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Zuidelijke Rekenkamer onderzoekt Onderbesteding provincie  
Noord-Brabant 
 
In de periode 2004-2008 was er binnen de provincie Noord-Brabant sprake van structurele 
onderbesteding. Hoewel de oorzaken daarvan voor een groot gedeelte buiten de provincie 
liggen, zijn er wel degelijk mogelijkheden om onderbesteding terug te dringen. De rekenkamer 
vindt dat die mogelijkheden beter benut moeten worden. Ook de kwaliteit van de 
informatievoorziening aan Provinciale Staten over onderbesteding moet beter. Die is niet 
toereikend voor de controlerende en (bij)sturende rol van Provinciale Staten.  
 
Dit zijn enkele conclusies die de Zuidelijke Rekenkamer trekt naar aanleiding van een onderzoek 
naar onderbesteding in de jaren 2004-2008 binnen de provincie Noord-Brabant. De rekenkamer 
heeft onderzocht hoe het komt dat de provincie elk jaar geld overhoudt bij de projecten die de 
provincie wil realiseren. In 2008 ging het om een bedrag van € 36,3 miljoen. Dit overhouden van 
geld in een begrotingsjaar wordt ook wel aangeduid met de technische term ‘Onderbesteding’.  
 
De provinciale projecten bestrijken een aantal jaren en het blijkt lastig te zijn om in te schatten 
hoeveel geld er nodig is in de beginjaren van een project en hoeveel aan het eind. De rekenkamer 
heeft vastgesteld dat de inschatting wordt bemoeilijkt doordat de provincie vaak afhankelijk is van 
derden. Maar de rekenkamer stelde ook vast dat de provincie meer mogelijkheden heeft om het 
probleem van onderbesteding beter het hoofd te bieden.  
 
Naar aanleiding van haar onderzoek beveelt de rekenkamer de provincie aan om richtlijnen te 
formuleren voor onderbesteding en afspraken te maken over de informatievoorziening hierover aan 
Provinciale Staten. Ook pleit de rekenkamer ervoor om nog meer in te zetten op betere ramingen 
en specifieke instrumenten uit te werken om onderbesteding te beperken.   
 
In hun reactie op het onderzoek geven Gedeputeerde Staten een nuancering op de conclusies van de 
rekenkamer. Met name wijzen zij op reeds bestaande inspanningen om onderbesteding te beperken 
en te volgen en op de informatie-uitwisseling met statencommissies over onderbesteding. 
Gedeputeerde Staten zeggen toe om na te gaan of aanvullende richtlijnen nodig zijn, te 
onderzoeken op welke wijze realistischer kan worden geraamd en het reeds in gang gezette traject 
‘Verbetering begroting en verantwoording’ voort te zetten. Ook zeggen zij toe om knelpunten in de 
uitvoering van provinciale programma’s zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan Provinciale 
Staten.  
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In haar nawoord roept de rekenkamer Provinciale Staten op om Gedeputeerde Staten scherper te 
bevragen op het onderwerp onderbesteding. 
 
De rekenkamer heeft het rapport Onderbesteding in de provincie Noord-Brabant op 14 mei 2009 
aangeboden aan Provinciale Staten. 
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Voor meer informatie: 
drs. P.W.M. de Kroon, directeur-secretaris, T. 040 - 232 93 38/06 -1830 3489 
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