
 

Het Hooghuis  Keizersgracht 5  5611 GB Eindhoven  Postbus 2000  5600 CA Eindhoven  T 040-2329338 www.zuidelijkerekenkamer.nl 

De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer voor de provincies Noord-Brabant en Limburg 

 
Verslag van werkzaamheden 2009 
 

22 maart 2010 
 
 
 
 
 

www.zuidelijkerekenkamer.nl


Zuidelijke Rekenkamer – Verslag van werkzaamheden 2009  Pagina 2 van 27 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding ________________________________________________________4 

2 Context werkzaamheden 2009 ______________________________________5 

2.1 Wat willen we bereiken? _________________________________________5 

2.2 Wat zouden we daarvoor in 2009 doen en wat hebben we gedaan?______5 

2.3 Wat mocht dat kosten in 2009 en wat zijn de gemaakte kosten? ________7 

3 Onderzoeksactiviteiten 2009 _______________________________________9 

3.1 Afgerond (voor)onderzoek en overige onderzoeksinspanningen _________9 
3.1.1 Risicokaart________________________________________________9 
3.1.2 Verslag van werkzaamheden 2008 ___________________________10 
3.1.3 Onderbesteding – Deelonderzoek bij de jaarstukken 2008________11 
3.1.4 Vooronderzoek cultuur en sociaal beleid ______________________13 
3.1.5 Besluitvormingsstructuur ontslagvergoedingen Limburg__________13 
3.1.6 Kwaliteit natuurcompensatie _______________________________15 
3.1.7 Grondbeleid Noord-Brabant_________________________________16 
3.1.8 Vooronderzoek Economisch beleid Limburg____________________17 
3.1.9 Onderzoeksprogramma 2010 ________________________________17 

3.2 Lopend onderzoek _____________________________________________18 
3.2.1 Procedure vervreemding aandelen Essent Noord-Brabant ________18 

3.3 Bespreking en besluitvorming naar aanleiding van eerder onderzoek 
rekenkamer __________________________________________________18 

3.3.1 Beleidscommunicatie Noord-Brabant _________________________18 
3.3.2 Rapport bij de provinciale jaarstukken 2007 Noord-Brabant ______19 
3.3.3 Quickscan Evaluatie Informatieve Weg Noord-Brabant___________20 
3.3.4 Watertoets Noord-Brabant__________________________________21 

3.4 Samenvatting bespreking en besluitvorming naar aanleiding van 
rekenkamerrapporten Limburg en Noord-Brabant ___________________21 

4 Organisatie_____________________________________________________23 

4.1 Bestuur ______________________________________________________23 

4.2 Bureau_______________________________________________________23 

4.3 Strategiedag __________________________________________________24 

4.4 Kennis, werkbezoek en opleiding_________________________________24 

4.5 Financiën ____________________________________________________25 

4.6 Programmaraad _______________________________________________25 

4.7 Kring van provinciale rekenkamers _______________________________26 

4.8 Publiciteit ____________________________________________________27 



Zuidelijke Rekenkamer – Verslag van werkzaamheden 2009  Pagina 3 van 27 

 



Zuidelijke Rekenkamer – Verslag van werkzaamheden 2009  Pagina 4 van 27 

1 Inleiding 
 
Dit is het inhoudelijk verslag van werkzaamheden van de Zuidelijke Rekenkamer 
over het jaar 2009. De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer 
van de provincies Noord-Brabant en Limburg en heeft als wettelijke taak het 
onderzoeken van de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van 
het door het provinciebestuur gevoerde bestuur.  
 
Artikel 186, lid 3 van de Provinciewet schrijft voor dat de rekenkamer elk jaar vóór 
1 april een verslag opstelt van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar.  
Op grond van artikel 15 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke 
provinciale rekenkamer Noord-Brabant en Limburg dient de rekenkamer jaarlijks 
vóór 1 april aan Provinciale Staten (PS) schriftelijk verslag uit te brengen van haar 
werkzaamheden over het voorgaande jaar. Daarnaast is de rekenkamer gehouden 
om jaarlijks vóór 1 mei haar jaarrekening vast te stellen en vervolgens binnen twee 
weken aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan PS van 
Limburg en Noord-Brabant aan te bieden. Door deze verschillende termijn-
verplichtingen is het niet mogelijk om jaarrekening en verslag van werkzaamheden 
gebundeld en tegelijkertijd aan PS van Limburg en Noord-Brabant aan te bieden.  
 
In dit verslag van werkzaamheden rapporteert de rekenkamer over de uitvoering  
van haar onderzoeken in 2009 en de provinciale besluitvorming naar aanleiding van 
haar rapporten. In het verslagjaar publiceerde de rekenkamer acht onderzoeken en 
rondde drie vooronderzoeken af. Daarnaast stelde de rekenkamer haar 
onderzoeksprogramma 2010 vast en bracht het verslag van werkzaamheden over 
2008 uit.  
 
In hoofdstuk 2 wordt de context van de werkzaamheden in 2009 geschetst. In 
hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd over de uitvoering van rekenkameronderzoeken, 
de onderzoekswerkzaamheden met een continu karakter en de provinciale 
bespreking en/of besluitvorming naar aanleiding van haar rapporten in 2009. 
Hoofdstuk 4 gaat in op de organisatie van de rekenkamer en overige activiteiten  
van de rekenkamer uit 2009.  
 
Voorliggend verslag van werkzaamheden is op 22 maart 2010 vastgesteld door de 
Zuidelijke Rekenkamer. De jaarrekening zal, naar verwachting op 30 maart 2010 
worden vastgesteld door de Zuidelijke Rekenkamer. 
 

    
drs. L. Markensteyn    drs. P.W.M. de Kroon 
voorzitter     secretaris  
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2 Context werkzaamheden 2009 
 

2.1 Wat willen we bereiken? 

 
Met de invulling van haar wettelijke taak wil de rekenkamer bruikbare bijdragen 
leveren aan het verbeteren van het functioneren en presteren van de provincies 
Noord-Brabant en Limburg en de daarmee verbonden organisaties. De 
werkzaamheden en producten van de rekenkamer zijn in dat verband met name 
gericht op het versterken van de kaderstellende en controlerende taak van PS. 
 
Het effect dat de rekenkamer daarmee voor ogen heeft, is dat er inzicht ontstaat  
in de mate waarin de provincies doeltreffend, doelmatig en rechtmatig met 
gemeenschapsgeld omgaan en dat aanknopingspunten geboden worden voor 
verbetering van het extern presteren van het provinciale bestuur en het intern 
functioneren van de provincies. 
 

2.2 Wat zouden we daarvoor in 2009 doen en wat hebben we 
gedaan? 

 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de onderzoeken die de 
rekenkamer in haar onderzoeksprogramma 2009 gepland had en welke onderzoeken 
in 2009 zijn gerealiseerd. Voor specifieke informatie wordt verwezen naar het 
onderzoeksprogramma 2009 dat is gepubliceerd op 2 december 2008.  
 
Samenvattend publiceerde de rekenkamer in 2009 acht onderzoeken en rondde  
drie vooronderzoeken1 af. Daarnaast bracht de rekenkamer haar verslag van 
werkzaamheden over 2008 uit, publiceerde vijf startnotities2 en stelde haar 
onderzoeksprogramma 2010 vast.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Doel van vooronderzoeken is om te bepalen of en zo ja op welke termijn een onderzoek van de 

rekenkamer gewenst is. Vooronderzoeken kunnen dus, afhankelijk van de uitkomst ervan, leiden tot 

onderzoek(en). Vooronderzoeken zijn voor intern gebruik en worden daarom niet gepubliceerd. 
2 Voorafgaand aan een onderzoek stelt de rekenkamer een startnotitie op met daarin een meer 

gedetailleerde uitwerking van de onderzoeksvraag, de te hanteren onderzoeksmethode, het normenkader 

dat de rekenkamer hanteert en een onderzoeksplanning. De startnotitie wordt voor commentaar aan de 

provincie voorgelegd.  
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Geplande onderzoeken onderzoeksprogramma 2009 Realisatie 2009 

Kwaliteit natuurcompensatie Limburg Gepubliceerd 

Kwaliteit natuurcompensatie Noord-Brabant  Gepubliceerd 

Onderbesteding Limburg (deelonderzoek jaarstukken 

2008) 

Gepubliceerd 

Onderbesteding Noord-Brabant (idem) Gepubliceerd 

Vooronderzoek op het terrein van Economische beleid 

Limburg en Noord-Brabant 

Vooronderzoek Limburg afgerond 

Vooronderzoek op het terrein van Cultuur/Sociaal beleid 

Limburg en Noord-Brabant 

 

Afgerond 

Risicokaart Limburg Gepubliceerd 

Risicokaart Noord-Brabant Gepubliceerd 

Nader te benoemen onderzoek Economisch beleid 

Limburg 

Mogelijk onderzoek in 2011 

Nader te benoemen onderzoek Economisch beleid NB Mogelijk onderzoek in 2011 

Grondbeleid Noord-Brabant Gepubliceerd 

Besluitvormingsstructuur ontslagvergoedingen Limburg Gepubliceerd 

 

Gepubliceerd:  

- Grondbeleid Noord-Brabant 

- Onderbesteding Limburg  

- Onderbesteding Noord-Brabant 

- Besluitvormingsstructuur ontslagverg. Limburg 

- Procedure vervreemding aandelen Essent NB 

Lopend:  

- Investeringsagenda’s Noord-Brabant  

- Investeringsagenda’s Limburg 

- Vervolgonderzoek4 Ontslagvergoedingen NB 

- Ruimte voor Ruimte-regeling Limburg 

Met name in periode na publicaties 

Gepubliceerd 

Onderzoekswerkzaamheden met een continu karakter: 

- Startnotities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nazorg3 recent afgeronde onderzoeken 

- Verslag van werkzaamheden over 2008 

- Onderzoeksprogramma 2010 Gepubliceerd 

 
De rekenkamer heeft hiermee alle in het onderzoeksprogramma 2009 geplande 
onderzoekswerkzaamheden uitgevoerd met uitzondering van de twee nader te 
benoemen onderzoeken Economisch beleid en het vooronderzoek Economische 
beleid Noord-Brabant.  

                                                 
3 Nazorg: bij publicatie van haar onderzoeken stelt de rekenkamer een persbericht op voor 

vertegenwoordigers van de media en geeft ze, indien gewenst, een toelichting op het onderzoek aan 

relevante statencommissies, zorgt, zo mogelijk, via andere wegen voor publiciteit en woont zoveel 

mogelijk de statenvergaderingen bij waarin haar onderzoeken worden behandeld. 
4 Door middel van vervolgonderzoek volgt de rekenkamer wat de provincies met haar aanbevelingen 

hebben gedaan. 
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Op 8 december heeft de rekenkamer naar aanleiding van het vooronderzoek 
Economisch beleid Limburg besloten dat de resultaten van dat vooronderzoek 
worden betrokken bij de selectie van onderzoeken voor het onderzoeksprogramma 
2011. Dan zal ook gekeken worden naar de wenselijkheid tot onderzoek naar het 
economisch beleid van Noord-Brabant. De rekenkamer heeft de voornoemde 
werkzaamheden niet uitgevoerd/afgerond, voornamelijk vanwege: een aantal 
onderzoeken die meer tijdrovend waren dan verwacht, omvangrijkere nazorg dan 
geraamd en de keuze van de rekenkamer om eind 2009 prioriteit te geven aan het 
opstarten van werkzaamheden voor een aantal onderzoeken uit het 
onderzoeksprogramma 2010. Zo heeft de rekenkamer eind 2009 al één startnotitie 
gepubliceerd en drie startnotities in concept afgerond voor onderzoeken die 
opgenomen zijn in het onderzoeksprogramma 2010. 
 
In hoofdstuk 3 wordt op hoofdlijnen inhoudelijk op de resultaten van 2009 ingegaan. 
 

2.3 Wat mocht dat kosten in 2009 en wat zijn de gemaakte kosten? 

 
Financiën 
De Zuidelijke Rekenkamer wordt in gelijke mate gefinancierd door de twee 
deelnemende provincies aan de ‘Gemeenschappelijke regeling provinciale 
rekenkamer Noord-Brabant en Limburg’. De raming van de totale lasten van het 
onderzoeksprogramma 2009 bedraagt € 615.000. Omdat, zoals in de inleiding reeds 
opgemerkt, de jaarrekening 2009 van de rekenkamer nog niet is vastgesteld, kan op 
dit moment nog geen inzicht worden gegeven in de gerealiseerde lasten in 2009.  
In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de geraamde en gerealiseerde lasten 
in voorgaande jaren.5  
 

Lasten in €  2005 2006 2007 2008 2009 

Geraamd 600.000 609.000 620.000 615.000 615.000 

Gerealiseerd (afgerond op € 1000) 392.000 521.000 556.000 614.000 PM 

Gerealiseerd:  % van geraamd 65% 86% 90% 100% PM 

 
Personeel 
In het onderzoeksprogramma 2009 werd een raming gegeven van het totaal aantal 
beschikbare onderzoeksuren en de verdeling daarvan tussen directe6 en indirecte7 

                                                 
5 Zuidelijke Rekenkamer, Begroting 2010 en Toelichting Begroting 2010, 30 juni 2009. 
6 Tot directe werkzaamheden behoren werkzaamheden ten behoeve van startnotities, (voor)onderzoeken, 

nazorg, verslag van werkzaamheden, het schrijven en onderhouden van het onderzoeksprogramma, het 

monitoren van bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen ten behoeve van toekomstig onderzoek.  
7 Indirecte werkzaamheden bevatten onder meer: de organisatie van het bureau, werkzaamheden ten 

behoeve van de begroting en jaarrekening van de rekenkamer, bestuurlijk overleg, overleg met (leden 

van) de Programmaraad, activiteiten in het kader van de Kring van provinciale rekenkamers, intern 

overleg en opleiding en training van medewerkers.  
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werkzaamheden. Het aantal beschikbare uren is inclusief inhuur van externe 
onderzoekscapaciteit, maar exclusief afwezigheid in verband met onder andere 
verlof en ziekte.  
Het totaal aantal beschikbare uren werd geraamd op 7.671, waarvan 4.597 directe 
en 3.074 indirecte uren. Onderstaande tabel geeft de raming en realisatie van de 
onderzoeksuren voor 2009 weer.8 
 

Raming 2009 Realisatie 2009 Werkzaamheden (in uren) 

absoluut relatief Absoluut relatief 

Direct 4.597 60 % 5.198 66 % 

Indirect 3.074 40 % 2.684 34 %  

Totaal 7.671           7.882  

 

In 2009 blijkt het gerealiseerde aantal directe uren (5.198) hoger te liggen dan 
geraamd ((4.597) en daarmee het aantal indirecte uren lager). De verklaring 
hiervoor is het minder opnemen van verlof dan voorzien en een te voorzichtige 
raming van het aantal directe uren. Het gerealiseerde aantal uren externe inhuur 
(628) komt nagenoeg overeen met het geraamde aantal (607). 
 
 
 

                                                 
8 Om de in de tabel gepresenteerde cijfers van 2009 te kunnen vergelijken met de realisaties van 2006 

t/m 2008, zoals in eerdere verslagen van werkzaamheden gepresenteerd, moeten de afwezigheidsuren in 

verband met verlof en ziekte in 2009 (1.464 uur) nog bij de indirecte uren opgeteld worden. Het aantal 

gerealiseerde directe uren bedraagt dan 5.198 uur en het aantal gerealiseerde indirecte uren 4.148. Uit 

deze vergelijking blijkt dat de realisatie van directe uren lager en van indirecte uren hoger is dan in 

voorgaande jaren. Dit verschil wordt voornamelijk verklaard door het per abuis toeschrijven van een post 

als directe werkzaamheden, wat indirect behoort te zijn in de jaren 2006 t/m 2008. Dit is hersteld voor 

2009. 
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3 Onderzoeksactiviteiten 2009 
 
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de onderzoeken, vooronderzoeken en enkele 
onderzoeksactiviteiten met een continu karakter die de rekenkamer in het 
verslagjaar heeft afgerond, de stand van zaken met betrekking tot lopend onderzoek 
en de provinciale bespreking van en eventuele besluitvorming binnen de provincie 
naar aanleiding van gepubliceerde rapporten uit voorgaande jaren. Per afgerond 
onderzoek worden op hoofdlijnen de context en/of doelstelling van het onderzoek 
aangegeven en worden de aanbevelingen die de rekenkamer naar aanleiding van de 
onderzoeksbevindingen formuleerde beschreven. Ook wordt voor de afgeronde 
onderzoeken stilgestaan bij de manier waarop het provinciaal bestuur met de 
uitkomsten van het onderzoek omgaat: de bespreking van en eventuele 
besluitvorming naar aanleiding van het onderzoek. Op deze manier ontstaat  
inzicht in de formele besluitvorming binnen de provincie naar aanleiding van 
rekenkamerrapporten op de verschillende beleidsterreinen. Ook gebruikt de 
rekenkamer dit overzicht voor de vervolgonderzoeken die zij in de toekomst zal 
instellen. 
 

3.1 Afgerond (voor)onderzoek en overige onderzoeksinspanningen 

 

3.1.1 Risicokaart 

 
Op 31 maart 2009 heeft de rekenkamer de onderzoeksbrief Risicokaart provincie 
Limburg en de onderzoeksbrief Risicokaart provincie Noord-Brabant vastgesteld. De 
onderzoeksbrieven zijn op 7 april 2009 aan PS van respectievelijk Limburg en Noord-
Brabant aangeboden.  
De risicokaart is een interactief communicatie-instrument dat via het internet 
informatie geeft over de aard en omvang van risico’s in de directe leefomgeving.  
De rekenkamer had dit onderwerp ook al bij het vooronderzoek naar de Wet 
Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR)9 in overweging genomen als zijnde 
een verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten (GS). Omdat de risicokaart 
conform wet- en regelgeving per 1 januari 2008 openbaar diende te zijn en het 
WKR-onderzoek eind 2006 werd uitgevoerd, heeft de rekenkamer de risicokaart 
destijds buiten beschouwing gelaten. In 2009 heeft de rekenkamer een onderzoek 
verricht naar de ontwikkeling en het beheer van de risicokaart door de provincies 
Limburg en Noord-Brabant.  
 
Voor zowel Limburg als Noord-Brabant heeft de rekenkamer geconstateerd dat de 
risicokaart conform het voorgeschreven landelijke model en binnen de daarvoor 
gestelde wettelijke termijn op het internet is verschenen en de provincie sindsdien 

                                                 
9 Zuidelijke Rekenkamer, Orde in Voorbereiding – Taken en verantwoordelijkheden van de provincie 

Noord-Brabant in het kader van de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding, 13 februari 2007. 
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wat betreft (verdere) ontwikkeling en vulling ook de richtlijnen volgt, zoals die op 
landelijk niveau worden gehanteerd. 
 
Aanbevelingen 
De rekenkamer formuleerde voor beide provincies de volgende aanbevelingen naar 
aanleiding van haar onderzoek:  
• Zorg voor meer structurele samenwerking tussen provincies en aangrenzende 

landen bij het afstemmen en uitwisselen van informatie over 
landsgrensoverschrijdende risico’s. 

• Zorg voor aandacht voor en afstemming van provinciale en landelijke initiatieven 
om de kwaliteit van de data te waarborgen. 

• PS: verzoek GS bij hun (standaard)rapportages over de risicokaart ook expliciet 
informatie te verstrekken over bovenstaande punten. 

 
Provinciale bespreking en besluitvorming naar aanleiding van de onderzoeksbrief 
Limburg 
De onderzoeksbrief is besproken tijdens de vergadering van de statencommissie  
voor het Economische Domein van 8 mei 2009. Naar aanleiding van mondelinge 
vragen over de door GS te nemen acties op het punt van de grensoverschrijdende 
risico’s, zegden GS een schriftelijke beantwoording toe. De commissie ontving op  
29 mei 2009 van gedeputeerde Hessels per brief een afschrift van de beantwoording. 
 
Noord-Brabant 
In haar vergadering van 28 mei 2009 onderschreef de statencommissie voor Ruimte 
en Milieu de bevindingen en aanbevelingen van de rekenkamer en verzocht GS bij 
toekomstige rapportages over de risicokaart te rapporteren over de door de 
rekenkamer aangehaalde punten. In hun vergadering van 4 juni 2009 namen PS het 
voorstel van de commissie Ruimte en Milieu unaniem over.  
 

3.1.2 Verslag van werkzaamheden 2008 

 
Op 31 maart 2009 heeft de rekenkamer, na bespreking in de programmaraad van  
10 maart 2009, het Verslag van werkzaamheden over 2008 vastgesteld. Conform 
artikel 186, lid 4 van de Provinciewet heeft de rekenkamer het verslag vervolgens 
aangeboden aan PS en GS van de beide provincies. Dit gebeurde op 13 april 2009.  
 
Provinciale bespreking en besluitvorming naar aanleiding van rapport 
Limburg  
Het verslag is op 18 mei 2009 door PS voor kennisgeving aangenomen. 
 
Noord-Brabant 
Het verslag is op 24 april 2009 door PS voor kennisgeving aangenomen. 
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3.1.3 Onderbesteding – Deelonderzoek bij de jaarstukken 2008  

 
De rekenkamer heeft in de periode januari 2009 – april 2009 een onderzoek verricht 
naar onderbesteding in de provincies Limburg en Noord-Brabant. Met het onderzoek 
stelde de rekenkamer zich ten doel inzicht te geven in de omvang van 
onderbesteding in meerjarig perspectief en de kwaliteit van de 
informatievoorziening over dit onderwerp aan PS. De rekenkamer wilde daarmee 
aan PS handreikingen bieden ter ondersteuning van hun controlerende taak en 
(bij)sturende rol op het punt van onderbesteding en, indien van toepassing, een 
bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de informatievoorziening 
over onderbesteding aan PS. 
 
Limburg 
Op 14 mei 2009 heeft de rekenkamer het rapport Onderbesteding in de provincie 
Limburg – Deelonderzoek bij de jaarstukken 2008 vastgesteld. Het rapport is op  
18 mei 2009 aan PS van Limburg aangeboden. Het rapport bestaat uit twee delen, 
een bestuurlijk rapport en een rapport van bevindingen.  
 

Aanbevelingen 
PS:  
• Vraag van GS kaderstelling met betrekking tot de mate waarin onderbesteding 

acceptabel is. 
• Roep GS in dat verband op om (een aantal van) de in het rapport van de 

rekenkamer weergegeven instrumenten om onderbesteding te beperken nader 
uit te werken en, indien mogelijk en wenselijk, deze te implementeren. 

• Maak afspraken met GS over de informatievoorziening over onderbesteding 
(wanneer willen PS waarover en op welke manier geïnformeerd worden?).  
Met betrekking tot de kwaliteit van de informatie over afwijkingen tussen 
gerealiseerde en na wijziging begrote lasten en baten, adviseert de rekenkamer 
deze op een voor een lezer zonder voorkennis begrijpelijke manier inzichtelijk 
te maken en de afwijkingen meer en beter te relateren aan de prestaties in de 
begroting. 

• Nodig GS uit om, met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de 
informatie, samen met PS de activiteiten van de werkgroep Smartheid  
begroting voort te zetten. 

• Vraag van GS dat het doorvoeren van structuurwijzigingen in de begroting  
niet ten koste gaat van meerjarig inzicht in de (financiële) ontwikkelingen. 

 
Provinciale bespreking en besluitvorming naar aanleiding van rapport 
Het concept rapport is besproken tijdens de vergadering van de controlecommissie 
op 14 mei 2009, waarbij de rekenkamer een toelichting verzorgde. Vervolgens is het 
concept rapport besproken in de gecombineerde vergadering van functionele 
commissies van 15 mei 2009. Op 29 mei 2009 hebben PS het definitieve rapport 
betrokken bij de behandeling van de provinciale jaarstukken 2008.  
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Een motie inzake kaderstelling onderbestedingen werd verworpen.  
In de voortgangsrapportage 2009 van mei 2009 gaven GS in het kader van het 
onderzoek aan dat ze uiteraard blijven streven naar verdere mogelijkheden tot 
kwaliteitsverbetering om de transparantie te verhogen en daarmee de 
kaderstellende en controlerende rol van PS verder te versterken. 
 

Noord-Brabant 
Op 11 mei 2009 heeft de rekenkamer het rapport Onderbesteding in de provincie 
Noord-Brabant – Deelonderzoek bij de jaarstukken 2008 vastgesteld. Het rapport is 
op 13 mei 2009 aan PS van Noord-Brabant aangeboden. Het rapport bestaat uit twee 
delen, een bestuurlijk rapport en een rapport van bevindingen.  

 

Aanbevelingen 
PS: 
• Vraag van GS een beleidsnota waarin, als tegenhanger voor de regelgeving 

rondom overbesteding, ook eisen worden gesteld aan onderbesteding (omvang, 
bandbreedte, procentuele afwijking) en met name de informatievoorziening 
daarover (wanneer willen PS waarover en op welke manier geïnformeerd 
worden). 

• Roep GS op om de reeds in gang gezette inspanningen om te komen tot zo 
realistisch mogelijke ramingen in meerjarig perspectief te intensiveren en 
daartoe beleidsontwikkelingen te monitoren en kengetallen te ontwikkelen en 
verfijnen. 

• Roep GS op om (een aantal van) de door de rekenkamer weergegeven 
instrumenten om onderbesteding te beperken nader uit te werken en, indien 
mogelijk en wenselijk deze te implementeren. 

• Draag GS op om de informatie in voortgangsrapportages en begrotingswijzigingen 
meer te relateren aan de prestaties uit de begroting. Naar de mening van de 
rekenkamer is het wenselijk dat de afdeling financiën, planning en control 
adviseert over (de kwaliteit van) begrotingswijzigingen en met name de daarop 
betrekking hebbende toelichtingen. 

• Draag GS op om, met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de 
toelichtingen op de afwijkingen in de jaarstukken, de activiteiten van de 
Werkgroep Verbetering begroting voort te zetten. 

GS: 
• Verbeter, in lijn met de Trendanalyse en andere onderzoeken, de kwaliteit van 

de interne informatievoorziening, zodat knelpunten in de uitvoering van de 
begroting eerder gesignaleerd en aan PS gemeld kunnen worden. 

 
Provinciale bespreking en besluitvorming naar aanleiding van rapport 
Het concept rapport is besproken tijdens de vergadering van de rekeningcommissie 
op 11 mei 2009, waarbij de rekenkamer een toelichting verzorgde. In haar 
vergadering van 26 juni 2009, waarbij de rekenkamer vragen beantwoordde,  
uitte de statencommissie Bestuur en Middelen haar waardering voor het definitieve 
rapport en onderschreef op hoofdlijnen de conclusies en aanbevelingen.  
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Op 9 juli 2009 hebben PS het rapport betrokken bij de behandeling van de 
provinciale jaarstukken 2008. Ze besloten de conclusies en aanbevelingen te 
onderschrijven. GS zegden een actieplan toe dat aan PS werd gestuurd.  
(Mede) naar aanleiding van het rapport van de rekenkamer stelden GS een  
notitie Realistisch ramen/adequater plannen en aanwenden beschikbare 
 middelen (17 november 2009) op, welke op 4 december 2009 door de 
rekeningcommissie is besproken. 
 

3.1.4 Vooronderzoek cultuur en sociaal beleid 

 
Op 15 september 2009 besprak de rekenkamer in haar bestuursvergadering de 
rapportage Vooronderzoek cultuur en sociaal beleid. In het vooronderzoek is de 
rekenkamer nagegaan naar welke onderwerpen op het terrein van cultuur/sociaal 
beleid in de provincies Limburg en/of Noord-Brabant onderzoek van de rekenkamer 
gewenst is (en toegevoegd waarde heeft). Op basis van de resultaten van het 
vooronderzoek werd besloten dat thans geen nader onderzoek moet worden 
ingesteld: om verschillende redenen lenen de onderzochte onderwerpen zich niet 
voor opname in het onderzoeksprogramma 2010. 
 

3.1.5 Besluitvormingsstructuur ontslagvergoedingen Limburg 

 
Op 13 oktober 2009 heeft de rekenkamer het rapport Besluitvormingsstructuur 
ontslagvergoedingen provincie Limburg vastgesteld. Het rapport is op  
20 oktober 2009 aan PS van Limburg aangeboden. Het onderzoek richtte zich op de 
vraag in hoeverre er binnen de provinciale organisatie sprake is van een consistent, 
eenduidig en transparant toegepast besluitvormingsproces rondom 
ontslagvergoedingen, dat kan rekenen op maatschappelijk draagvlak. Met het 
onderzoek stelde de rekenkamer zich (dan ook) ten doel inzicht te bieden in de 
kwaliteit van de besluitvormingsstructuur binnen de provincie Limburg rondom 
ontslagvergoedingen en waar mogelijk verbetersuggesties te formuleren voor de 
toekomstige toepassing ervan. 
 
Aanbevelingen 
GS: 
• Zorg voor een schriftelijke uitwerking van uitgangspunten, richtlijnen en 

instructies bij (aankomend) ontslag en geef dit document een formele status. 
• Organiseer een verplichte training voor integraal managers, gericht op 

kennisoverdracht en op de borging van een adequate toepassing van de 
regelgeving. Geef P&O de opdracht en middelen om, met name in de beginfase, 
de integraal managers hierbij actief te ondersteunen. 

• Toets regelmatig de uitvoering van de procesgang bij (aankomend) ontslag en 
spreek integraal managers erop aan, indien de uitvoering niet conform 
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‘afspraak’ verloopt. Maak integraal managers ook budgettair verantwoordelijk 
voor de te treffen regelingen. 

• Formuleer duidelijke richtlijnen voor personeelsdossiers en organiseer een 
stelselmatige audit van deze dossiers, niet alleen op de aanwezigheid van 
documenten, maar ook op de kwaliteit daarvan. Spreek leidinggevenden aan bij 
het achterblijven van de kwaliteit van de dossiers (door directie) en volg voorts 
of er verbetering in zit (door staf). 

• Borg het voorgaande door een evaluatie na twee jaar. 
PS: 
• Beoordeel de wenselijkheid om in de opdrachtverlening aan de externe 

accountant speciale aandacht te vragen voor de controle op het proces dat leidt 
tot ontslagvergoedingen. Leg in voorkomende gevallen daarvoor voorschriften 
vast. 

• Geef aan op welke manier u geïnformeerd wilt worden over deze procesgang en 
het financieel belang dat vergoedingen/regelingen vertegenwoordigen.  

 
Provinciale bespreking en besluitvorming naar aanleiding van rapport 
GS reageerden per brief van 21 oktober 2009 inclusief plan van aanpak op de 
aanbevelingen van de rekenkamer. GS gaven aan dat alle activiteiten genoemd in dit 
plan van aanpak in 2010 en 2011 worden uitgevoerd. Eind 2011 wordt een evaluatie 
gestart, waarvan de resultaten in het voorjaar van 2012 beschikbaar komen.  
Tevens zal de Unit Control in 2010 een nader onderzoek naar de richtlijnen voor 
personeelsdossiers uitvoeren. Dit staat verwoord in een brief van GS van  
10 november 2009 over het auditplan 2010 van de Unit Control.  
 
Op 17 november 2009 werd het rapport van de rekenkamer, samen met het plan  
van aanpak (en het auditplan 2010) van GS besproken in de vergadering van de 
controlecommissie.  
Naar aanleiding hiervan adviseerde de controlecommissie PS om: 
• de twee aanbevelingen van de rekenkamer aan PS over te nemen en deze te 

benoemen als speerpunt in de controleprotocollen voor 2010 en 2011, zulks door 
de controlecommissie samen met de accountant nader uit te werken voor de 
controle van de jaarrekeningen 2010 en 2011; 

• GS op te dragen de controlecommissie halfjaarlijks te informeren over de stand 
van zaken van de realisatie van het plan van aanpak van 21 oktober 2009 en de 
eindevaluatie in het voorjaar 2012, via de controlecommissie, ter kennisname  
te sturen aan PS; 

• de audit(s) van de Unit Control inzake personeelsdossiers, via de 
controlecommissie, ter kennisname te sturen aan PS. 

In hun vergadering van 18 december 2009 namen PS dit voorstel van de 
controlecommissie over. PS namen daarbij een amendement aan om de twee 
aanbevelingen ook al in het controleprotocol voor 2009 als speerpunt te benoemen. 
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3.1.6 Kwaliteit natuurcompensatie 

 
In het verslagjaar heeft de rekenkamer onderzoeken ingesteld naar de vraag in 
hoeverre de provincies Limburg en Noord-Brabant erin slagen te waarborgen dat  
bij ruimtelijke ingrepen in natuurgebieden op een juiste wijze uitvoering wordt 
gegeven aan de compensatie-eis, dat per saldo geen netto verlies aan waarden 
optreedt voor wat betreft kwaliteit. Met het onderzoek stelde de rekenkamer zich 
ten doel inzicht te verschaffen in de mate van behoud van natuurkwaliteit bij 
ruimtelijke ingrepen in (beschermde) natuur- en bosgebieden in de provincies 
Limburg en Noord-Brabant.  
Op 8 december 2009 heeft de rekenkamer het rapport Kwaliteit natuurcompensatie 
provincie Limburg vastgesteld. Het rapport is op 14 december 2009 aan PS van 
Limburg aangeboden. 
Op 17 november 2009 heeft de rekenkamer het rapport Kwaliteit 
natuurcompensatie provincie Noord-Brabant vastgesteld. Het rapport is op  
23 november 2009 aan PS van Noord-Brabant aangeboden. Zowel het rapport voor 
Limburg als voor Brabant bestaat uit twee delen, een bestuurlijk rapport en een 
rapport van bevindingen.  
 
Aanbevelingen 
De rekenkamer formuleerde voor beide provincies de volgende aanbevelingen naar 
aanleiding van haar onderzoek:  
GS: 
• Zie, binnen de mogelijkheden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nWro), 

toe op een strikte toepassing (zowel naar kwantiteit als kwaliteit) van 
natuurcompensatie. 

• Richt de provinciale organisatie zodanig in dat sprake is van zowel kwantitatieve 
als kwalitatieve borging van dit toezicht. 

• Maak daarbij in ieder geval gebruik van het instrument Bankgaranties, ongeacht 
of de initiatiefnemer die een compensatieverplichting aangaat een andere 
overheid of een particulier is. 

• Organiseer een publiek toegankelijk informatiepunt waar overheden, 
maatschappelijke organisaties en betrokken burgers een actueel inzicht kunnen 
krijgen in de stand van zaken rond de uitvoering van de ingreep en de daarmee 
gepaard gaande compensatieverplichtingen. 

• Waarborg dat ook kleine compensatieverplichtingen worden nagekomen en 
onderzoek in dit verband de mogelijkheden tot bundeling van de betreffende 
compensatieplannen. 

PS: 
• Vraag van GS een periodieke verantwoording over de wijze waarop zij invulling 

geven aan hun taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot 
natuurcompensatie. 
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Provinciale bespreking en besluitvorming naar aanleiding van rapport 
Limburg 
Het rapport werd geagendeerd voor de vergadering van de commissie voor het 
Fysieke Domein (Ruimte en Bestuur) van 15 januari 2010.  
 

Noord-Brabant 
Het rapport werd geagendeerd voor de vergaderingen van de commissie Ruimte en 
Milieu van 15 en 21 januari 2010. 
 

3.1.7 Grondbeleid Noord-Brabant  

 
Op 23 november 2009 heeft de rekenkamer het rapport Grondbeleid provincie 
Noord-Brabant vastgesteld. Het rapport is op 30 november 2009 aan PS van Noord-
Brabant aangeboden. Het rapport bestaat uit twee delen, een bestuurlijk rapport en 
een rapport van bevindingen. De rekenkamer heeft onderzoek verricht naar de wijze 
waarop de provincie Noord-Brabant in de periode 2002 tot en met juni 2009 invulling 
heeft gegeven aan actief grondbeleid als instrument voor nieuwe taken, waartoe zij 
in 2002 had besloten. Met het onderzoek stelde de rekenkamer zich ten doel PS 
handvatten te bieden voor sturing, kaderstelling en controle bij de vorming en 
uitvoering van actief grondbeleid door het provinciale ontwikkel-/grondbedrijf. 
Daarnaast wilde de rekenkamer met het onderzoek handvatten aan GS aanbieden 
voor het beheer van het op te richten grondbedrijf en de uitvoering van actief 
grondbeleid.  

 

Aanbevelingen  
GS: 
• Geef een scherpe omschrijving van het doel en het instrumentarium van het 

ontwikkelbedrijf en de daaraan verbonden reserve grondbank en zorg voor een 
jaarlijkse, heldere uitwerking hiervan in de reguliere P&C-cyclus. 

• Zorg op zo kort mogelijke termijn voor een aanscherping van de interne controle 
met betrekking tot de uitvoering van het grondbeleid en maak deze controle-
inspanningen zichtbaar. 

• Leg PS een heldere en eenduidige mandaatregeling ten aanzien van 
grondaankopen ter besluitvorming voor. 

• Maak zichtbaar op welke wijze de voor een actief grondbeleid noodzakelijke 
kennis en ervaring wordt verworven en binnen de organisatie vastgehouden. 

PS: 
• Vraag van GS binnen een nader te bepalen termijn een evaluatie van de 

doeltreffendheid en doelmatigheid van het ontwikkelbedrijf en beoordeel aan  
de hand van de uitkomsten daarvan de wenselijkheid om het ontwikkelbedrijf al 
dan niet te continueren. 

• Geef GS opdracht om op zo kort mogelijke termijn een beheersstatuut 
ontwikkelbedrijf op te stellen en geef daarbij aan op welke wijze en over  
welke aankopen PS vooraf geconsulteerd willen worden. 
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Provinciale bespreking en besluitvorming naar aanleiding van rapport 
Op 2 december 2009 werd een extra vergadering van het Presidium gepland.  
In deze vergadering werd besloten naar aanleiding van het rapport van de 
rekenkamer en met name de casus ‘Heijmans’ een extra gecombineerde vergadering 
van de commissies Bestuur en Middelen en Ruimte en Milieu te houden.  
In deze gecombineerde vergadering van 10 december werd gesproken over de  
casus ‘Heijmans’ en boden GS de notitie Reconstructie en verantwoording aankoop 
gronden Heijmans aan. GS deden in deze vergadering vervolgens een aantal 
toezeggingen. De integrale aanpak van het rapport werd geagendeerd voor de 
vergadering van de commissie Bestuur en Middelen en Ruimte en Milieu van  
15 januari 2010. In de vergadering van de commissie Ruimte en Milieu van  
26 februari 2010 werd vervolgens een statenvoorstel geagendeerd betreffende het 
beheersstatuut van het provinciaal ontwikkelbedrijf.   
De volgende documenten zijn door GS voor deze commissievergadering aangeboden:  
• taxatierapport Heijmans-gronden; 
• rapport Onderzoek naar toepassing procedure grondaankopen; 
• plan van aanpak Acties n.a.v.rapport Zuidelijke Rekenkamer over grondbeleid; 
• Concept beheersstatuut ontwikkelbedrijf.  
 

3.1.8 Vooronderzoek Economisch beleid Limburg 

 
Op 8 december 2009 besprak de rekenkamer in haar bestuursvergadering de 
rapportage Vooronderzoek Economisch beleid provincie Limburg. In het 
vooronderzoek is de rekenkamer nagegaan naar welke onderwerpen op het terrein 
van Economisch beleid in de provincie Limburg onderzoek van de rekenkamer 
gewenst is. Op basis van het vooronderzoek werd besloten dat de resultaten ervan 
worden betrokken bij de selectie van onderzoeken voor het onderzoeksprogramma 
2011 van de rekenkamer. 
 

3.1.9 Onderzoeksprogramma 2010 

 
Op 8 december 2009 heeft de rekenkamer haar Onderzoeksprogramma 2010, na 
bespreking in de programmaraad van 17 november 2009, vastgesteld. Het rapport is 
op 15 januari 2010 aan PS en GS van beide provincies aangeboden. Voor een nadere 
omschrijving van de voorgenomen onderzoeken wordt verwezen naar het 
onderzoeksprogramma dat men kan downloaden op www.zuidelijkerekenkamer.nl. 
 

www.zuidelijkerekenkamer.nl
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3.2 Lopend onderzoek 

 

3.2.1 Procedure vervreemding aandelen Essent Noord-Brabant 

 
In hun vergadering van 5 juni 2009 besloten PS om de rekenkamer te verzoeken een 
onderzoek te doen naar de wijze waarop de procedure tot vervreemding van de 
aandelen Essent is gevoerd en daarover aan PS te rapporteren. De rekenkamer heeft 
op 9 juni 2009 besloten om het verzoek van PS in te willigen. De rekenkamer heeft 
hierna een concept startnotitie opgesteld, die op 27 november 2009 is besproken in 
de commissie Bestuur en Middelen. Op 8 december 2009 heeft de rekenkamer de 
startnotie vastgesteld. Deze is vervolgens op 15 december 2009 aan PS en GS van 
Noord-Brabant aangeboden. 
 
Met het onderzoek stelt de rekenkamer zich ten doel inzicht te bieden in het 
verloop en de kwaliteit van het besluitvormingsproces rondom de vervreemding van 
de aandelen Essent en, met het oog op de toekomst, aandachtspunten te formuleren 
voor GS en PS. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de eerste helft van 2010. 
 

3.3 Bespreking en besluitvorming naar aanleiding van eerder 
onderzoek rekenkamer 

 

3.3.1 Beleidscommunicatie Noord-Brabant 

 
Op 6 januari 2009 bood de rekenkamer het rapport Communicatie met beleid – 
Beleidscommunicatie door de provincie Noord-Brabant aan PS van Noord-Brabant 
aan. De rekenkamer had het rapport op 22 december 2008 vastgesteld.  
 
Met het onderzoek stelde de rekenkamer zich ten doel om inzicht te verschaffen in 
de uitvoering van de communicatiefunctie binnen de provincie en aanbevelingen aan 
te reiken die een rol kunnen vervullen bij de herijking ervan door GS en de 
beoordeling door PS. 
 
Aanbevelingen  
GS:  
• Zorg voor centrale regie en sturing op de beleidsontwikkeling, planning en 

programmering van de beleidscommunicatie. 
• Ontwikkel en implementeer provinciebrede criteria voor de kwaliteit, eenheid 

en afstemming van de beleidscommunicatie. 
• Versterk de professionele invulling van communicatie in het beleidsproces  

door verplichte advisering en toetsing door communicatiedeskundigen. 
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GS en PS: 
• Maak sturing op de kosten van beleidscommunicatie mogelijk. 
• Maak afspraken over de aanpak van verbeteringen van de beleidscommunicatie 

met een daarbij behorend tijdpad. 
 
Provinciale bespreking en besluitvorming naar aanleiding van rapport in 2009 
Op 6 maart 2009 heeft de commissie Bestuur en Middelen het rapport besproken.  
De commissie sprak waardering uit voor het rapport en onderschreef de conclusies 
en aanbevelingen. Met het oog op gewenste besluitvorming door PS, achtte de 
commissie het van groot belang dat GS concreet aangeven hoe en op welke termijn 
zij de uitwerking aan zullen pakken. GS zegden in dat verband een Memorie van 
Antwoord/Nota van Wijziging toe.  
Op 17 maart 2009 publiceerden GS de Memorie van Antwoord/Nota van Wijziging. 
Daarin worden verbeterpunten geformuleerd rondom de thema’s: centrale sturing 
en samenhang; visie en spelregels; sturing; kosten; externe gerichtheid. GS zegden 
toe om PS in de P&C-cyclus apart te rapporteren over de voortgang van het 
verbetertraject. Op 20 maart 2009 stemden PS in met het statenvoorstel en de 
aangescherpte Memorie van Antwoord van GS. 
Op 16 juni 2009 publiceerden GS het bestuurlijk plan van aanpak Versterking 
provinciale communicatie. In het plan van aanpak worden vier verbeteracties 
beschreven: maatregelen die op korte termijn genomen zijn; het definiëren van 
verbetersporen (gebaseerd op de thema’s zoals genoemd in het Memorie van 
Antwoord); het uitwerken van de verbetersporen in concrete acties; het ontwikkelen 
van een visie en kaders voor de communicatie. 
 

3.3.2 Rapport bij de provinciale jaarstukken 2007 Noord-Brabant 

 
Op 24 april 2008 bood de rekenkamer het Rapport bij de jaarstukken 2007 provincie 
Noord-Brabant aan PS aan. De rekenkamer had het rapport op 18 april 2008 
vastgesteld. Met het onderzoek stelde de rekenkamer zich ten doel PS te 
ondersteunen bij de behandeling van de jaarstukken 2007.  
De hoofdvraag luidde: 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 PS? 
 
Aanbevelingen 
De aanbevelingen van de rekenkamer hadden betrekking op het in de begroting 
scherp formuleren van doelen, prestaties en indicatoren; het presenteren van 
beoogde prestaties per doel en het aangeven op welke wijze deze prestaties geacht 
worden bij te dragen aan het bereiken van dat doel; het voor doelen en prestaties 
formuleren van indicatoren die inzicht geven in de streefwaarden en in de mate 
waarin de prestaties zijn geleverd en de doelen bereikt. 
De aanbevelingen van de rekenkamer voor de jaarstukken betroffen: het in de 
programmaverantwoording aangeven van de mate waarin beoogde doelen en 
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prestaties zijn bereikt; de realisatiegegevens schematisch afzetten tegen hetgeen 
beoogd werd; het geven van een toelichting, indien van toepassing, waarom doelen 
al dan niet zijn bereikt en de gevolgen daarvan voor vigerend beleid. 
 
Opmerkingen naar aanleiding van rapport in 2009 
In het rapport van bevindingen van de externe accountant van de provincie over  
2008 (rapport van 15 april 2009) wordt in hoofdstuk 3 De informatiewaarde en 
Leesbaarheid van de jaarstukken specifiek ingegaan op het onderzoek van de 
rekenkamer en wordt gemeld dat de verbeterpunten uit het rekenkameronderzoek 
goed zijn opgepakt. In de bestuurlijke samenvatting bij de jaarverantwoording 2008 
(gedateerd 15 mei 2009) wordt daarnaast onder planning en control aangegeven dat 
bij de jaarverantwoording 2008 een verdere inhoudelijke kwaliteitsslag heeft 
plaatsgevonden door het verwerken van de aanbevelingen van de rekenkamer. 
 

3.3.3 Quickscan Evaluatie Informatieve Weg Noord-Brabant 

 
Op 5 november 2008 stelde de rekenkamer het rapport Quickscan Evaluatie 
Informatieve Weg vast. De rekenkamer bood op 10 november 2008 het rapport aan 
PS van Noord-Brabant aan. Het rapport vloeide voort uit een verzoek van de 
provincie Noord-Brabant aan de rekenkamer om de in opdracht van de provincie 
uitgevoerde Evaluatie Informatieve Weg te beoordelen. Doel van deze provinciale 
evaluatie was om te onderzoeken wat het effect is van actuele en frequente 
informatieverschaffing op de attitude en op het gedrag van weggebruikers. 
 
Aanleiding voor het verzoek van de provincie vormde het rapport van de rekenkamer 
Focus op beleid: Het gebruik van het instrument beleidsevaluatie door 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (2006). In dit rekenkamerrapport werd 
antwoord gegeven op de vraag in hoeverre beleidsevaluaties binnen de provincie 
voldoen aan de voorwaarden om tot een kwalitatief goede uitvoering ervan en dito 
resultaten te komen. Het rapport formuleerde algemeen aanvaarde eisen met 
betrekking tot sturing en beheersing, bruikbaarheid en benutting en de inhoudelijke 
en methodisch-technische uitvoering van beleidsevaluaties. 
 
Aanbevelingen Quickscan 
• Laat de opzet van (qua organisatie en financieel belang) grote 

evaluatietrajecten vooraf beoordelen door deskundigen op het terrein van 
(evaluatie)onderzoek.  

• Maak bij dergelijke evaluaties vooraf informatieafspraken tussen GS en PS.  
 
Provinciale bespreking en besluitvorming naar aanleiding van rapport in 2009 
Het rapport is besproken in de commissie voor Economie, Mobiliteit en 
Grotestedenbeleid van 23 januari 2009. Daarbij werd herbevestigd dat evaluaties 
door of namens de provincie de door de rekenkamer opgestelde checklist inzake 
beleidsevaluaties dienen te volgen. 
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3.3.4 Watertoets Noord-Brabant  

 
Op 28 mei 2008 stelde de rekenkamer het rapport Water in zicht – Toepassing van 
de watertoets in de provincie Noord-Brabant vast. De rekenkamer heeft vervolgens 
op 2 juni 2008 het rapport aangeboden aan PS van Noord-Brabant.  
Het rapport bevat de uitkomst van een onderzoek naar de manier waarop de 
provincie vanaf de invoering in 2003 uitvoering heeft gegeven aan de watertoets 
vanuit haar drie verschillende rollen: als initiatiefnemer van streekplan, 
reconstructieplan of infrastructuurplan, als waterbeheerder op het punt van het 
grondwater en als beoordelaar van onder meer gemeentelijke bestemmingsplannen 
en regionale structuurplannen. De doelstelling van de watertoets is om ervoor te 
zorgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze 
in beschouwing worden genomen bij alle relevante ruimtelijke plannen en besluiten 
van rijk, provincies en gemeenten. 
 
Aanbevelingen 
• Besteed meer aandacht, zowel intern als extern, aan relatiebeheer. 
• Volg in de waterparagrafen strikt de wettelijke richtlijnen en voer risico- en 

kostenanalyses uit op afzonderlijke wateraspecten. 
• Geef in de waterparagrafen expliciet aan waar en op welke wijze compensatie 

plaatsvindt.  
GS: 
• Informeer PS jaarlijks op hoofdlijnen over doorwerking van de nWro en de 

nieuwe Waterwet.  
• Ontwerp en hanteer een sluitend systeem voor de controle op toezeggingen die 

zijn gemaakt bij de beoordeling van ruimtelijke plannen 
 
Provinciale bespreking en besluitvorming naar aanleiding van rapport in 2009 
Het rekenkamerrapport werd besproken in de vergadering van de commissie Ruimte 
en Milieu van 12 september 2008. Daarbij stelde de commissie met waardering vast 
dat GS hadden toegezegd om de aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen. 
Op 17 november 2009 reikten GS een notitie aan de commissie aan Ruimte en Milieu 
aan, waarin zij ingaan op de implementatie van de aanbevelingen van de 
rekenkamer. De notitie werd geagendeerd voor bespreking in de 
commissievergadering van 15 januari 2010. 
 

3.4 Samenvatting bespreking en besluitvorming naar aanleiding van 
rekenkamerrapporten Limburg en Noord-Brabant 

 
Samenvattend kan op basis van de besprekingen en besluitvorming van PS en/of GS 
van beide provincies in 2009 naar aanleiding van rekenkamerrapporten het volgende 
worden gesteld.  
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Ten eerste zijn de rapporten van de rekenkamer het afgelopen jaar altijd besproken 
in één of meerdere statencommissie(s).  
Van de elf rapporten die gepubliceerd of door PS behandeld zijn in 2009, zijn vijf 
rapporten zowel in een commissie als in PS besproken, waarbij opgemerkt moet 
worden dat drie recent gepubliceerde rapporten voor PS-vergaderingen begin 2010 
werden geagendeerd. Ten tweede valt op dat bij vijf onderzoeken GS op enig 
moment een plan van aanpak geformuleerd hebben waarin uitgebreid wordt 
ingegaan op de aanbevelingen van de rekenkamer. Daarbij wordt opgemerkt dat 
voor twee recente rapporten door GS in 2009 geen toezeggingen zijn gedaan, wat 
wellicht nog kan gebeuren in 2010. Als derde kan opgemerkt worden dat de 
rekenkamer twee keer een toelichting heeft gegeven op een rapport in een 
statencommissie. 
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4 Organisatie 
 

4.1 Bestuur 

 
De rekenkamer heeft een collegiaal bestuur bestaande uit drie leden.  
Zij zijn voor een periode van zes jaar (2005-2011) benoemd door PS van de 
deelnemende provincies.  
Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur van de rekenkamer uit:  
de heer L. Markensteyn (voorzitter), mevrouw Th.O.J. Lucardie en de  
heer J.C. van Dalen. Zij werden benoemd in de vergadering van PS van  
Noord-Brabant van 21 januari 2005, respectievelijk van Limburg van  
4 februari 2005. 
 

4.2 Bureau 

 
Voor de uitvoering van haar werkzaamheden beschikt de rekenkamer over een eigen 
bureau. Het bureau heeft een formatie van vijf personen (in 2009 gemiddeld 4,4 
fte). Aan het eind van het verslagjaar was de samenstelling van het bureau als volgt: 
• directeur, tevens secretaris van het bestuur:  

de heer P.W.M. de Kroon  
• senior-onderzoeker:  

mevrouw  A.G.M. Matheeuwsen 
• senior-onderzoeker:  

mevrouw A. Mengde – van der Wal 
• onderzoeker:  

mevrouw F. van der Wal 
• managementassistente:  

mevrouw P.J.S. van Gelder 
 
Mevrouw Van der Wal volgde in het verslagjaar mevrouw L.A.J. van Onna op, die de 
rekenkamer per 1 mei 2009 verliet in verband met het aanvaarden van een 
betrekking elders. Door deze personeelswisseling (1 fte tot 1 mei werd 0,9 fte per 1 
juli) had het bureau in 2009 niet de in het onderzoeksprogramma veronderstelde 4,6 
fte beschikbaar, maar gemiddeld 4,4 fte.  
 
In 2009 heeft een medewerker van één van de deelnemende provincies in het kader 
van een reïntegratietraject bij de rekenkamer werkzaamheden verricht. Hiertoe 
werd een detacheringsovereenkomst met de betreffende provincie gesloten. De 
medewerker heeft in de periode maart tot en met december 2009 voorbereidende 
werkzaamheden verricht voor het symposium dat de rekenkamer in 2010 organiseert 
in het kader van het afronden van haar eerste bestuursperiode. De medewerker is 
per 1 januari 2010 weer ingestroomd in de provinciale organisatie. 
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De rekenkamer is gehuisvest in het kantoorgebouw ‘Het Hooghuis’ aan de 
Keizersgracht 5 te Eindhoven. In dit gebouw heeft de rekenkamer de beschikking 
over kantoorruimte, die wordt gehuurd van de Rijksgebouwendienst.  
De rekenkamer beschikt over toegang tot het intranet van de beide provincies en 
beschikt over een eigen website www.zuidelijkerekenkamer.nl. 
 

4.3 Strategiedag 

 
Op 13 oktober 2009 heeft de rekenkamer te Vessem haar jaarlijkse strategiedag 
gehouden. Tijdens deze dag hebben het bestuur en het bureau van de rekenkamer 
onder leiding van een externe voorzitter gediscussieerd over verschillende 
onderwerpen. Belangrijke thema’s die aan de orde kwamen, waren: het formuleren 
van kwaliteitscriteria voor onderzoeksactiviteiten, zelfevaluatie, het opbouwen van 
systematische kennis en de selectie van onderzoeksonderwerpen in meerjarig 
perspectief.  
 

4.4 Kennis, werkbezoek en opleiding 

 
In het verslagjaar heeft een medewerker van de rekenkamer deelgenomen aan de 
cursus Rekenkameronderzoek 2009 van de Eramus Universiteit Rotterdam en het 
introductieprogramma bij de provincie Noord-Brabant. Een andere medewerker nam 
deel aan update cursussen Microsoft Word, Microsoft Excel en Novell GroupWise bij 
de provincie Noord-Brabant.  
 
De onderzoekers van de rekenkamer hebben op 5 oktober 2009 deelgenomen aan de 
jaarlijkse onderzoekersdag van de provinciale rekenkamers.  
Op de dag werd, naar aanleiding van een presentatie van zelfstandig onderzoeker  
en publicist Klaartje Peters, gesproken over het functioneren en presteren van de 
provincies en werd van gedachten gewisseld over de betekenis dat dit kan hebben 
voor rekenkameronderzoek. 
 
Op 2 maart 2009 hebben bestuur en bureau van de rekenkamer samen met collega’s 
van de Rekenkamer Zeeland een werkbezoek afgelegd aan de grensregio 
Vlaanderen-Nederland in Antwerpen. Tijdens het werkbezoek wilde de rekenkamer 
zich informeren over de financiering van en controle op grensoverschrijdende 
projecten. De algemeen directeur van Interreg Vlaanderen-Nederland en 
medewerkers van de grensregio verzorgden presentaties over Euregio’s in het 
algemeen en de grensregio Vlaanderen-Nederland in het bijzonder. Ook werd de 
rekenkamer geïnformeerd over de programma-organisatie en besluitvorming binnen 
de grensregio. Speciale aandacht werd besteed aan de selectiecriteria voor de 
toewijziging van projecten, de controle op rechtmatigheid, doelmatigheid en 
doeltreffendheid. Ook werd gesproken over mogelijkheden voor en meerwaarde van 
rekenkameronderzoek. 

www.zuidelijkerekenkamer.nl
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Op 9 maart 2009 heeft het bureau van de rekenkamer een werkbezoek afgelegd aan 
de provinciale archiefinspectie in ’s-Hertogenbosch. Daarbij werd de rekenkamer 
geïnformeerd over taken en verantwoordelijkheden van de archiefinspectie.  
Ook werden bevindingen uitgewisseld over de stand van zaken met betrekking tot 
provinciale archieven. 
 
Op 15 december 2009 heeft de Rekenkamercommissie Venlo een werkbezoek 
gebracht aan de Zuidelijke Rekenkamer. Onderzoekers en bestuursleden van beide 
rekenkamers hebben onder andere gediscussieerd over kritische succesfactoren van 
een rekenkamer. Daarnaast is gesproken over mogelijkheden met betrekking tot 
samenwerking. 
 

4.5 Financiën 

 
Conform artikel 12 van de gemeenschappelijke regeling stellen PS van Noord-
Brabant en Limburg de rekenkamer de nodige middelen ter beschikking voor een 
goede uitvoering van haar taak. Beide provincies nemen ieder voor de helft deel in 
de bekostiging van de rekenkamer. Zoals in hoofdstuk 2 gemeld is voor 2009 in dat 
verband een bedrag van € 615.000 aan de rekenkamer ter beschikking gesteld, maar 
bestaat er nog geen inzicht in de realisatie omdat de jaarrekening 2009 van de 
rekenkamer nog niet is vastgesteld.  
 
De jaarrekening 2008 en begroting 2010 van de rekenkamer heeft het bestuur in zijn 
vergadering van respectievelijk 31 maart en 30 juni 2009 vastgesteld.  
De jaarrekening is op 1 april 2009 en de begroting op 1 juli 2009 aangeboden aan het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en aan PS van Noord-
Brabant en van Limburg.  
 
Op 6 oktober 2009 ontving de rekenkamer een brief van het ministerie van BZK dat 
zij hebben geconstateerd dat de jaarrekening 2008 en begroting 2010 van de 
rekenkamer in evenwicht zijn en daardoor voor het begrotingsjaar 2010 kan worden 
volstaan met de repressieve toezichtvorm. 
 

4.6 Programmaraad 

 
De rekenkamer kent een Programmaraad, die adviseert over het door de 
rekenkamer voorgenomen onderzoeksprogramma en desgewenst als klankbord 
fungeert voor het bestuur. Via de Programmaraad hebben PS van de deelnemende 
provincies tevens de mogelijkheid om onderwerpen voor onderzoek voor te dragen. 
De rekenkamer bepaalt echter zelf welke onderzoeken feitelijk worden uitgevoerd. 
De Programmaraad bestaat uit drie leden van PS per deelnemende provincie.  
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Aan het einde van het verslagjaar bestond de Programmaraad uit de leden  
van PS van Noord-Brabant: de heer G.P.J.H.M. Coonen,  
mevrouw M.C. Lestrade-Brouwer en mevrouw A.M. Wijnands en  
de leden van PS van Limburg: mevrouw M.A.T.M. van Tulder,  
mevrouw M.J.P.A. Clerx en de heer J.H.A. Boijens. 
 
De Programmaraad kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen. Op 10 maart 2009 
besprak de raad het concept verslag van werkzaamheden van de rekenkamer over 
2008. Ook werd het verzoek van de gemeente Eindhoven aan de rekenkamer om een 
onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de besluitvormingsprocessen inzake 
het NRE-dossier binnen de gemeenten die aandeelhouder zijn van de NRE Holding NV 
aan de leden van de Programmaraad voorgelegd. Geconcludeerd werd dat op grond 
van vereiste van artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling, inclusief de daarbij 
behorende toelichting, het voor de rekenkamer niet mogelijk is om op het verzoek 
van de gemeente Eindhoven in te gaan. Een ander bespreekpunt waren de suggesties 
van de Programmaraad voor toekomstig onderzoek. Tijdens de vergadering van  
17 november 2009 voorzag de Programmaraad het concept onderzoeksprogramma 
2010 van commentaar. In het conceptprogramma was het verzoek van PS van 
Limburg om onderzoek in te stellen naar de Ruimte voor Ruimte-regeling in Limburg 
reeds opgenomen. Tevens werd gesproken over een tweede verzoek van PS van 
Limburg om onderzoek naar Reconstructie Noord-Midden Limburg in te stellen.  
Op 17 november werd eveneens gesproken over de inhoudelijke invulling van het 
symposium dat de rekenkamer in november 2010 organiseert als afronding van de 
eerste bestuursperiode van de rekenkamer. Tijdens beide bijeenkomsten werden de 
leden van de Programmaraad geïnformeerd over de stand van zaken van 
onderzoeken van de Zuidelijke Rekenkamer en de (uitkomsten van) onderzoeken die 
door andere provinciale rekenkamers waren ingesteld.  
 

4.7 Kring van provinciale rekenkamers 

 
Alle vijf provinciale rekenkamers maken deel uit van de kring van provinciale 
rekenkamers, opgericht binnen de NVRR, de Nederlandse Vereniging van 
Rekenkamers en Rekenkamerfuncties. Naast de Zuidelijke Rekenkamer zijn dat:  
de Noordelijke Rekenkamer (Drenthe, Fryslân, Groningen), de Rekenkamer  
Oost-Nederland (Gelderland, Overijssel), de Randstedelijke Rekenkamer  
(Flevoland, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland) en de Rekenkamer Zeeland.  
 
Doel van de kring is de onderlinge afstemming en uitwisseling van kennis. 
Afstemming vindt plaats rond thema’s als: positionering van de provinciale 
rekenkamers; onderzoek, opleiding en training (kwaliteitskring); bedrijfsvoering.  
De kring van provinciale rekenkamers zoekt op onderdelen aansluiting bij 
activiteiten van andere rekenkamers, waaronder de Algemene Rekenkamer.  
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In het verslagjaar werden twee bijeenkomsten in het kader van de kring belegd en 
door vertegenwoordigers van bestuur en bureau van de Zuidelijke Rekenkamer 
bijgewoond.  
Op 29 juni 2009 werd onder meer gesproken over collegiale toetsing, de organisatie 
van speciale bijeenkomsten naar aanleiding van jubilea van provinciale rekenkamers 
in 2010 en de toegevoegde waarde van bijeenkomsten in Kring-verband en de meest 
geschikte overlegstructuur daarvoor.  
Op 10 december 2009 werd onder meer gesproken over een mogelijke benchmark 
provinciale ruimtelijke verordeningen, een metarapportage over onderzoek van 
provinciale rekenkamers en de stand van zaken met betrekking tot de 
kerntakendiscussie in de verschillende provincies.  
 

4.8 Publiciteit 

 
De rekenkamer legt publiekelijk verantwoording af over haar 
onderzoeksactiviteiten. Haar rapporten zijn na aanbieding aan PS openbaar.  
De rekenkamer begeleidt de publicatie van haar rapporten met persberichten en 
geeft desgewenst een toelichting op haar onderzoeken tegenover de media.  
Ook in het verslagjaar hebben de rapporten van de rekenkamer zich in een 
behoorlijke belangstelling van de media mogen verheugen.  
 
Op de website van de rekenkamer www.zuidelijkerekenkamer.nl worden alle 
onderzoeken, startnotities, onderzoeksprogramma’s, verslagen van werkzaamheden 
en de door de rekenkamer uitgebrachte persberichten weergegeven. Ook bevat de 
website informatie over de taak en organisatie van de rekenkamer en relevante 
links.  
 

www.zuidelijkerekenkamer.nl

