de programmaverantwoording, zijn: 
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 Programma 4 Milieu, productgroep 04.03 Bodembeheer: volgens de 
programmarekening bedraagt het verschil voor het onderdeel 
Bodemkwaliteitsmeetnet € 145.947, terwijl het volgens de 
programmaverantwoording € 148.830 bedraagt. 

 Programma 2 Verkeer en vervoer, productgroep 02.90 Provinciaal Verkeer- en 
Vervoerplan: volgens de programmarekening bedraagt het verschil voor het 
onderdeel Faciliteren en innovatie € -154.555, terwijl in de 
programmaverantwoording (per abuis) het bedrag van € -1.555 wordt genoemd. 

 
De financiële toelichtingen in de programmaverantwoording worden in veel gevallen 
woordelijk uit de programmarekening overgenomen. De toelichting in de 
programmarekening is in het algemeen uitgebreider (vollediger) dan in de 
programmaverantwoording. Maar soms staan er daarentegen in de 
programmaverantwoording verschillen toegelicht die niet expliciet uit de 
programmarekening blijken. Een voorbeeld hiervan is:  
 Programma 2 Verkeer en vervoer, productgroep 02.06 Regionale bereikbaarheid: 

Provinciale wegen/Onderhoud: in de programmaverantwoording wordt 
aangegeven dat de kapitaallasten € 20.763 hoger waren dan geraamd. Deze 
komen niet aan de orde in de programmarekening. 

 
Evenals in de programmabegroting worden in de programmaverantwoording de 
kosten op productgroepniveau inzichtelijk gemaakt. De rekenkamer is van mening 
dat daarnaast ook inzicht zou moeten worden gegeven in en een toelichting zou 
moeten worden gegeven op de kosten per doel en prestatie. Door het ontbreken van 
deze informatie, ontbreekt namelijk (voor de lezer van de jaarstukken) ook een 
inzicht in de besteding van het budget over de verschillende (op productgroepniveau 
geformuleerde) doelen en prestaties. Bovendien wordt op deze manier niet duidelijk 
waar prioriteiten hebben gelegen binnen de productgroepen (en de programma’s). 
Hierdoor is het ook niet mogelijk om achteraf, op basis van het jaarverslag, het 
nodige inzicht te krijgen in wat de gerealiseerde doelen en prestaties hebben 
gekost. Dat heeft consequenties voor de mogelijkheden van PS om te controleren en 
eventueel bij te sturen.  
 
Volledigheid 
In het jaarverslag 2007 wordt geen inzicht gegeven in de verschillen tussen de 
geraamde baten en lasten uit de oorspronkelijke begroting en de gerealiseerde 
bedragen. Een toelichting op deze verschillen en de oorzaken en gevolgen daarvan 
ontbreekt daarmee ook. 
In de programmarekening en –verantwoording wordt per productgroep het verschil 
gepresenteerd tussen de geraamde baten en lasten uit de begroting na wijziging en 
de gerealiseerde bedragen. Ook de toelichtingen in de programmaverantwoording en 
de programmarekening 2007 richten zich vrijwel uitsluitend op het verschil tussen 
begroting na wijziging en de realisatie. Dit alles is overigens wel conform artikel 28 
van het BBV dat voor de programmarekening alleen voorschrijft dat de toelichting 
ten minste een analyse van de afwijkingen tussen begroting na wijziging en 
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realisatie bevat. Hoewel PS reeds in een eerdere fase de begrotingswijzigingen 
hebben beoordeeld en vastgesteld en artikel 28 van het BBV wordt toegepast, 
constateert de rekenkamer dat op deze manier een integraal inzicht ontbreekt in de 
verschillen met de oorspronkelijke begroting. De lezer zou op basis van de 
gepresenteerde gegevens zelf wel het verschil in baten, lasten en saldo tussen 
oorspronkelijke begroting en realisatie kunnen berekenen, maar een toelichting 
ontbreekt. Het is daardoor voor de lezer ook niet mogelijk om op basis van de 
jaarstukken inzicht te krijgen in de oorzaken van de verschillen. 
 
In de programmaverantwoording 2007 worden voor geen enkel programma alle 
financiële begrotingsafwijkingen toegelicht (afwijking tussen realisatie en de 
begrote bedragen na wijziging), maar slechts een deel van het totale 
afwijkingsbedrag. Zoals reeds eerder is vermeld, wordt in de programmarekening in 
het algemeen een uitgebreidere toelichting gegeven dan in de 
programmaverantwoording. Maar soms staan er in de programmaverantwoording 
afwijkingen toegelicht die niet in de programmarekening staan. Om een volledig 
beeld te krijgen moet de lezer de toelichtingen in de programmaverantwoording en 
programmarekening naast elkaar leggen en zelfs soms de begrotingswijzigingen erbij 
pakken.  
Als er een toelichting wordt gegeven is deze vaak beperkt. Daarnaast verschilt de 
kwaliteit van de toelichtingen in termen van het vermelden van oorzaken van 
geconstateerde afwijkingen over en binnen de programma’s aanzienlijk. Vaker is de 
toelichting alleen constaterend van aard. En evenals bij de doelen en prestaties 
wordt in de toelichtingen (vrijwel) in geen enkel geval ingegaan op de gevolgen voor 
het vigerende beleid, dan wel een conclusie getrokken over het effect van de 
afwijking op de komende begrotingsperiode.  
 
Enkele voorbeelden uit de programmaverantwoording: 
 Programma 2 Verkeer en vervoer, productgroep 02.05 Provinciale 

wegen/Bouwen: voor de lasten is sprake van een overschrijding van circa € 1,3 
miljoen, als gevolg van hogere kapitaallasten (€ 2 ton) en apparaatskosten (€ 1,1 
miljoen). De toelichting meldt niet wat met deze hogere kosten is gerealiseerd 
respectievelijk waardoor ze zijn veroorzaakt. De toelichting is alleen 
constaterend van aard.  

 Programma 5 Natuur, bos en landschap: De toelichting op de afwijkingen in de 
investeringen ontbreekt geheel. Per saldo is circa € 4,2 miljoen minder 
geïnvesteerd dan oorspronkelijk geraamd. De redenen daarvoor worden niet 
gegeven. 

 Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling. De afwijkingen op de apparaatskosten 
worden niet toegelicht. Voor een klein programma is dit opmerkelijk, omdat 
deze kosten met ruim € 4 ton zijn overschreden. 

 
Uit het jaarverslag 2007 blijkt dat er bij realisatie overwegend sprake is van 
onderschrijdingen ten opzichte van de begroting na wijziging. Uit de toelichtingen 
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waar wel inzicht wordt gegeven in de oorzaken van begrotingsafwijkingen blijkt dat 
de onderschrijdingen samenhangen met bijvoorbeeld:  
 het doorschuiven van prestaties naar een volgende periode;  
 (abusievelijk) niet geraamde baten of lasten;  
 correcties in de presentatie van cijfers ten opzichte van de begroting die in de 

jaarverslaggeving moeten worden aangebracht in verband met het moment van 
verantwoorden van baten en lasten en om te voldoen aan het BBV18;  

 exogene factoren;  
 vrijval van balansposten bij afrekening subsidies oude jaren. 
 
Begrijpelijkheid en transparantie 
Het overzicht van en de toelichtingen op de kosten (financiële 
begrotingsafwijkingen) in de programmaverantwoording zijn niet altijd begrijpelijk 
en transparant. Dit komt onder andere doordat er voor nagenoeg alle programma’s 
op punten geen sprake is van aansluiting (nieuwe informatie, nieuwe prestaties, 
andere bedragen), de afwijkingen slechts gedeeltelijk worden toegelicht, geen 
relaties worden gelegd met de doelen en/of prestaties, voorkennis vereist wordt 
(basis- en contextinformatie ontbreekt), afkortingen niet zijn toegelicht, namen en 
termen anders zijn dan die in de begroting, jaarrekening en/of de overzichten met 
baten en lasten worden gebruikt. 
 
Enkele voorbeelden: 
 Programma 1 Bestuur, productgroep 01.01 Zichtbaarheid provinciebestuur. 

Opmerkelijk is de toelichting in de begroting en het jaarverslag. In de begroting 
2007 wordt de stijging van de lasten ten opzichte van 2006 onder andere 
verklaard door een hoger budget voor communicatieactiviteiten voor 
verkiezingen van PS. In het jaarverslag 2007 wordt de onderschrijding eveneens 
verklaard als gevolg van prioritering van inzet van beschikbare capaciteit voor 
de verkiezingen.   

 Programma 5 Natuur, bos en landschap: de begrote apparaatskosten zijn 
overschreden. Er wordt aangegeven dat deze overschrijdingen samenhangen met 
het feit dat meer uren zijn besteed dan begroot. In tegenstelling tot deze 
overschrijding is op de materiële budgetten per saldo circa € 9,1 miljoen 
overgehouden en zijn de investeringen circa € 4,2 miljoen lager uitgevallen dan 
begroot. Dit roept vragen op, als: is met meer uren minder gerealiseerd? 

 Programma 9, productgroep 09.90 Regievoering. De verklaring voor een 
belangrijk deel van de onderuitputting (circa € 5,3 miljoen) wordt overwegend 
toegeschreven aan het feit dat de jaarrekening op kasgeld is gebaseerd. Voor de 
gemiddelde lezer zonder financiële kennis, zegt deze toelichting niets. 

 Algemeen. In de begroting worden per programma de directe en indirecte 
apparaatskosten gepresenteerd. In de programmaverantwoording worden per 
programma de indirecte apparaatskosten gepresenteerd onder de naam 

                                                      
18 Omdat het boekjaar bij het opstellen van de programmarekening is verstreken mogen hiervoor geen 

begrotingswijzigingen meer worden gemaakt, zodat een verschil ontstaat tussen begroting en realisatie. 
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‘apparaatslasten’. In de toelichting wordt aangegeven dat de directe 
apparaatslasten zijn toegedeeld naar de productgroepen en dat de indirecte 
apparaatslasten op het totaal van het programma worden weergegeven. Uit 
deze toelichting wordt duidelijk dat de gepresenteerde ‘apparaatslasten’ niet 
de totale maar alleen de ‘indirecte apparaatslasten’ zijn. In de toelichting op de 
programmarekening worden zowel de directe als de indirecte apparaatskosten  
voor het programma gegeven. De uitsplitsing van de directe apparaatskosten 
over de productgroepen is hier dus (ook) niet zichtbaar. 

 
In de programmarekening wordt daarnaast in de toelichting op de verschillen tussen 
geraamde en gerealiseerde bedragen per programma geen (expliciet) onderscheid 
gemaakt naar de productgroepen (en de bij sommige productgroepen gehanteerde 
subproductgroepen). Het is per programma alleen een opsomming van de verschillen 
met daarbij voor een aantal verschillen een toelichting. Ook worden niet altijd 
dezelfde volgorde en dezelfde namen als in de programmaverantwoording gebruikt. 
Hierdoor is de aansluiting tussen programmaverantwoording en -rekening in één 
oogopslag niet altijd eenvoudig te maken. Daarnaast kost het de lezer, in de 
gevallen waarin het mogelijk is, het nodige puzzelwerk om per productgroep 
integraal inzicht te krijgen in de verschillen tussen geraamde en gerealiseerde 
bedragen en oorzaken daarvan.  
 
Ook de wijze van presentatie van de kosten in de programmaverantwoording (en 
begroting) komt de transparantie over de samenhang tussen de doelen, prestaties en 
kosten niet ten goede. Op het einde van elk programma wordt een overzicht 
gegeven van de lasten en baten per productgroep met aansluitend een korte 
toelichting. Op zichzelf geeft dit inzicht. De lezer moet echter wel steeds op en 
neer bladeren om voor een productgroep een totaalbeeld te krijgen over wat de  
provincie wil bereiken/heeft bereikt, met welke prestaties en met de inzet van 
welke middelen. Door voor elke productgroep aansluitend op de beantwoording van 
de eerste twee W-vragen het inzicht in de kosten en de toelichting daarop te geven, 
wordt het voor de lezer eenvoudiger om inzicht te krijgen in de relatie tussen de 
drie elementen. 
 
De complexiteit van de regelgeving, gekoppeld aan de complexiteit van de 
provinciale organisatie, maakt dat het doorgronden van de financiële onderdelen 
van en de toelichting daarop in de jaarstukken altijd enige vorm van financieel-
technisch inzicht vraagt. Er is enige kennis van algemene 
verslaggevingsvoorschriften nodig om de hoofdverbanden te kunnen vinden. 
Daarnaast is meer specifieke kennis van het BBV nodig om te begrijpen hoe vooral 
reservemutaties de rekening van baten en lasten en de balans beïnvloeden. Het 
zelfstandig leggen van deze verbanden op basis van de gepresenteerde informatie is 
weliswaar op zich mogelijk (alle informatie is opgenomen in de rekening), maar de 
lezer moet wel precies begrijpen wat te zoeken en waar te kijken. Voor de 
gemiddelde lezer zijn (zullen) de financiële onderdelen daarom (altijd) lastig te 
begrijpen (zijn). 
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Relatie tussen planning en realisatie  
De verantwoording over de relatie tussen beoogde en gerealiseerde doelen, 
prestaties en kosten ontbreekt. 
 
Dit heeft verschillende oorzaken. Ten eerste wordt zowel aan de kant van de 
begroting als aan die van de realisatie geen inzicht verschaft in geraamde 
respectievelijk gemaakte kosten per doel en prestatie. Indien de basisinformatie 
ontbreekt of onvoldoende is, kan uiteraard ook geen verband worden gelegd. (Zie 
ook paragraaf 3.2 en onder het kopje Aansluiting doelen en prestaties). Ten tweede 
bestaat er onzekerheid over of in de programmaverantwoording alle beoogde en 
gerealiseerde doelen en prestaties gepresenteerd worden. Als niet alle beoogde en 
gerealiseerde doelen en prestaties worden gepresenteerd krijgt de lezer ook geen 
integraal inzicht aan welke prestaties en doelen het geld is besteed en hoe dit zich 
verhoudt ten opzichte van wat beoogd werd (zie ook onder kopjes Volledigheid). 
 
 
3.5 Vergelijking begroting en jaarstukken 2006 met 2007 
 
Zowel tussen de programma’s als binnen de programma’s verschilt het beeld over de 
verbeteringen en verslechteringen van de verantwoording 2007 ten opzichte van 
2006. De verantwoording over 2007 is binnen de programma’s vaak op enkele punten 
beter dan in 2006, maar ook op enkele punten verslechterd ten opzichte van 2006 of 
van vergelijkbare kwaliteit. Het betreft de volgende aspecten: betere/slechtere 
aansluiting, meer/minder volledig, meer/minder verantwoordingsinformatie (inzicht 
in doelbereiking en geleverde prestaties), meer/minder transparant, meer/minder 
begrijpelijk. De toelichtende en inleidende teksten zijn in 2007 vaak korter 
(beknopter). Dat is een verbetering omdat daarmee niet-relevante informatie is 
komen te vervallen en het de jaarstukken minder omvangrijk maakt. Maar er 
ontbreekt helaas ook relevante informatie waardoor een deel van de teksten niet 
meer inzichtelijk, begrijpelijk of zelfstandig leesbaar is. Zeker een verbetering is 
dat bij meerdere programma’s onder het kopje ‘Wat heeft de provincie gedaan en 
wat is er bereikt?’ de beoogde prestaties in kopjes worden herhaald, deze in 
dezelfde volgorde staan als in de begroting en ze allemaal worden toegelicht. Dit 
maakt de toelichtende tekst voor deze programma’s veel transparanter en 
begrijpelijker dan in het jaarverslag 2006 waarin de verantwoording vaak als het 
ware één geheel was zonder kopjes, met een toelichting op een deel van de doelen 
en prestaties waarbij de tekst over de doelen en prestaties door elkaar liep en niet 
in dezelfde volgorde als de opgesomde beoogde doelen en prestaties uit de 
begroting. 
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3.6  Conclusies en handreikingen 
 

Algemene conclusie 
De kwaliteit van de verantwoordingsinformatie in de jaarstukken 2007 maakt het 
voor Provinciale Staten nog niet mogelijk om de controlerende taken ten volle uit te 
kunnen voeren.  
 
In hoofdstuk 1 van dit rapport (Samenvatting) heeft de rekenkamer algemene 
suggesties aangereikt voor verbetering van begroting en jaarstukken. In deze 
paragraaf formuleert de rekenkamer voor twee van de drie deelconclusies, waaruit 
de algemene conclusie is opgebouwd, aanvullend op deze algemene suggesties 
specifieke suggesties voor PS. In paragraaf 4.3 volgen de specifieke suggesties voor 
de derde deelconclusie. 
 
Deelconclusie 1 
Het jaarverslag 2007 geeft (Provinciale Staten) nog niet voldoende inzicht in de 
realisatie van de beoogde doelen, prestaties en kosten, de relatie tussen deze drie 
en de oorzaken en gevolgen van afwijkingen tussen wat beoogd werd en wat is 
gerealiseerd op deze elementen.  
 
Eén van de hoofdoorzaken van het nog niet van voldoende kwaliteit zijn van de 
verantwoordingsinformatie in de jaarstukken is dat de informatie in de jaarstukken 
nauwelijks tot niet ingaat op de realisatie van de beoogde doelen/effecten en bij de 
meeste programma’s slechts voor een deel van de voorgenomen prestaties wordt 
ingegaan op de vraag in hoeverre deze zijn geleverd. Ook sluit de informatie die in 
de jaarstukken wordt gegeven niet altijd aan op de informatie in de begroting. Zo 
wordt er in de jaarstukken vaker ingegaan op prestaties die niet in de begroting als 
beoogd waren opgenomen. Uit de jaarstukken blijkt in deze gevallen niet waarom 
(wel) op deze (en niet op de beoogde) prestaties wordt ingegaan. Op doelen, 
oorzaken en gevolgen van het niet of ten dele realiseren van doelen en prestaties en 
oorzaken en gevolgen van over- of onderschrijding van de begrote budgetten (in 
relatie tot onder andere de gerealiseerde of toekomstig beoogde prestaties en 
doelen) wordt nagenoeg niet ingegaan. De verantwoording in de jaarstukken staat 
hiermee vaker los van wat in de begroting als voornemen is gepresenteerd. In de 
jaarstukken worden (overigens conform de voorschriften) alleen de verschillen 
tussen de realisatie en geraamde baten en lasten na begrotingswijzigingen 
toegelicht. De rekenkamer is van mening dat daarnaast ook inzicht zou moeten 
worden gegeven in en een toelichting zou moeten worden gegeven op de verschillen 
tussen de realisatie en wat oorspronkelijk was begroot aan baten en lasten. Door het 
ontbreken van deze informatie, ontbreekt namelijk ook (voor de lezer van de 
jaarstukken) een integraal inzicht in de verschillen tussen wat oorspronkelijk was 
begroot en de realisaties.  
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Deelconclusie 2 
De informatie (over doelen, prestaties en kosten) in de begroting 2007 is nog van 
onvoldoende kwaliteit. 
 
Een andere hoofdoorzaak van het nog niet van voldoende kwaliteit zijn van de 
verantwoordingsinformatie in de jaarstukken ligt bij de begroting 2007. Daaruit 
wordt niet altijd duidelijk wat de provincie precies wil bereiken en wanneer, wat ze 
voornemens is te gaan doen om de beoogde doelen te realiseren en hoeveel budget 
beschikbaar is voor die doelen en prestaties. De doelen en prestaties zijn in het 
algemeen onvoldoende specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd en het 
inzicht in de verdeling van de beoogde baten en lasten over de nagestreefde doelen 
en prestaties ontbreekt.  
 
Voor PS betekenen bovenstaande bevindingen enerzijds dat ze bij de begroting hun 
autoriserende taak nog niet goed kunnen uitvoeren. Het is immers niet voldoende 
duidelijk wat de provincie precies wil bereiken en wanneer, wat ze voornemens is te 
gaan doen om de beoogde doelen te realiseren en hoeveel budget beschikbaar is 
voor die doelen en prestaties. Als gevolg hiervan kunnen PS ook achteraf hun 
controlerende taak nog niet ten volle uitvoeren. Uit de analyse van de jaarstukken 
2007 blijkt ook dat het voor PS lastig zal zijn om op basis van deze stukken hun 
controlerende taak goed te kunnen uitvoeren. De rekenkamer concludeert namelijk 
dat PS op basis van het jaarverslag 2007 nog onvoldoende inzicht hebben in de 
realisatie van de beoogde doelen, prestaties en kosten, de relatie tussen deze drie 
en de oorzaken en gevolgen van afwijkingen tussen wat beoogd werd en wat is 
gerealiseerd op deze elementen. Het betekent ook dat de informatie in de begroting 
en het jaarverslag onvoldoende houvast geeft om op te kunnen (bij)sturen, ook niet 
ten behoeve van de volgende begroting. 
 
Specifieke suggesties 
Zie voor de algemene suggesties de samenvatting (hoofdstuk 1 van dit rapport). 
De rekenkamer beveelt PS aan, gezien de beschreven consequenties te overwegen 
om, in afwijking van haar eerdere wensen aan GS te verzoeken om met ingang van 
de volgende begroting (en de bijbehorende jaarstukken): 
 de vraag ‘wat mag het kosten?’ (en ‘wat heeft het gekost?’) per doel en, zo 

mogelijk per prestatie, te beantwoorden; 
 en daarbij voor de geraamde (en gerealiseerde) baten en lasten per 

productgroep aansluitend op de eerste twee W-vragen direct de derde W-vraag 
te beantwoorden (in plaats van op het einde van het programma voor alle 
productgroepen tegelijk). 

 
De rekenkamer beveelt PS aan om GS te verzoeken om in de begroting en de 
bijbehorende jaarstukken de informatie over de doelen, prestaties en kosten in 
samenhang en context te presenteren zodat ook voor een lezer zonder 
(inhoudelijke) voorkennis begrijpelijk wordt waar het over gaat. 
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De rekenkamer is zich ervan bewust dat het niet voor alle doelen en prestaties 
mogelijk zal zijn om zinvolle en relevante indicatoren te formuleren en (daarvoor) 
gegevens te verzamelen en presenteren, zodat inzicht gegeven wordt in de mate 
van doelbereiking en de mate waarin de prestaties zijn geleverd. Daarnaast zal het 
soms niet mogelijk zijn om in een bepaald jaar al inzicht te geven, bijvoorbeeld 
omdat er nog een evaluatie moet plaatsvinden die het benodigde inzicht moet 
geven. Als de informatie volgens GS niet of nog niet te geven is, beveelt de 
rekenkamer PS aan om GS te verzoeken dit ook expliciet in de programmabegroting 
en/of programmaverantwoording aan te geven met onderbouwing waarom het (nog) 
niet kan.19 Hiermee wordt voor iedereen duidelijk dat voor het betreffende doel of 
de prestatie het (nog) niet mogelijk is om (met zinvolle en relevante gegevens) 
inzicht te geven in de mate van doelbereiking of mate waarin de prestatie is 
geleverd. En dat in geval van ‘nog niet’ op een later moment (bijvoorbeeld nadat 
een evaluatie is afgerond) wel inzicht zal worden gegeven. 
Hoewel het BBV en de financiële verordening effectgegevens vragen, beveelt de 
rekenkamer PS aan om GS te verzoeken om stapsgewijs te werk te gaan en eerst 
vooral inspanningen te richten op het opstellen en ‘invullen’ van indicatoren die 
inzicht geven in de mate waarin de prestaties zijn geleverd en pas daarna op de 
effectindicatoren. Effecten zullen immers zeker niet altijd in kaart kunnen worden 
gebracht, voor prestaties is dat eenvoudiger. 
 
Verder beveelt de rekenkamer PS aan om GS te verzoeken om in het jaarverslag:  
 in de programmaverantwoording bij het ingaan op de mate van het bereiken van 

de beoogde doelen en prestaties de volgorde aan te houden waarin de beoogde 
doelen en prestaties (in de begroting) zijn gepresenteerd;  

 in het jaarverslag de (toelichting op de) financiële informatie te ‘trechteren’, 
waarbij de toelichting op de jaarrekening de meeste en meest gedetailleerde 
informatie bevat van waaruit de belangrijkste hoofdlijnen een plaats krijgen in 
de programmaverantwoording. Dit houdt ook in dat de 
programmaverantwoording geen informatie bevat die niet in de rekening is 
opgenomen en dat verschillen tussen geraamde en gerealiseerde lasten en baten 
die in de jaarrekening worden toegelicht zowel qua bedrag als toelichting 
aansluiten op de in de programmaverantwoording toegelichte verschillen 
(bedragen);  

 bij de toelichting op de financiële afwijkingen in de programmaverantwoording 
in te gaan op de redenen van de afwijkingen en de gevolgen daarvan voor het 
vigerende beleid; 

 in de toelichting op de programmaverantwoording per productgroep: 
o een opsomming en korte samenvatting (toelichting) te geven van de 

begrotingswijzigingen; 
o ofwel, gezien de consequenties te overwegen om, in afwijking van het BBV, 

in het jaarverslag inzicht te geven in de verschillen tussen de geraamde 

                                                      
19 Bij het Rijk wordt vergelijkbaar hiermee de regel ‘comply or explain’ toegepast (Tweede Kamer, 

vergaderjaar 2004-2005, 29 949, nr. 11.  Motie Douma c.s.). 
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baten en lasten in de oorspronkelijke begroting en de gerealiseerde 
bedragen, inclusief een toelichting op deze verschillen en de oorzaken 
daarvan. Zodat een integraal inzicht ontstaat in de begrotingsafwijkingen. 

Ten slotte beveelt de rekenkamer PS aan om artikel 8 van de verordening aan te 
passen en de vragen als volgt te formuleren: ‘Hebben we bereikt wat we wilden 
bereiken?’ en ‘Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?’. Hierdoor wordt 
expliciet dat bij de beantwoording van de W-vragen in de programmaverantwoording 
de relatie moet worden gelegd met wat men beoogde (zoals omschreven in de 
begroting). 
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4  Analyse financiële aspecten uit de jaarstukken 2007  
 
 
Voor het onderzoeksdeel naar de financiële aspecten van de jaarstukken 2007 
(tweede hoofdonderzoeksvraag) heeft de rekenkamer naar de jaarrekening en alle 
paragrafen en het onderdeel Algemeen financieel beleid uit het jaarverslag 
gekeken. De financiële aspecten bij de programma’s (beantwoording van de derde 
W-vraag) zijn bij de analyse van de programma’s (eerste hoofdonderzoeksvraag) 
meegenomen (zie hoofdstuk 3). Er is met andere woorden voor de financiële 
aspecten naar alle onderdelen van de jaarstukken gekeken. Bijlage 2 bevat voor de 
paragrafen uit de jaarstukken bijzondere aandachtspunten. De bevindingen 
(voorbeelden) zijn per paragraaf weergegeven en kunnen door PS betrokken worden 
bij de behandeling van de jaarstukken in de functionele commissies.  
 
 
4.1 Jaarrekening 2007  
 
Overzicht van baten en lasten 
Aansluiting 
(De opzet van) het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening sluit aan bij het 
overzicht in de financiële begroting. Ook de daarin opgenomen (begrote) bedragen 
sluiten op elkaar aan. Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 3.4 sluiten de verschillen 
tussen geraamde en gerealiseerde lasten en baten die in de programmarekening 
worden toegelicht niet altijd aan op de in de programmaverantwoording toegelichte 
verschillen (bedragen). Ook sluit de toelichting op de verschillen in de 
programmarekening niet altijd aan op die in de programmaverantwoording. 
 
Volledigheid 
Het overzicht van baten en lasten wordt in de jaarrekening wat betreft relevante 
verschillen toegelicht. Er wordt geen analyse van het rekeningresultaat vóór en ná 
bestemming gegeven. Mogelijk dat dit pas plaatsvindt in het statenvoorstel 
behorende bij de jaarstukken. Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 3.4 worden 
oorzaken en gevolgen van afwijkingen nog niet altijd gegeven. 
 
Begrijpelijkheid en transparantie 
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening is begrijpelijk en transparant. 
De toelichting die in de jaarrekening op hoofdlijnen wordt gegeven, maakt het voor 
de lezer transparanter dan de verwijzing naar andere pagina’s in het boekwerk zoals 
in de financiële begroting gebeurt. De toelichting bij de jaarrekening kan echter wel 
aan begrijpelijkheid en transparantie winnen onder andere doordat in de toelichting 
niet wordt aangegeven om welke productgroepen het gaat (zie ook paragraaf 3.4). 
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Financiële positie 
Aansluiting 
De tabel in de jaarrekening sluit niet aan op de tabel in de financiële begroting: de 
opzet is afwijkend. Voor de opzet geldt dat een aantal onderwerpen uit de 
financiële begroting niet of nauwelijks terugkomt in de jaarrekening. In dit verband 
kunnen worden genoemd: 
 grondslagen van de ramingen; 
 overzicht van incidentele baten en lasten: in tegenstelling tot de financiële 

begroting kent de jaarrekening een verwijzing naar de bijlage waarin het 
overzicht is opgenomen; 

 nieuw beleid in de begroting; 
 doeluitkeringen per programma; 
 baten en lasten verdeeld naar kostensoorten; 
 financiering; 
 emu saldo. 
Door deze afwijkende opzet is nauwelijks vast te stellen hoe de financiële positie 
zich heeft ontwikkeld. 
 
Volledigheid 
Er is geen sprake van volledigheid omdat in de jaarrekening een aantal onderwerpen 
uit de financiële begroting niet terugkomt (zie ook bij Aansluiting). Doordat het 
cijfermateriaal niet sluitend is, is onduidelijk of er sprake is van volledigheid.  
 
Begrijpelijkheid en transparantie 
Doordat er geen aansluiting is, wordt het de lezer niet gemakkelijk gemaakt. Zo is in 
de begroting in de tabel ‘Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves’ een post 
‘Algemene reserve voorfinanciering’ opgenomen met een storting van € 54.000. In 
het jaarverslag is een post met dezelfde naam opgenomen met een begroot bedrag 
van € 2,2 mln. De post in het jaarverslag is een samenvoeging van zeven 
verschillende begrotingsposten, die samen optellen tot € 2,2 mln. 
 
Balans  
Aansluiting, volledigheid, begrijpelijkheid en transparantie 
De balans inclusief de toelichting daarop is overzichtelijk opgesteld. De 
toelichtingen zijn toereikend: er is sprake van aansluiting, volledigheid, 
begrijpelijkheid en transparantie, zij het dat op punten wel financiële kennis is 
vereist. De verwijzingen naar diverse bijlagen zijn begrijpelijk omdat niet alle 
gedetailleerde informatie hier een plaats gegeven kan worden. 
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4.2 Algemeen financieel beleid en de paragrafen uit het 
jaarverslag 2007 

 
Algemeen financieel beleid 
De programmabegroting en –verantwoording bestaan naast de tien programma’s uit 
het onderdeel Algemeen financieel beleid. Het Algemeen financieel beleid is een 
feitelijke weergave van de hierop betrekking hebbende begrotingsposten. Het 
bestaat uit de twee onderdelen algemene dekkingsmiddelen en stelposten die tot 
het algemeen financieel beleid worden gerekend.  
 
Aansluiting 
Voor het Algemeen financieel beleid sluiten begroting en jaarverslag op elkaar aan, 
op één onderdeel na. Het jaarverslag kent namelijk nog de aanvulling: mutaties in 
de reserves die niet direct samenhangen met een programma. 
 
Volledigheid  
In de begroting en het jaarverslag wordt kort ingegaan op de functie van de 
algemene dekkingsmiddelen. In het jaarverslag wordt niet vermeld in hoeverre de 
realisatie hieraan beantwoordt. Althans niet beleidsinhoudelijk. Doordat het beleid 
ten aanzien van de onderscheiden posten niet wordt toegelicht, kan ook niet worden 
aangegeven in hoeverre een en ander is bereikt. Dit geldt ook voor de stelposten en 
de mutaties in de reserves. Voor de drie onderdelen wordt wel ingegaan op de 
financiële afwijkingen, maar niet op oorzaken en gevolgen van afwijkingen ten 
opzichte van wat begroot was.  
 
Begrijpelijkheid en transparantie 
Het onderdeel Algemeen financieel beleid is voor de gemiddelde lezer begrijpelijk 
en transparant, op enkele punten na waarvoor financiële kennis is vereist. Zo wordt 
bijvoorbeeld niet aangegeven wat een stelpost is en waarom in afwijking op de 
begroting in het jaarverslag wordt ingegaan op de mutaties in de reserves en hoe 
deze zich verhouden tot de twee onderdelen die tot het algemeen financieel beleid 
worden gerekend.  
 
Paragrafen 
Alle acht paragrafen van het jaarverslag zijn in het onderzoek betrokken. De 
paragrafen 1 Integrale veiligheid, 2 Bedrijfsvoering en 8 Grondbeleid zijn nagenoeg 
op dezelfde wijze ingedeeld als de programma’s. Er wordt een beeld gegeven wat 
de provincie wil bereiken (doelen), wat ze daarvoor gaat doen (prestaties) en, met 
uitzondering van paragraaf 1, wat het gaat kosten. En de tegenhangers van deze 
drie: wat de provincie heeft gedaan en wat is bereikt en, eveneens met uitzondering 
van paragraaf 1 wat het heeft gekost.  
 
Voor de verantwoording over vijf van de acht paragrafen (3 Provinciale heffingen, 4 
Weerstandsvermogen, 6 Treasury, 7 Verbonden partijen en 8 grondbeleid) geldt: 
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Aansluiting 
De informatie in het jaarverslag sluit aan op de informatie in de begroting. 
 
Volledigheid 
In de feitelijke berichtgeving is de paragraaf zowel in de begroting als het 
jaarverslag sluitend. Echter bij paragraaf 6 Treasury bestaat onzekerheid over de 
volledigheid, omdat nergens melding wordt gemaakt van ‘bespaarde rente’ terwijl 
dat een wezenlijk onderdeel is van het financieringsresultaat. Aan het voeren van 
grondbeleid (paragraaf 8 Grondbeleid) en de participatie in verbonden partijen 
(paragraaf 7 Verbonden partijen) kunnen risico’s zijn verbonden. Paragraaf 4 
Weerstandsvermogen geeft een totaal beeld van de risico’s. In de paragrafen 7 en 8 
wordt echter voor de risico’s niet verwezen naar paragraaf 4. Ook wordt in 
paragraaf 8 geen melding gemaakt van de risico’s die zijn verbonden aan het beheer 
van gronden die met name aan actieve grondpolitiek zijn verbonden. In paragraaf 3 
Provinciale heffingen en 6 wordt niet aangegeven wat er beoogd wordt en wordt ook 
niet ingegaan op wat is bereikt. Paragraaf 3 gaat ook niet in op in hoeverre het 
beoogde beleid is gerealiseerd. 
 
Begrijpelijkheid en transparantie 
De paragrafen zijn in het algemeen voor de gemiddelde lezer begrijpelijk en 
transparant. Op punten vergt de (inhoudelijke) materie echter wel voorkennis. Bij 
de paragrafen 3, 6 en 7 wordt in het jaarverslag geen inzicht gegeven of, dan wel in 
welke mate, de beoogde doelen zijn gerealiseerd. Bij paragraaf 7 en 8 wordt geen 
inzicht gegeven in de risico’s voor de provincie. 
  
Voor de verantwoording over de paragrafen 1 Integrale veiligheid, 2 Bedrijfsvoering 
en 5 Onderhoud kapitaalgoederen geldt daarentegen: 
 
Aansluiting 
De informatie in het jaarverslag sluit niet altijd aan op de informatie in de begroting 
of de informatie binnen de begroting of het jaarverslag sluit niet op elkaar aan. Bij 
paragraaf 2 Bedrijfsvoering volgt de inhoudelijke beleidsindeling (eerste twee W-
vragen: wat willen we bereiken/hebben we bereikt en wat gaan daarvoor 
doen/hebben we daarvoor gedaan) niet de indeling die bij de kosten (derde W-
vraag) wordt gehanteerd, zodat de aansluiting ontbreekt. Ook kent het jaarverslag 
een afwijkende opzet in vergelijking met de begroting waardoor het lastig is een 
link te leggen tussen wat beoogd werd en de verantwoordingsinformatie uit het 
jaarverslag. Bij de paragraaf 5 Onderhoud kapitaalgoederen is het lastig een beeld 
te vormen of de verantwoording aansluit op hetgeen is voorgenomen in de 
begroting. Doelen en prestaties lopen door elkaar en zijn ondoorzichtig 
weergegeven. Het in de begroting gepresenteerde cijfermateriaal/kosten 
(begrotingscijfers) sluit niet aan bij de cijfers in het jaarverslag (eveneens 
begrotingscijfers). Het is niet vast te stellen of het hier handelt over “bijgestelde” 
cijfers en zo ja of deze voortvloeien uit een wijziging van de begroting. 
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Volledigheid 
De verantwoording is niet volledig of het is lastig vast te stellen of deze volledig is. 
Bij paragraaf 1 wordt in het jaarverslag in het algemeen niet aangegeven wat is 
bereikt en wat daarvoor is gedaan. Voor paragraaf 2 is het lastig een beeld te 
vormen over de volledigheid omdat het jaarverslag een andere indeling kent dan de 
begroting. Bij paragraaf 5 is het lastig een beeld te vormen omdat de doelen en 
prestaties door elkaar lopen. Wel kan worden opgemerkt dat de paragraaf in de 
begroting voor een deel kwaliteitsnormen (CROW) verstrekt. De verantwoording in 
het jaarverslag sluit hier niet op aan. Er wordt niets over gemeld. Daarnaast heeft 
deze paragraaf binnen het BBV tot doel om vast te kunnen stellen in hoeverre 
planmatig onderhoud ook daadwerkelijk wordt afgedekt door de beschikbare 
middelen. Hierover wordt geen informatie verstrekt: betreft de relatie tussen 
planmatige kosten en de dekking daarvan binnen exploitatie en 
(onderhouds)voorzieningen. 
 
Begrijpelijkheid en transparantie 
De paragrafen 1, 2 en 5 zijn in het algemeen voor de gemiddelde lezer begrijpelijk, 
maar niet transparant. De transparantie in het jaarverslag is beperkt omdat er 
onvoldoende dwarsverbanden worden gelegd tussen realisatie en wat oorspronkelijk 
is beoogd. In paragraaf 1 wordt ook onvoldoende inzicht gegeven in wat is bereikt 
en daarvoor is gedaan. Voor paragraaf 2 sluit de indeling van de eerste twee W-
vragen niet aan op de indeling van de derde W-vraag en sluit de indeling van het 
jaarverslag niet aan op de indeling van de begroting. Voor paragraaf 5 lopen (c.q. 
loopt de verantwoording over) de doelen en prestaties door elkaar.  
Paragraaf 2 is voor de onderdelen formatie en bezetting en personeelskosten niet 
begrijpelijk. 
 

 
4.3  Conclusies en handreikingen 
 
De algemene conclusie zoals verwoord in paragraaf 3.6 is opgebouwd uit drie 
deelconclusies. In paragraaf 3.6 zijn twee van de drie deelconclusies weergegeven. 
In deze paragraaf wordt de derde deelconclusie gegeven met de daarbij door de 
rekenkamer geformuleerde specifieke suggesties. 
 
Deelconclusie 3 
De financiële aspecten uit de jaarstukken 2007 zijn deels toereikend. 
De rekenkamer concludeert namelijk dat: 
 de verantwoording over de baten en lasten in de jaarrekening niet volledig 

toereikend is; 
 de verantwoording over de financiële positie in de jaarrekening niet toereikend 

is; 
 de verantwoording over de balans toereikend is; 
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 de verantwoording over het algemeen financieel beleid in het jaarverslag wel 
toereikend is; 

 de verantwoording over vijf van de acht paragrafen (3, 4, 6, 7 en 8) toereikend 
en voor de andere drie (1,2 en 5) niet toereikend is. 

 
Algemeen 
Op basis van de uitgevoerde analyse tekent zich een rode draad af die in meer of 
mindere mate in alle onderdelen (programma Algemeen Financieel Beleid, de 
financiële onderdelen van de programma’s, de paragrafen en de 
programmarekening) naar voren komt: de verantwoording in de jaarstukken staat in 
overwegende mate los van wat in de begroting als voornemen is gepresenteerd. 
Door beide werelden te koppelen, wordt inzicht verkregen tussen wat begroot was 
en daarvan gerealiseerd is. De rekenkamer beveelt aan steeds de begroting als 
uitgangspunt te nemen bij de opstelling van de verantwoording in de jaarstukken en 
dit volledig en voor de gemiddelde lezer begrijpelijk en transparant weer te geven. 
 
Daarnaast beveelt de rekenkamer aan om de begrijpelijkheid van de financiële 
onderdelen te verbeteren door in de inleiding (leeswijzer) van de jaarstukken een 
samenvatting op te nemen van de belangrijkste verbanden tussen de onderdelen van 
de jaarrekening, onder verwijzing naar de pagina’s en onderdelen met nadere 
toelichting. 
 
Jaarrekening 
De rekenkamer beveelt aan om: 
 in de jaarrekening bij de presentatie en de toelichting op de verschillen tussen 

geraamde en gerealiseerde bedragen per programma ook expliciet onderscheid 
te maken naar de productgroepen en dezelfde volgorde aan te houden als in de 
programmaverantwoording; 

 bij de toelichting op de financiële afwijkingen in de jaarrekening in te gaan op 
de redenen van de afwijkingen en de gevolgen daarvan voor het vigerende 
beleid. 

 
De rekenkamer beveelt tevens aan de financiële begroting en jaarrekening op 
dezelfde wijze op te zetten en te presenteren. Dit zou niet alleen de 
informatiewaarde (begrijpelijkheid en transparantie) verhogen, maar tevens een 
bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de omvang van de jaarstukken. Een 
deel van de niet-verplichte bijlagen kan daarmee verdwijnen, mits adequaat 
samengevat in de financiële begroting en jaarrekening. 
 
Daarnaast wordt aanbevolen om ook in de jaarrekening een analyse op te nemen 
over het behaalde rekeningresultaat vóór en ná bestemming. De binnen paragraaf 4 
(weerstandscapaciteit) aangehaalde overdekking in de risicoreserve komt daarmee 
in beeld. Het is aan Provinciale Staten, al dan niet op voorstel van Gedeputeerde 
Staten, om aan te geven wat hiermee moet geschieden. Op deze wijze wordt het 
budgetrecht van Provinciale Staten ondersteund en versterkt.   
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Ook wordt aanbevolen om alle grondslagen op basis waarvan de balans wordt 
opgesteld op te nemen. 
 
Algemeen financieel beleid 
Het onderdeel Algemeen financieel beleid is compact, overzichtelijk en geeft een 
goed beeld van de algemene dekkingsmiddelen. Niettemin kan het op punten 
worden verduidelijkt. De rekenkamer geeft daarbij de overweging mee om ook dit 
onderdeel op dezelfde wijze op te zetten als de programma’s:  
 Wat wil de provincie bereiken? –  is bereikt wat we wilde bereiken?  
 Wat gaat zij daarvoor doen? – is gedaan wat we daarvoor wilde doen?  
 Wat mag het kosten? – heeft het gekost wat het mocht kosten? 
Door deze opzet eveneens toe te passen kan op hoofdlijnen het beleid ten aanzien 
van de onderscheiden algemene middelen worden toegelicht. Dat geeft in het 
jaarverslag de ruimte om aan te geven of een en ander is gerealiseerd en bestaand 
beleid bijstelling behoeft. Daarbij wordt aanbevolen om ook de relatie tussen de 
drie W-vragen te geven en in het jaarverslag inzicht te geven in de oorzaken en 
gevolgen bij het niet realiseren van wat beoogd werd. 
 
Paragrafen 
De onderwerpen van de paragrafen lopen dermate uiteen dat het voor de ene 
paragraaf gemakkelijker is om het gerealiseerde beleid af te zetten tegen de 
beleidsvoornemens dan bij een andere paragraaf. Met name voor de paragrafen 
provinciale heffingen, weerstandsvermogen en verbonden partijen is het 
makkelijker dan voor de andere paragrafen. Dat neemt niet weg dat het mogelijk is 
om voor alle terreinen het voorgenomen beleid weer te geven en te verantwoorden 
in hoeverre dat is gerealiseerd. Tegen deze achtergrond geeft de rekenkamer de 
overweging mee om voor alle paragrafen eenzelfde opzet te kiezen en daarbij aan 
te sluiten bij de opzet van de programma’s: 

 Wat wil de provincie bereiken? –  is bereikt wat we wilde bereiken?  
 Wat gaat zij daarvoor doen? – is gedaan wat we daarvoor wilde doen?  
 Wat mag het kosten? – heeft het gekost wat het mocht kosten? 

Daarbij wordt aanbevolen om ook de relatie tussen de drie W-vragen aan te geven 
en in de jaarstukken inzicht te geven in de oorzaken en gevolgen bij het niet 
realiseren van wat beoogd werd. 
 
Tevens wordt aanbevolen om bij de opzet en voor de te presenteren begrotings- en 
verantwoordingsinformatie de criteria sluitend, begrijpelijk, transparant en volledig 
te hanteren. Voor het geven van inzicht in de mate van doelbereiking en het leveren 
van de prestaties wordt eveneens aanbevolen om, indien mogelijk indicatoren op te 
nemen die hierin inzicht geven. Voor de kwaliteit van de formulering van doelen, 
prestaties en indicatoren wordt aanbevolen de zes elementen uit het concept 
SMART-C te gebruiken: specifiek, meetbaar, afgesproken, realistisch, tijdgebonden 
en consistent. Op deze wijze kan in de praktijk een kwalitatieve verbetering worden 
doorgevoerd en bereikt.   
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Tot slot wordt opgemerkt dat de paragrafen niet in alle gevallen op zichzelf staan. 
De paragraaf weerstandsvermogen (inclusief risico’s) kent in dat opzicht 
vertakkingen naar andere paragrafen. Aanbevolen wordt om deze verbanden 
zichtbaar te maken (bijvoorbeeld door verwijzingen).  
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5 Reactie Gedeputeerde Staten 
 
 
Op 16 april 2008 ontving de Zuidelijke Rekenkamer navolgende reactie van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 
 
 
Op 7 april 2008 hebt u ons het conceptrapport bij de jaarstukken 2007 van de 
provincie Noord-Brabant toegestuurd met het verzoek hierop uiterlijk 16 april te 
reageren. Hierbij treft u de gevraagde reactie aan. 
 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft kennis genomen van het rapport van de 
Zuidelijke Rekenkamer. De Rekenkamer concludeert daarin dat de kwaliteit van de 
verantwoordingsinformatie in de jaarstukken 2007 het voor Provinciale Staten nog 
niet mogelijk maakt om de controlerende taken ten volle uit te kunnen voeren. 
 
De Rekenkamer constateert dat dit voor een deel besloten ligt in de kwaliteit van de 
begroting 2007. Een tweede belangrijke oorzaak is volgens de Rekenkamer de 
aansluiting van de verantwoordingsinformatie in de jaarstukken bij de doelen en 
voorgenomen prestaties in de begroting. 
 
De Rekenkamer beveelt aan om de reeds ingeslagen weg (werkgroep verbetering 
begroting) met kracht voort te zetten en inzichtelijk te maken welke stappen 
genomen gaan worden om de kwaliteit van de begroting zodanig te verbeteren dat 
deze een goede basis vormt voor sturing door PS en voor verantwoording in 
toekomstige jaarstukken. 
 
De rekenkamer doet daarbij een reeks van aanbevelingen die nog worden aangevuld 
met specifieke suggesties. 
 
GS spreken hun waardering uit voor het rapport dat door de Rekenkamer in een 
korte tijdspanne tot stand is gebracht. De aanbevelingen van de Rekenkamer 
worden op hoofdlijnen door GS onderschreven en zullen in overleg met PS (met 
name de werkgroep verbetering begroting) verder worden opgepakt. Wij zullen 
daartoe een samenhangend actieplan opstellen en daarin ook de opmerkingen van 
de accountant en de functionele commissie betrekken. 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
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6 Nawoord rekenkamer 
 
 
De rekenkamer heeft met genoegen kennisgenomen van de reactie van 
Gedeputeerde Staten en de mededeling dat zij de aanbevelingen van de rekenkamer 
op hoofdlijnen onderschrijven en deze in overleg met Provinciale Staten verder 
zullen oppakken. De rekenkamer onderschrijft het belang van een samenhangend 
actieplan, zoals door Gedeputeerde Staten aangekondigd.  
 
De rekenkamer zal de komende jaren met belangstelling het verbeterproces en de 
ontwikkeling van de begrotingen en jaarstukken blijven volgen.  
 
Vastgesteld door de Zuidelijke Rekenkamer op 18 april 2008. 

   
drs. L. Markensteyn    drs. P.W.M. de Kroon 
voorzitter     secretaris 
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Bijlage 1 Selectie te onderzoeken programma’s 
 
 
De opzet was om het onderzoek te richten op een selectie van de tien programma’s 
uit de jaarstukken 2007. De selectie van de programma’s vond plaats aan de hand 
van financiële verschillen tussen programmabegroting (oorspronkelijke begroting), 
begroting na wijziging en realisatie20. Planningstechnisch heeft de rekenkamer zich 
voor de selectie moeten baseren op de bedragen die in de concept jaarstukken 2007 
stonden vermeld die ze eind februari 2008 van de provincie heeft ontvangen. De 
rekenkamer heeft de verschillen op drie aspecten beoordeeld: 
 
1 Per programma de procentuele omvang van het verschil in het saldo tussen 

baten en lasten tussen oorspronkelijke begroting en de begroting na 
wijziging. 21 Indien de absolute waarde van dit verschil 10% of meer bedroeg, 
vormde dit voor de rekenkamer aanleiding tot nader onderzoek van het 
betreffende programma.  
Voor vijf programma’s was dit het geval: Water; Natuur, bos en landschap; 
Sociaal economische zaken; Revitalisering landelijk gebied; Wonen. 

 
2 Per programma de procentuele omvang van het verschil in het saldo tussen 

baten en lasten tussen oorspronkelijke begroting en realisatie. 22 Indien de 
absolute waarde van dit verschil 10% of meer bedroeg, vormde dit voor de 
rekenkamer aanleiding tot nader onderzoek van het betreffende 
programma.  
Voor zes programma’s was dit het geval: Verkeer en vervoer; Water; Milieu; 
Ruimtelijke ontwikkeling;  Revitalisering landelijk gebied; Wonen. 

 
3  Bij verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie heeft de 

rekenkamer per programma gekeken naar:  
a. het procentuele aandeel van het verschil in het saldo tussen baten en 

lasten tussen begroting na wijziging en realisatie in het totale verschil 
van alle programma’s tezamen; 23 

b. de relatieve omvang van het programma bij realisatie, uitgedrukt in 
enerzijds de verhouding tussen de gerealiseerde lasten van het 
programma en de totale gerealiseerde lasten van de provincie en 

                                                      
20 Het gaat hierbij steeds om de realisatie voor bestemming. 

21 (((baten-lasten)begroting na wijziging – (baten-lasten)oorspronkelijke begroting) / (baten-lasten)oorspronkelijke begroting)) × 100. 

22 (((baten-lasten)oorspronkelijke begroting – (baten-lasten)realisatie) / (baten-lasten)oorspronkelijke begroting)) × 100. 
23 (((baten-lasten)begroting na wijziging – (baten-lasten)realisatie) / Σ ((baten-lasten)begroting na wijziging – (baten-

lasten)realisatie))) × 100. Met Σ zijnde de som van alle programma�s. 
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anderzijds de verhouding tussen de gerealiseerde baten van het 
programma en de totale gerealiseerde baten van de provincie. 24  
Indien de absolute waarde van het procentuele aandeel in het totale 
verschil tussen begroting na wijziging en realisatie 10% of meer bedroeg, 
vormde dit voor de rekenkamer aanleiding tot nader onderzoek. Ook 
stelde de rekenkamer nader onderzoek in, indien de gerealiseerde 
lasten of baten van het programma 25% of meer bedroegen van 
respectievelijk het totaal aan gerealiseerde provinciale lasten of baten.  

Voor acht programma’s was dit het geval: Verkeer en vervoer; Water; 
Milieu; Natuur, bos en landschap; Sociaal economische zaken; Sociaal 
beleid, zorg en cultuur; Revitalisering landelijk gebied; Wonen. 

 
Op basis van de gehanteerde criteria zouden negen van de tien programma’s 
betrokken worden in het onderzoek.25 Omdat er op deze wijze slechts één 
programma (Bestuur) niet zou worden meegenomen in het onderzoek, heeft de 
rekenkamer ervoor gekozen om alle programma’s te bestuderen. 
 
Voor het onderzoek heeft de rekenkamer dus alle tien de programma’s bestudeerd. 
Het betreft de volgende programma’s: 
 1 Bestuur; 
 2 Verkeer en vervoer; 
 3 Water; 
 4 Milieu; 
 5 Natuur, bos en landschap; 
 6 Sociaal economische zaken; 
 7 Sociaal beleid, zorg en cultuur; 
 8 Ruimtelijke ontwikkeling; 
 9 Revitalisering landelijk gebied; 
 10 Wonen. 

                                                      
24 (lastenrealisatie / Σ lastenrealisatie) × 100 en (batenrealisatie / Σ batenrealisatie) × 100. Met Σ zijnde de som van 

alle programma’s. 

25 In het proefonderzoek naar de jaarstukken 2006 van de provincie Noord-Brabant leidde deze 

selectiemethode tot zeven programma’s, waarbij de programma’s Bestuur, Ruimtelijke ontwikkeling en 

Wonen buiten de selectie vielen. Dit betekent dat de verschillen tussen oorspronkelijke begroting, 

begroting na wijziging en realisatie in 2007 (gebaseerd op de concept jaarstukken) groter zijn dan in 

2006. Zou voor de jaarstukken 2007 in plaats van de grens van 10%, een grens van 15% zijn toegepast, dan 

zouden naast Bestuur, ook Sociaal Economische Zaken en Ruimtelijke ontwikkeling buiten de selectie zijn 

gevallen. 
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Bijlage 2 Bijzondere aandachtspunten uit de paragrafen 
 
 
Integrale veiligheid (Paragraaf 1) 
 
Paragraaf 1 is nagenoeg op dezelfde wijze ingedeeld als een programma en geeft 
een beeld van wat de provincie wil bereiken en wat zij daarvoor gaat doen. 
Daarnaast wordt in het jaarverslag ingegaan op wat de provincie heeft gedaan en 
wat is bereikt. De paragraaf geeft zowel in de begroting als in het jaarverslag geen 
inzicht in de middelen die de provincie daarvoor inzet (cijfermateriaal ontbreekt).  
In het jaarverslag wordt niet voldoende weergegeven wat is bereikt en wat daarvoor 
is gedaan. Alle onderdelen worden beleidsmatig toegelicht. 
De transparantie in het jaarverslag is beperkt, omdat het onvoldoende 
dwarsverbanden legt tussen realisatie en wat oorspronkelijk is beoogd. 
 
 
Bedrijfsvoering (Paragraaf 2) 
 
Paragraaf 2 is nagenoeg op dezelfde wijze ingedeeld als een programma en geeft 
een beeld van wat de provincie wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en wat het 
mag kosten. Daarnaast wordt in het jaarverslag ingegaan op wat de provincie heeft 
gedaan, wat is bereikt en wat het heeft gekost. De paragraaf geeft zowel in de 
begroting als in het jaarverslag evenwel geen inzicht in de relatie tussen de doelen, 
prestaties en kosten. Zo wordt in de opstelling van de kosten een andere indeling 
gevolgd dan waarin de doelen en prestaties zijn verdeeld (de beleidsinhoudelijke 
indeling). Het een met het ander in verband brengen is dan ook onmogelijk. De 
beleidsinhoudelijke indeling ziet er als volgt uit: beleid en strategie, leiderschap en 
personeelsmanagement, management en processen, middelenmanagement. Het 
cijfermateriaal (kosten) is opgezet langs de lijn: concernbeleid, planning en control, 
directieadvies en –ondersteuning, gemeenschappelijke diensten en 
personeelskosten. 
 
In het jaarverslag wordt ingegaan op hetgeen is bereikt en gedaan, maar de link met 
de begroting is mede door de afwijkende opzet van de paragraaf in het jaarverslag 
maar moeilijk te maken. 
 
In de paragraaf is aangekondigd dat in 2007 het streven is om de transparantie 
inzake de apparaatskosten te verhogen. Bij de programma’s worden in de begroting 
op programmaniveau de in- en directe apparaatskosten gegeven; in het 
programmaverantwoording de indirecte apparaatskosten en in de toelichting op de 
programmarekening daarnaast ook de directe apparaatskosten. In de begroting en 
de jaarstukken 2006 was hiervan nog geen sprake. In deze zin is de transparantie 
verhoogd. 



Rapport bij de jaarstukken 2007 provincie Noord-Brabant    Pagina 59 van 67 

In de jaarrekening 2007 wordt voor een toelichting op de toedeling van de 
apparaatskosten vanuit de paragraaf Bedrijfsvoering over de 10 programma’s in de 
begroting verwezen naar bijlage 3.   
In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt echter geen inzicht gegeven in het totaal van 
de apparaatskosten (noch in de begroting noch in de jaarstukken). Het blijft in deze 
paragraaf beperkt tot salaris- respectievelijk personeelskosten. Van een toedeling 
van deze kosten over programma’s is geen sprake. Een verwijzing in deze paragraaf 
naar bijlage 3 wordt ook niet aangetroffen.  
Bij nadere bestudering van bijlage 3 (vooralsnog alleen beschikbaar in de begroting) 
blijkt dat deze paragraaf inzicht geeft in de gehanteerde systematiek ten aanzien 
van apparaatskosten en de verdeling daarvan over de functies en programma’s van 
de begroting. De bijlage geeft geen inzicht in de voornemens ten aanzien van de 
onderscheiden componenten binnen de totale apparaatskosten. Een vergelijking met 
de jaarstukken is daardoor tevens niet mogelijk.  
Bij de huidige presentatie van de apparaatskosten in begroting en jaarstukken is 
daardoor nog geen sprake van transparante informatievoorziening. De rekenkamer is 
dan ook van mening dat het voornemen om de transparantie in de weergave van de 
apparaatskosten in 2007 te verhogen, slechts deels is gehaald. 
 
De onderdelen formatie en bezetting en personeelskosten zijn voor de gemiddelde 
lezer niet begrijpelijk. 
De transparantie van de paragraaf bedrijfsvoering in het jaarverslag is beperkt, 
omdat het onvoldoende dwarsverbanden legt tussen realisatie en wat oorspronkelijk 
is beoogd.  
 
Specifieke suggesties 
Binnen de paragraaf bedrijfsvoering wordt ingegaan op de personeelskosten. De 
apparaatskosten omvatten echter veel meer dan alleen de loon- en niet-loon 
gerelateerde personeelskosten. In dat verband moet gedacht worden aan kosten van 
ICT, huisvesting enz. Doordat er een toerekening plaatsvindt van de apparaatskosten 
over de programma’s is de paragraaf bedrijfsvoering bij uitstek geschikt om inzicht 
te geven in omvang en samenstelling van deze kosten en de verdeling daarvan over 
de diverse programma’s, zowel in de begroting als in de rekening. Dit inzicht wordt 
nu in bijlage 3 gegeven. De voorkeur gaat dan ook uit naar het integreren van 
bijlage 3 in deze paragraaf. De rekenkamer geeft de overweging mee om dit door te 
voeren. Daarbij verdient het aanbeveling om naast een weergave van de 
systematiek en de verdeling, de beleidsvoornemens met betrekking tot de 
componenten van de apparaatskosten weer te geven. 
 
 
Provinciale heffingen (Paragraaf 3) 
 
Paragraaf 3 is min of meer een feitelijke weergave van regelgeving en vastgestelde 
tarieven. Er wordt niet aangegeven wat met de diverse onderscheiden provinciale 
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heffingen wordt beoogd. Derhalve kan en wordt in het jaarverslag ook niet 
aangegeven of wat men beoogde is gerealiseerd. 
 
 
Weerstandsvermogen (Paragraaf 4) 
 
Paragraaf 4 is een feitelijke weergave van het vastgestelde beleid en hoe dit zijn 
uitwerking vindt.  
Het effect van het beleid is cijfermatig te volgen. Zowel in de begroting als in het 
jaarverslag kan worden vastgesteld in hoeverre de bestaande risico’s financieel zijn 
afgedekt en in hoeverre er sprake is van een overdimensionering. Het jaarverslag 
geeft ten opzichte van de begroting een toename aan van € 6,7 miljoen. 
 
Specifieke suggestie 
Het gerealiseerde resultaat komt tot uitdrukking in de stand van een reserve. Het is 
aan PS om hieraan invulling te geven. Het college wordt in overweging gegeven om 
bij de opstelling van het statenvoorstel behorende bij de jaarrekening een voorstel 
te doen ten aanzien van het behaalde resultaat op het weerstandsvermogen. 
 
 
Onderhoud kapitaalgoederen (Paragraaf 5) 
 
Paragraaf 5 kent in de begroting en het jaarverslag dezelfde opzet. In de paragraaf 
is het onderscheid tussen wat men wil bereiken en wat daarvoor wordt gedaan en 
wat men heeft bereikt en daarvoor heeft gedaan echter ondoorzichtig en moeilijk te 
maken. Een en ander loopt door elkaar. Daardoor is het ook lastig een beeld te 
vormen of de verantwoording aansluit op hetgeen is voorgenomen in de begroting. 
De paragraaf is niet transparant. Wat wel duidelijk is, is dat er op de volgende 
punten geen sprake is van aansluiting. 
 de paragraaf verstrekt in de begroting voor een deel kwaliteitsnormen (CROW). 

De verantwoording in het jaarverslag sluit hier niet op aan. Er wordt niets over 
vermeld.  

 de paragraaf heeft binnen het BBV tot doel om vast te kunnen stellen in 
hoeverre planmatig onderhoud ook daadwerkelijk wordt afgedekt door de 
beschikbare middelen. Hierover wordt geen informatie verstrekt: betreft de 
relatie tussen planmatige kosten en de dekking daarvan binnen exploitatie en 
(onderhouds)voorzieningen. Daardoor is er ook geen sprake van meetbaarheid. 

 het in de begroting gepresenteerde cijfermateriaal (begrotingscijfers over de 
kosten) sluit niet aan bij de cijfers in het jaarverslag (eveneens 
begrotingscijfers). Het is niet vast te stellen of het hier handelt over 
“bijgestelde” cijfers en zo ja, of deze voorvloeien uit een wijziging van de 
begroting. 
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Specifieke suggesties 
Het onderhoud van kapitaalgoederen strekt zich doorgaans over meerdere jaren uit. 
De daartoe noodzakelijk aan te houden onderhoudsvoorzieningen dienen toereikend 
te zijn. De accountant toetst die jaarlijks bij de controle van de jaarrekening. De 
mate waarin de voorzieningen toereikend zijn, kan worden vastgesteld aan de hand 
van geactualiseerde onderhoudsplannen. Het BBV beoogt om met behulp van de 
paragraaf onderhoud kapitaalgoederen hierin helderheid te verschaffen. De 
rekenkamer geeft dan ook de overweging mee om in deze paragraaf duidelijk een 
verband te leggen tussen het noodzakelijk planmatig onderhoud en de daarvoor 
bestemde en beschikbare middelen.    
 
 
Treasury (Paragraaf 6) 
 
Paragraaf 6 is min of meer een feitelijke weergave van regelgeving en daaruit 
voortvloeiende normen. Er wordt niet aangegeven wat met het treasurybeleid wordt 
beoogd. Derhalve kan en wordt in het jaarverslag ook niet aangegeven wat is 
bereikt: financieringsresultaat. Treasurybeleid is meer dan alleen het aantrekken 
van leningen en het uitzetten van (overtollige) gelden. Het zou ook de 
liquiditeitsbegroting en –realisatie moeten betreffen. 
Over de vraag in hoeverre werkelijk sprake is van volledigheid bestaat onzekerheid. 
Zo wordt in de paragraaf nergens melding gemaakt van “bespaarde rente”. 
Niettemin een wezenlijk onderdeel van het financieringsresultaat. 
 
Specifieke suggestie 
De rekenkamer beveelt aan om in de begroting en het jaarverslag expliciet aan te 
geven wat met treasury wordt beoogd en in het jaarverslag in hoeverre een en 
ander is gerealiseerd. De rekenkamer geeft daarbij in overweging om de paragraaf 
treasury zich te laten uitstrekken over de gehele financieringsfunctie van de 
provincie.  
 
 
Verbonden partijen (Paragraaf 7) 
 
Paragraaf 7 is min of meer een feitelijke weergave van de partijen waar de 
provincie op grond van het BBV mee is verbonden.  
In het jaarverslag wordt geen melding gemaakt van het feit of het beleid is 
gerealiseerd, behoudens de opmerking dat door middel van periodieke evaluatie 
wordt bezien of de verbonden partijen nog in voldoende mate bijdragen aan de 
realisatie van de provinciale doelstellingen. Er wordt ook geen verband gelegd met 
de paragraaf weerstandsvermogen. 
Ook wordt geen inzicht gegeven in de mate waarin verbonden partijen een 
(financieel) risico vormen voor de provincie.  
Doordat een afzonderlijke nota verbonden partijen ontbreekt, is niet vast te stellen 
wanneer een instelling tot de verbonden partijen zou dienen te behoren. Er is 
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slechts een streven om een bestuurlijk en financieel belang te houden in 
organisaties die een bijdrage leveren aan het openbaarbelang en waarvan de 
activiteiten aansluiten bij het beleid van de provincie.   
 
 
Grondbeleid (Paragraaf 8) 
 
Paragraaf 8 is nagenoeg op dezelfde wijze ingedeeld als een programma en geeft 
een beeld van wat de provincie wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en wat het 
mag kosten. Daarnaast wordt in het jaarverslag ingegaan op wat de provincie heeft 
gedaan, wat is bereikt en wat het heeft gekost. 
In het jaarverslag wordt voldoende weergegeven wat is bereikt en wat daarvoor is 
gedaan. De paragraaf is mede bedoeld om inzicht te krijgen in te voeren en het 
gevoerde beleid. Daartoe behoort ook het beheer van de gronden. Met name in een 
situatie waarin actieve grondpolitiek wordt gevoerd, kunnen daar grote risico’s aan 
verbonden zijn. De paragraaf meldt daar niets over. Ook is er geen verwijzing naar 
de paragraaf weerstandsvermogen. 
 
Specifieke suggestie 
Actieve grondpolitiek kan aanzienlijke risico’s met zich meebrengen. Tegen deze 
achtergrond geeft de rekenkamer in overweging mee om in de paragraaf 
grondbeleid ook het beheer van gronden die (tijdelijk) worden aangehouden te 
betrekken en inzicht te geven in de risico’s. 
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Bijlage 3 Leeswijzer programma’s/productgroepen 
 
 
Hierna volgt per programma (algemeen en/of per productgroep) een overzicht van 
de paginanummers waarop de 10 programma’s c.q. productgroepen in het rapport 
worden genoemd. De rekenkamer merkt hierbij op, dat voorbeelden die in het 
rapport over deze programma’s/productgroepen zijn opgenomen niet volledig zijn. 
Sommige programma’s/productgroepen worden vaker ter illustratie gebruikt dan 
andere. Dit betekent echter niet per definitie, dat de kwaliteit van de informatie 
over deze programma’s/productgroepen beter of slechter is dan die van andere 
programma’s/productgroepen. 
 
 

Programma 1  

Bestuur 

 

Pagina 

 

Locatie 

18 3e alinea 

19 2e alinea 

20 5e alinea 

21 3e alinea 

22 1e alinea 

23 2e alinea 

24 2e alinea 

24 3e alinea 

Algemeen 

32 1e bullit 

Productgroepen   

01.01 Zichtbaarheid provinciebestuur 36 6e bullit 

01.02 Slagvaardigheid provinciebestuur 27 1e bullit 

 

Programma 2  

Verkeer en vervoer 

 

Pagina 

 

Locatie 

20 5e alinea 

21 3e alinea 

21 Laatste regel 

22 4e alinea 

22 5e alinea 

23 2e alinea 

24 1e alinea 

31 3e bullit 

Algemeen 

32 2e bullit 

Productgroepen   

23 1e bullit 

28 2e bullit 

02.01 Regionale bereikbaarheid:  

Openbaar vervoer 

31 1e bullit 
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20 1e bullit 

27 2e bullit 

02.03 Autobereikbaarheid Brabantstad 

29 3e bullit 

02.05 Regionale bereikbaarheid: Provinciale 

wegen/Bouwen 

35 1e bullit 

28 3e bullit 02.06 Regionale bereikbaarheid:  

Provinciale wegen/Onderhoud 34 3e bullit 

02.07 OV-netwerk Brabantstad 27 2e bullit 

20 1e bullit 

26 1e bullit 

02.90 Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan 

34 2e bullit 

 

Programma 3  

Water 

 

Pagina 

 

Locatie 

22 1e alinea 

22 4e alinea 

22 5e alinea 

Algemeen 

24 2e alinea 

 

Programma 4  

Milieu 

 

Pagina 

 

Locatie 

19 2e alinea 

20 2e alinea 

22 1e alinea 

22 3e alinea 

22 5e alinea 

23 1e alinea 

23 2e alinea 

Algemeen 

24 2e alinea 

Productgroepen   

04.02 Industrie 19 1e bullit 

28 1e bullit 04.03 Bodembeheer 

34 1e bullit 

04.05 Afval- en grondstoffenbeheer 29 2e bullit 

04.90 Duurzame ontwikkeling 24 5e alinea 
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Programma 5  

Natuur, bos en landschap 

 

Pagina 

 

Locatie 

22 1e alinea 

22 4e alinea 

23 4e alinea 

24 2e alinea 

35 2e bullit 

Algemeen 

36 7e bullit 

Productgroepen   

05.01 ‘Grootse natuur’ 33 1e bullit 

 

Programma 6  

Sociaal economische zaken 

 

Pagina 

 

Locatie 

22 1e alinea 

22 3e alinea 

22 4e alinea 

23 4e alinea 

23 3e bullit 

Algemeen 

24 2e alinea 

Productgroepen   

06.02 Bedrijfsomgeving 19 3e bullit 

 

Programma 7 

Sociaal beleid, zorg en cultuur 

 

Pagina 

 

Locatie 

Algemeen 22 1e alinea 

Productgroepen   

19 1e regel 

21 1e bullit 

07.01 Zorg en welzijn 

23 2e bullit 

07.02 Jeugd 19 3e alinea 

07.04 Sociale en culturele ontwikkeling 19 2e bullit 
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Programma 8 

Ruimtelijke ontwikkeling 

 

Pagina 

 

Locatie 

22 1e alinea 

23 2e alinea 

24 1e alinea 

24 2e alinea 

31 1e bullit 

Algemeen 

35 3e bullit 

Productgroepen   

08.01 Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek 31 1e bullit 

 

Programma 9 

Rivitalisering landelijk gebied 

 

Pagina 

 

Locatie 

20 5e alinea 

21 3e alinea 

Algemeen 

22 1e alinea 

Productgroepen   

09.90 Regievoering 36 8e bullit 

 

Programma 10 

Wonen 

 

Pagina 

 

Locatie 

21 3e alinea 

22 1e alinea 

22 5e alinea 

23 2e alinea 

24 1e alinea 

24 2e alinea 

Algemeen 

31 3e bullit 

Productgroepen   

27 3e bullit 

28 4e bullit 

10.02 Wonen 

29 1e bullit 

 
 


