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Structurele onderbesteding provincie Limburg  
 
 
In de periode 2004-2008 was er binnen de provincie Limburg sprake van structurele 
onderbesteding. Hoewel de oorzaken daarvan voor een deel 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 Limburg. 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 € 80,8 miljoen ofwel eenderde van het geraamde 
resultaat. 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 kan doen 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 van de rekenkamer wijzen Gedeputeerde Staten op de doelen met 
een lange planningshorizon van 4 tot 7 jaar, de lange doorlooptijden van projecten en op de 
betrokkenheid van veel externe partners waarop de provincie geen directe invloed heeft. Wel 
erkennen zij dat er nog verdere verbeteringen mogelijk zijn om onderbesteding terug te dringen. 
Gedeputeerde Staten zien geen toegevoegde waarde in afzonderlijke kaderstelling, zoals door de 
rekenkamer gevraagd. De rekenkamer hecht juist aan het formuleren van een bandbreedte 
waarbinnen onderbesteding nog acceptabel wordt geacht. Op die manier wordt de provinciale 
organisatie aangespoord om zo goed mogelijk te ramen en de beschikbare middelen gericht in te 
zetten. De rekenkamer roept Provinciale Staten op om Gedeputeerde Staten scherper te bevragen 
op het onderwerp onderbesteding. 
 
De rekenkamer heeft het rapport Onderbesteding in de provincie Limburg op 18 mei 2009 
aangeboden aan Provinciale Staten. 
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