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1 Inleiding 
 
Dit is het inhoudelijk verslag van werkzaamheden van de Zuidelijke Rekenkamer 
over het jaar 2010. 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.  
 
In dit verslag van werkzaamheden rapporteert de rekenkamer over de uitvoering  
van haar onderzoeken in 2010 en de provinciale besluitvorming naar aanleiding van 
haar rapporten. In 2010 publiceerde de rekenkamer drie onderzoeken en was aan 
het einde van het verslagjaar bezig met de uitvoering van drie andere onder-
zoeken. Daarnaast werden werkzaamheden verricht ten behoeve van twee 
startnotities waarvan het onderzoek in 2011 is gepland, werd het onderzoeks-
programma 2011 vastgesteld en het verslag van werkzaamheden over 2009 
uitgebracht. Bij gelegenheid van haar eerste lustrum organiseerde de rekenkamer 
op 13 oktober 2010 een conferentie ‘Terugblikken op de toekomst’ en verzorgde 
een speciale publicatie rondom hetzelfde thema. Hoofdstuk 2 schetst de context 
van de werkzaamheden in 2010. In hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd over de 
uitvoering van rekenkameronderzoeken, de provinciale bespreking en/of 
besluitvorming naar aanleiding van rekenkamerrapporten en overige activiteiten 
van de rekenkamer uit 2010. Hoofdstuk 4 gaat in op de organisatie van de 
rekenkamer en daarmee verband houdende activiteiten.  
 
Voorliggend verslag van werkzaamheden is op 15 februari 2011 in concept 
vastgesteld door de Zuidelijke Rekenkamer en aan de Programmaraad voor 
commentaar aangeboden. Het verslag van werkzaamheden en de Jaarrekening  
2010 zijn vervolgens op 22 maart 2011 vastgesteld door de Zuidelijke Rekenkamer. 

    
drs. L. Markensteyn    drs. P.W.M. de Kroon 
voorzitter     secretaris  
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2 Context werkzaamheden 2010 
 
 

2.1 Wat willen we bereiken? 

De rekenkamer doet, conform haar wettelijke taak, onderzoek naar de mate  
waarin de provincies doeltreffend, doelmatig en rechtmatig met 
gemeenschapsgeld omgaan, met als doel een bijdrage te leveren aan een 
slagvaardig presterende en transparant functionerende provinciale overheid.  
 
 

2.2 Wat zouden we daarvoor in 2010 doen en wat hebben we 
gedaan? 

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de onderzoeken die de 
rekenkamer in haar onderzoeksprogramma 2010 gepland had en welke 
onderzoeken in 2010 zijn gerealiseerd. Voor specifieke informatie wordt verwezen 
naar het onderzoeksprogramma 2010 dat is gepubliceerd op 8 december 2009.  
Het onderzoeksprogramma kan worden geraadpleegd op de website van de 
rekenkamer, www.zuidelijkerekenkamer.nl. 
Aan het eind van het verslagjaar waren nog drie onderzoeken in uitvoering 
waarvan oplevering in 2010 was voorzien. In het onderzoeksprogramma 2010 had 
de rekenkamer reeds melding gemaakt van een krappe planning.  
De onderzoeken Ruimte voor Ruimte-regeling Noord- en Midden Limburg, het 
onderzoek Besluitvormingsproces Essent provincie Noord-Brabant en het 
vervolgonderzoek Ontslagvergoedingen provincie Noord-Brabant hebben 
aanzienlijk meer onderzoektijd gevergd dan bij aanvang was voorzien. 

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

www.zuidelijkerekenkamer.nl
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Geplande werkzaamheden onderzoeksprogramma 2010 Realisatie 2010 
Verzoekonderzoek Limburg:  
Ruimte voor Ruimte-regeling Noord- en Midden Limburg  

Gepubliceerd 

Verzoekonderzoek Noord-Brabant:  
Besluitvormingsproces Essent provincie Noord-Brabant  

Gepubliceerd 

Vervolgonderzoek Ontslagvergoedingen provincie Noord-
Brabant 

Gepubliceerd 

Investeringsagenda’s Limburg Lopend onderzoek  
concept Rapport van Bevindingen afgerond 

Investeringsagenda’s Noord-Brabant  Lopend onderzoek 
Herziene Startnotitie afgerond  

Verzoekonderzoek Limburg:  
Vooronderzoek Reconstructieplan Noord- Midden Limburg  
Reconstructieplan Noord- Midden Limburg  

 
Afgerond  
Lopend onderzoek 

Symposium en publicatie bij gelegenheid eerste lustrum 
rekenkamer  

Georganiseerd en gepubliceerd 

 
Gepubliceerd: 
- Ruimte voor Ruimte-regeling Noord- en  
  Midden Limburg 
- Investeringsagenda’s Limburg 
- Investeringsagenda’s Noord-Brabant 
  (oorspronkelijke opzet) 
- Reconstructieplan Noord- Midden Limburg 

Met name in periode na publicaties 

Gepubliceerd 

Onderzoekswerkzaamheden met een continu karakter: 
- Startnotities 
 
 
 
 
 
 
- Nazorg2 recent afgeronde onderzoeken 
- Verslag van werkzaamheden over 2009 
- Onderzoeksprogramma 2011 

Gepubliceerd 

 
In hoofdstuk 3 wordt op hoofdlijnen inhoudelijk op de resultaten van 2010 
ingegaan. 
 
 

2.3 Wat mocht dat kosten in 2010 en wat zijn de gemaakte kosten? 

Financiën 
De Zuidelijke Rekenkamer wordt in gelijke mate gefinancierd door de twee deel-nemende provincies 

aan de ‘Gemeenschappelijke regeling provinciale rekenkamer Noord-Brabant en Limburg’. De raming 

van de totale lasten van het reguliere onderzoeksprogramma 2010 bedroeg € 627.000. In onderstaande 

tabel wordt inzicht gegeven in de geraamde en gerealiseerde lasten in de periode 2005-2010.  

 

Lasten in €  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Geraamd 600.000 609.000 620.000 615.000 615.000 627.000* 

Gerealiseerd (afgerond) 392.000 521.000 556.000 614.000 599.000  

Gerealiseerd: % van geraamd 65% 86% 90% 100% 97%  

* Oorspronkelijke raming. Het bedrag is bijgesteld door een aanvullend budget vanuit provincie 

Limburg. De precieze bedragen vindt u in deel II. 
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Personeel 
In het onderzoeksprogramma 2010 werd een raming gegeven van het totaal aantal 
beschikbare onderzoeksuren en de verdeling daarvan tussen directe3 en indirecte4 
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 7.176, 
waarvan 4.267 directe en 2.909 indirecte uren. Onderstaande tabel geeft de 
raming en realisatie van de onderzoeksuren voor 2010 weer. 
 

Raming 2010 Realisatie 2010 Werkzaamheden (in uren) 

absoluut relatief absoluut relatief 

Direct 4.5675 61 % 5.690 69 % 

Indirect 2.909 39 % 2.593 31 % 

Totaal 7.476  8.283  

 

In 2010 blijkt het gerealiseerde aantal directe uren (5.690) hoger te liggen dan geraamd (4.567) en het 

aantal gerealiseerde indirecte uren lager dan geraamd.  

De belangrijkste verklaring hiervoor is het feit dat meer uren werden ingehuurd dan voorzien (+29%). 

Daarnaast werden door het bureau meer directe uren gemaakt (+3%) dan geraamd.  

 

                                                 
3 Tot directe werkzaamheden behoren monitoring: algemene oriëntatie op mogelijke onderzoeks-

onderwerpen; vooronderzoek: systematisch onderzoek naar de vraag of rekenkameronderzoek op een 

bepaald terrein wenselijk is; onderzoek: alle werkzaamheden tot het vaststellen van een formeel 

startdocument (startnotitie), alle werkzaamheden na vaststelling van een startnotitie tot het 

vaststellen van een rapport door de rekenkamer (uitvoering), alle werkzaamheden na vaststelling 

rapport (nazorg) .  
4 Indirecte werkzaamheden bevatten onder meer: overleg: intern, bestuur, Programmaraad, Kring van 

provinciale rekenkamers, extern overleg niet betrekking hebbend op onderzoek, bestuurlijk overleg 

met provincies; kennisverwerving: opleiding, training, vakliteratuur, documentatie; organisatie: 

organisatie en secretariaat van het bureau; begroting en jaarrekening, verslag van werkzaamheden, 

onderzoeksprogramma  
5 inclusief 300 uren voor het onderzoek Reconstructieplan Noord- Midden Limburg, waarvoor PS van 
Limburg aanvullende middelen beschikbaar hebben gesteld 
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3 Onderzoek en overige activiteiten 2010 
 
 
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de onderzoeken die de rekenkamer in het 
verslagjaar heeft afgerond, de stand van zaken met betrekking tot lopend 
onderzoek en de bespreking van en eventuele besluitvorming naar aanleiding van 
gepubliceerde rapporten uit voorgaande jaren. Daarnaast wordt in paragraaf 3.4 
melding gemaakt van de conferentie Terugblikken op de toekomst, die de 
rekenkamer bij gelegenheid van haar eerste jubileum organiseerde op 13 oktober 
van het verslagjaar.  
 
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 is omgegaan: 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 rekenkamer-rapporten op de verschillende beleidsterreinen. Ook gebruikt de 
rekenkamer dit overzicht voor latere vervolgonderzoeken. 
 
 

3.1 In 2010 afgerond onderzoek  

3.1.1 Ruimte voor Ruimte-regeling Noord- en Midden Limburg 

Op 5 oktober 2010 heeft de rekenkamer het rapport Ruimte voor Ruimte-regeling 
Noord- en Midden Limburg vastgesteld. De rekenkamer heeft het onderzoek op 
verzoek van Provinciale Staten uitgevoerd.  
Het rapport is op 6 oktober 2010 digitaal aan de griffie van de provincie Limburg 
aangeboden, ter doorgeleiding aan Provinciale Staten. Een hard copy van het 
rapport is vervolgens op 14 oktober aan Provinciale Staten aangeboden.  
 
Met het onderzoek stelde de rekenkamer zich ten doel inzicht te geven in: 

• de ontwikkeling van de (doelen, richtlijnen en voorwaarden in de) RvR-
regeling Noord- en Midden Limburg in de loop van de tijd en de 
besluitvorming daarover; 

• de uitvoering van, controle op en verantwoording over de uitvoering van 
deze regeling. 

 
Aanbevelingen aan PS 
• Vraag GS om in de toekomst, als de provincie betrokken is bij de uitvoering 

van rijksbeleid en/of derden betrokken zijn bij de uitvoering van beleid, zich 
hard te maken voor een voldoende en kwalitatief goed instrumentarium dat 
nodig is voor de realisatie van het (daarbij behorende) provinciale beleid en de 
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invulling van provinciale verantwoordelijkheden. Vraag GS daarbij de 
beperkingen voor de provincie en gevolgen daarvan op voorhand transparant 
vast te leggen.  
Op deze wijze wordt duidelijk wat wel en niet mogelijk is voor de provincie 
(‘managen van verwachtingen’). 

• Zie erop toe dat in beleidskaders aan alle van toepassing zijnde verant-
woordelijkheden van de betrokken actoren aandacht wordt besteed. 

• Zorg voor actuele en consistente beleidskaders. 
• Draag GS op om in de toekomst bij de uitvoering er zorg voor te dragen dat 

kan worden voldaan aan de geformuleerde richtlijnen/voorwaarden. Draag GS 
daarbij op om direct en expliciet aan te geven als dat niet mogelijk blijkt te 
zijn of als er omstandigheden zijn waarbij niet kan worden voldaan aan één of 
meerdere voorwaarden. 

• Draag GS op om in de toekomst bij lang(er) lopende projecten één of 
meerdere keren de tussenbalans op te (laten) maken en er zorg voor te dragen 
dat indien nodig kan worden bijgestuurd. Vraag GS in dit kader bijvoorbeeld 
bij de uitvoering samen met derden om in de samenwerkingsovereenkomst 
vast te leggen dat deze indien nodig kan worden aangepast (onder bepaalde 
omstandigheden en/of) naar aanleiding van de resultaten van een 
tussenbalans. 

• Draag GS op om (zeker/ook) bij uitvoering samen met derden te zorgen voor 
een voldoende en adequaat instrumentarium om indien nodig te kunnen 
(bij)sturen. Vraag GS daarbij expliciet aan te geven waar de provincie/PS zelf 
nog wel en waar niet op kunnen sturen. 

• Vraag GS om in de toekomst ook bij dit soort projecten de drie W-vragen te 
beantwoorden (wat wil de provincie bereiken (doel), wat gaat ze daarvoor 
doen (prestaties) en wat mag het kosten), de doelen, prestaties en 
bijbehorende indicatoren specifiek, meetbaar, afgesproken, realistisch, 
tijdgebonden en consistent (SMART-C) te formuleren, de 
richtlijnen/voorwaarden specifiek, meetbaar, realistisch en consistent te 
formuleren en bij alle elementen aan te geven wat de beïnvloedings-
/sturingsmogelijkheden zijn van de provincie. Op deze wijze wordt niet alleen 
transparant en duidelijk wat wordt nagestreefd, maar het is ook noodzakelijk 
om te kunnen (bij)sturen en verantwoorden. 

• Vraag GS om, in het kader van toezicht en verantwoording, voldoende en 
adequate informatie te verzamelen om (tussentijds en ex post) in kaart te 
kunnen brengen wat de stand van zaken van de uitvoering van het project is, 
in welke mate de prestaties zijn geleverd en tegen welke kosten, in welke 
mate de doelen zijn bereikt en voldaan is aan de richtlijnen/voorwaarden, en 
wat voor de haalbaarheid de verwachtingen en risico’s zijn. Vraag GS in dit 
kader vooraf goede afspraken met derden te maken als de provincie voor 
informatie afhankelijk is van derden. 

• Vraag GS om in documenten informatie dusdanig te presenteren dat ook voor 
een lezer zonder inhoudelijke voorkennis begrijpelijk is waar het over gaat en 
hoe het precies in elkaar steekt (zelfstandig leesbaar). Vraag GS daarbij 
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aandacht te besteden aan bijvoorbeeld het in context presenteren van 
informatie, alle voor het doel van het document relevante informatie te 
presenteren, keuzes te onderbouwen, expliciet te maken als sprake is van een 
verandering of afwijking, bij veranderingen een onderbouwing te geven, voor 
afwijkingen/fluctuaties oorzaken en gevolgen te geven en gebruikte begrippen 
te definiëren. 

• Draag GS op om zorg te dragen dat uit het dossier het proces kan worden 
gereconstrueerd. 

• Zorg ervoor dat het PS-dossier volledig is. 
• Zorg voor een systematische behandeling van voortgangsrapportages. 
 
Provinciale bespreking en besluitvorming naar aanleiding van rapport  
De rekenkamer heeft naar aanleiding van het rapport op 18 oktober 2010 
schriftelijke vragen van leden van PS ontvangen en deze op 27 oktober schriftelijk 
beantwoord. Op 29 oktober heeft de rekenkamer vervolgens in de Statencommissie 
voor het Fysiek Domein, Ruimte en Bestuur een mondelinge toelichting op het 
onderzoek gegeven. De bespreking in deze commissievergadering stond vooral in 
het teken van technische vragen van de commissieleden. In een tweede 
vergadering van dezelfde statencommissie op 12 december 2010 is gesproken over 
de politiek-bestuurlijke consequenties van het rekenkamerrapport. Dit leidde tot 
een initiatiefvoorstel van PS, waarin werd vastgelegd dat PS alle aanbevelingen 
van de rekenkamer overnemen en GS opdracht verlenen dit verder te 
concretiseren en uit te werken in een plan van aanpak dat bij voorkeur nog in de 
huidige statenperiode als sonderend stuk voorgelegd wordt aan PS.  
Het statenvoorstel werd op 17 december 2010 door Provinciale Staten 
aangenomen. 
 

3.1.2 Besluitvormingsproces Essent Provincie Noord-Brabant 

Op 15 november 2010 heeft de rekenkamer het rapport Besluitvormingsproces 
Essent Provincie Noord-Brabant vastgesteld. De rekenkamer heeft het onderzoek 
op verzoek van Provinciale Staten uitgevoerd. De rekenkamer heeft het rapport op  
18 november 2010 aan Provinciale Staten aangeboden. Het rapport bestaat uit 
twee delen, een bestuurlijk rapport en een rapport van bevindingen. 
 
Met het onderzoek wilde de rekenkamer inzicht bieden in het verloop en in de 
kwaliteit van het besluitvormingsproces rondom de vervreemding van de aandelen 
Essent en, met het oog op de toekomst, aandachtspunten formuleren voor GS en 
PS. 
 
Aanbevelingen 
• Ga bij majeure projecten allereerst na of een actueel beleidskader 

voorhanden is, pas dat waar nodig aan veranderende omstandigheden aan. Leg 
daarin ook vast wat de rollen en verantwoordelijkheden van GS en PS zijn en 
hou daaraan vast. Bepaal tevens vooraf de ijkmomenten waarop nagegaan 
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wordt of het proces verloopt langs de vooraf afgesproken lijnen dan wel 
bijstelling behoeft. 

• Bij toekomstige transacties bepleit de rekenkamer de totstandkoming van een 
deal governance code. In een dergelijke code zouden in ieder geval de 
volgende onderwerpen aan de orde moeten komen: 
o de doelstellingen van de transactie; 
o de risico’s die eraan verbonden zijn; 
o heldere procesafspraken, duidelijkheid over regievoering en het 

inbouwen van tussentijdse controlepunten; 
o de organisatie van een onafhankelijke informatievoorziening, waarbij 

de verstrekte informatie op juistheid en volledigheid kan worden 
getoetst; 

o de opzet van een vaste kennispool waar permanent en consistent 
overzicht over het gehele proces aanwezig is; 

o de wijze waarop achteraf verantwoording wordt afgelegd. 
• Besteed bij de inrichting van de informatievoorziening voor PS extra aandacht 

aan de vraag of alle in PS vertegenwoordigde fracties in gelijke mate kans 
hebben om actief aan het besluitvormingsproces deel te nemen. 

• Toets periodiek of derubricering van opgelegde geheimhouding of 
vertrouwelijk-heid van documenten verantwoord is. Hanteer daarbij als 
stelregel: ‘openbaar, tenzij’ 

• Voorkom dat belangenbehartiging op verschillende niveaus in één persoon 
wordt bijeengebracht (gedeputeerde aandeelhouder Noord-Brabant en 
tegelijkertijd voorzitter van de aandeelhouderscommissie). 

• Neem in contracten met adviseurs standaard een bepaling op dat zij gehouden 
zijn hun medewerking te verlenen aan onderzoeken die door of namens PS 
worden ingesteld met het oog op hun controlerende taken. 

 
Provinciale bespreking en besluitvorming naar aanleiding van rapport  
Op 18 november 2010 heeft de rekenkamer het rapport formeel aan PS 
aangeboden en in een gezamenlijke persconferentie met de provincie toegelicht. 
De rekenkamer verzorgde vervolgens een nadere toelichting ten behoeve van de 
Statencommissie voor Bestuur en Middelen op 26 november 2010. PS hebben het 
rapport besproken in hun vergadering van 17 december 2010. In lijn met hun 
eerdere reactie op het rekenkamerrapport bevestigen GS nogmaals dat zij de 
aanbevelingen van de rekenkamer grotendeels overnemen.  
 

3.1.3 Vervolgonderzoek Ontslagregelingen provincie Noord-Brabant 

Op 30 november 2010 heeft de rekenkamer het rapport Vervolgonderzoek 
Ontslagregelingen provincie Noord-Brabant vastgesteld. Het rapport is op  
10 december 2010 aan PS aangeboden. 
 
Met het vervolgonderzoek stelde de rekenkamer zich ten doel om inzicht te geven 
in de wijze waarop GS en PS invulling hebben gegeven aan de aanbevelingen van 
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de rekenkamer in haar eerdere onderzoek naar ontslagregelingen uit 2007 en in 
hoeverre GS hun destijds gedane toezeggingen zijn nagekomen. 
 
Aanbevelingen 
GS 
• Zorg ervoor dat de informatie aan PS in de jaarstukken volledig en begrijpelijk 

is. Geef daarbij bijvoorbeeld definities van de verschillende termen en geef 
ook informatie over mobiliteitsbevorderende maatregelen. 

• Zorg voor een actueel beleidskader, waarin ook nadere uitwerkingen en 
aanvullingen zijn verwerkt. 

 
Provinciale bespreking en besluitvorming naar aanleiding van rapport  
Het rapport is na ontvangst geagendeerd voor de vergadering van de 
Statencommissie voor Bestuur en Middelen van 14 januari 2011. 
 
 

3.2 Lopend onderzoek per ultimo 2010 

3.2.1 Investeringsagenda’s Limburg  

Met dit onderzoek wil de rekenkamer inzicht geven in de totstandkoming van en 
besluitvorming over investeringsagenda’s en in de sturing, controle en verantwoor-
ding over investeringsagenda's. De rekenkamer heeft op 23 februari 2010 de 
startnotitie voor het onderzoek vastgesteld. Een concept rapport van bevindingen 
werd vastgesteld op 30 november en op 2 december aan de provincie aangeboden 
voor ambtelijk commentaar. Publicatie van het onderzoeksrapport is voorzien in 
het voorjaar van 2011.  
 

3.2.2 Investeringsagenda’s Noord-Brabant 

Met dit onderzoek wilde de rekenkamer inzicht geven in de totstandkoming  
van en besluitvorming over investeringsagenda’s en in de sturing, controle en 
verantwoording over investeringsagenda's. De rekenkamer heeft op 9 maart 2010  
de startnotitie voor het onderzoek vastgesteld, na op hun verzoek hierover eerst  
op 23 februari met Gedeputeerde Staten van gedachten gewisseld te hebben.  
De start van het onderzoek was voorzien voor de tweede helft van 2010.  
 
In de tussentijd heeft de provincie gewerkt aan een ‘Agenda van Brabant’, als 
toekomststrategie voor de ontwikkeling van de Brabantse economie en ruimte. 
Onderdeel van deze Agenda vormt de ‘Investeringsstrategie: Brabant investeert in 
de toekomst.’ 
 
Op 11 en 12 november 2010 hebben PS een kadervoorstel voor de eerste tranche 
van de investeringsstrategie besproken en vastgesteld. Het kadervoorstel bevat 
een afsprakenkader, waaronder een set van ijkpunten voor de 
investeringsvoorstellen. De ijkpunten zijn volgens GS behulpzaam om het beoogde 
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maatschappelijk effect van de investeringsvoorstellen te maximaliseren en geven 
PS een gedegen inzicht in de investeringsvoorstellen. Zij kunnen tevens als 
grondslag voor de politieke afweging binnen PS dienen.  
 
De rekenkamer concludeerde dat, nu de provincie een dergelijke majeure operatie 
heeft opgestart rondom de nieuwe investeringsagenda, dit consequenties had voor 
het voorgenomen onderzoek van de rekenkamer.  
Bij consultatie van de Programmaraad in november 2010 werd door de leden van 
de Programmaraad aangegeven dat er bij PS behoefte bestaat aan een onderzoek 
naar de geformuleerde ijkpunten. Het onderzoek van de rekenkamer zou 
leerpunten kunnen bieden die tot mogelijke aanpassing van de ijkpunten voor de 
tweede tranche kan leiden. De rekenkamer heeft naar aanleiding hiervan de 
startnotitie herzien.  
 
Met de herziene onderzoeksopzet stelt de Zuidelijke Rekenkamer zich ten doel 
inzicht te geven in de totstandkoming van de geformuleerde ijkpunten en de 
toepassing ervan bij de investeringsvoorstellen van de eerste tranche.  
De rekenkamer wil daarmee aan PS handreikingen bieden ter ondersteuning van 
hun kaderstellende rol in algemene zin en meer in het bijzonder ten aanzien van 
de investeringsvoorstellen voor de tweede en eventueel daarop volgende tranches. 
 
De rekenkamer heeft op 21 december 2010 de herziene startnotitie in concept 
vastgesteld en vervolgens aan de provincie aangeboden voor ambtelijk 
commentaar. Publicatie van het onderzoeksrapport is voorzien voorjaar/zomer 
2011. 
 

3.2.3 Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg 

De rekenkamer ontving op 4 december 2009 een verzoek van PS van de provincie 
Limburg om een onderzoek te verrichten naar het Reconstructieplan Noord- en 
Midden Limburg. PS hadden daartoe op 20 november 2009 besloten. Gevraagd 
werd om een tussentijdse evaluatie met betrekking tot de vastgestelde doelen in 
het in 2004 vastgestelde Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg.  
De rekenkamer heeft het verzoek gehonoreerd en met de Controlecommissie van 
PS afgesproken dat het onderzoek in de tweede helft van 2010 zou worden 
uitgevoerd.  
 
Om nader te kunnen bepalen waar een eventueel rekenkameronderzoek betrekking 
op zou moeten hebben en wat de meerwaarde van een dergelijk onderzoek zou 
kunnen zijn, heeft de rekenkamer eerst een vooronderzoek uitgevoerd.  
De resultaten van dit vooronderzoek zijn in een notitie weergegeven, die op  
15 september 2010 besproken is in de Controlecommissie. De Controlecommissie 
stemde in met het voorstel van de rekenkamer om het onderzoek toe te spitsen op 
grondverwerving, herkaveling en het ruilen van gronden vanuit het perspectief van 
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de te behalen doelstellingen uit het Reconstructieplan en het provinciaal 
meerjaren programma plattelandsontwikkeling.  
 
Een concept startnotitie voor het onderzoek is vervolgens op 27 oktober 2010 met 
de Controlecommissie besproken. De commissie stemde in met de door de 
rekenkamer gekozen aanpak.  
 
Met het onderzoek stelt de rekenkamer zich ten doel om inzicht te geven in: 
1. de status en de ontwikkeling van doelen voor grondverwerving, herkaveling en 

het ruilen van gronden ten behoeve van het bereiken van specifieke lange 
termijndoelen uit het Reconstructieplan en het provinciaal meerjaren 
programma plattelandsontwikkeling ; 

2. de rol van de provincie bij de uitvoering van grondverwerving, herkaveling en 
het ruilen van gronden. 

3. de (kwaliteit van de) informatie en verantwoording over de uitvoering door GS 
en de controle door PS op het bereiken van de doelen waarvoor 
grondverwerving, herverkaveling en het ruilen van gronden nodig is. 

Het onderzoek wordt in de eerste helft van 2011 afgerond. 
 
 

3.3 Bespreking en besluitvorming naar aanleiding van onderzoek 
afgerond vóór 2010 

3.3.1 Grondbeleid provincie Noord-Brabant  

Op 15 januari 2010 heeft de Statencommissie voor Bestuur en Middelen (BM) een 
algemene bespreking gewijd aan het rekenkamerrapport Grondbeleid provincie 
Noord-Brabant. De rekenkamer had het rapport op 23 november 2009 vastgesteld 
en op 30 november 2009 aan PS aangeboden. Voorafgaand aan de bespreking in de 
statencommissie verzorgde de rekenkamer een toelichting op het onderzoek. 
Daarbij waren ook de leden van de Statencommissie voor Ruimte en Milieu 
uitgenodigd. De commissie onderschreef de conclusies en aanbevelingen van het 
onderzoek.  
Op 21 januari 2010 werd het rapport daarnaast inhoudelijk besproken door de 
Statencommissie voor Ruimte en Milieu. In de commissie werd veel waardering 
geuit voor het rekenkamerrapport. De commissie sprak daarbij haar zorg uit over 
de bevindingen van de rekenkamer. Behandeling van het rapport door PS vond 
plaats op 5 februari 2010. PS onderschreven de conclusies en aanbevelingen van 
het onderzoek en droegen GS op om de aanbevelingen van de rekenkamer uit te 
voeren en hiervoor uiterlijk juni 2010 een plan van aanpak aan PS te sturen. PS 
hebben daarna op 19 maart 2010 het Beheersstatuut provinciaal ontwikkelbedrijf 
vastgesteld. In het Beheersstatuut zijn de opmerkingen verwerkt die door de 
commissies BM en RM waren gemaakt bij de bespreking van het 
rekenkamerrapport. Daarin was onder meer de noodzaak onderstreept om te 
beschikken over een adequaat beheersstatuut voor het ontwikkelbedrijf.  
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3.3.2 Kwaliteit natuurcompensatie provincie Limburg  

Op 15 januari 2010 heeft de Statencommissie voor het Fysieke Domein, Ruimte en 
Bestuur het rekenkamerrapport Kwaliteit natuurcompensatie provincie Limburg 
besproken. De rekenkamer had het rapport op 8 december 2009 vastgesteld en op 
14 december aangeboden aan PS. Ten behoeve van de bespreking in de commissie 
werd een door de rekenkamer voorbereide presentatie over het onderzoek aan de 
commissieleden uitgereikt.  
Naar aanleiding van de bespreking vroeg de commissie van GS een plan van 
aanpak, ter bespreking in een tweede aan het rapport te wijden vergadering.  
Op 2 februari 2010 stuurden GS een brief aan de commissie met een Plan van 
Aanpak monitoring, handhaving en uitvoering kwaliteitsafspraken. Het Plan werd 
besproken in de vergadering van de statencommissie van 5 maart 2010. Tijdens die 
vergadering verzorgde de rekenkamer nog een toelichting op het onderzoek. In 
hun vergadering van 26 maart 2010 besloten PS opdracht te geven aan GS om vier 
van de vijf aan GS gerichte aanbevelingen van de rekenkamer op te pakken en 
jaarlijks aan PS te rapporteren over de wijze waarop GS invulling geven aan hun 
taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot natuurcompensatie. De 
aanbevelingen hebben betrekking op: een strikte toepassing van de 
natuurcompensatie; een kwantitatieve en kwalitatieve borging van het toezicht; 
de organisatie van een publiek toegankelijk informatiepunt en een waarborg dat 
ook kleine compensatieverplichtingen worden nagekomen. 
 

3.3.3 Kwaliteit natuurcompensatie provincie Noord-Brabant  

Op 5 januari 2010 hebben GS naar aanleiding van het rekenkamerrapport Kwaliteit 
natuurcompensatie provincie Noord-Brabant een daarop gebaseerd plan van 
aanpak vastgesteld en aan de Statencommissie voor Ruimte en Milieu 
toegezonden. De rekenkamer had het rapport op 17 november 2009 vastgesteld en 
op 23 november aangeboden aan PS. Op 15 januari 2010 verzorgde de rekenkamer 
een presentatie van het onderzoek voor een gecombineerde vergadering van de 
Statencommissies voor Ruimte en Milieu en Bestuur en Middelen. Op 21 januari 
werd het rapport vervolgens inhoudelijk besproken in de Statencommissie Ruimte 
en Milieu.  
De commissie stemde in met toezeggingen van de gedeputeerde, onder andere 
met betrekking tot een overzicht over veranderingen naar aanleiding van het 
rekenkamerrapport. 
 
Op 5 februari 2010 namen PS met algemene stemmen een statenvoorstel aan 
waarin de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer werden onderschreven 
en GS de opdracht kregen om de aanbevelingen uit te voeren en hiervoor uiterlijk 
juni 2010 een plan van aanpak aan PS te sturen. 
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Op 1 juni 2010 meldden GS aan de Statencommissie voor Ruimte en Milieu dat het 
werkproces inzake natuurcompensatie opnieuw is beschreven en verankerd  in de 
organisatie. Hierbij zijn, zo geven GS aan, alle aanbevelingen van de rekenkamer 
overgenomen, met uitzondering van het inzetten van een bankgarantie. 
 

3.3.4 Water in zicht - Toepassing van de Watertoets in de provincie Noord- 
 Brabant 

Op 15 januari 2010 is in de Statencommissie voor Ruimte en Milieu een notitie ter 
kennisneming ingebracht met de stand van zaken met betrekking tot de 
implementatie van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Water in zicht - 
Toepassing van de Watertoets in de provincie Noord- Brabant. De rekenkamer had 
het rapport op 28 mei 2008 vastgesteld en op 2 juni aan PS aangeboden. 
 
Met de notitie gaven GS invulling aan het verzoek van de Statencommissie voor 
Ruimte en Milieu om op de hoogte te worden gehouden van de uitvoering van de 
aanbevelingen van de rekenkamer over de toepassing van de watertoets. De 
aanbevelingen van de rekenkamer hadden betrekking op: relatiebeheer; risico- en 
kostenanalyse; compensatie; p&c cyclus; controle op toezeggingen.  
Om er voor te zorgen dat deze aanbevelingen ook consequent in de praktijk van 
het Watertoetsproces toegepast zullen worden, zal hieraan ruim bekendheid 
worden gegeven, aldus GS in de notitie. Zo zullen de aanpassingen voor wat 
betreft de afsprakennotities, risico-kostenanalyse en compensatie worden 
verwerkt in de Werkafspraken Watertoets Brabant door de Werkgroep Watertoets 
Brabant. Ook zullen de aanpassingen worden verwerkt in de werkinstructie voor de 
watertoetsers en in het ‘Protocol advisering bij de watertoets door de bureaus 
Grondwater en Oppervlaktewater’. Om de aanpassingen ook onder de aandacht te 
brengen van de ruimtelijke planvormers zal agendering plaatsvinden in het overleg 
van het Cluster Omgevingsplanologie. 
 

3.3.5 Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg 

In de Statencommissie voor het Fysieke Domein, Ruimte en Bestuur van  
16 april 2010 is de Voortgangsrapportage besproken van de afdeling 
Infraprojecten, over het vierde kwartaal 2009. In de rapportage melden GS dat bij 
de opzet van de rapportage rekening is gehouden met de eerdere aanbevelingen 
van de rekenkamer. De rekenkamer had het rapport Volgens afspraak besloten – 
Besluitvorming en informatievoorziening van het project Binnen- en Buitenring 
Parkstad Limburg op 28 november 2007 vastgesteld en op 3 december aangeboden 
aan PS. 
Op 10 mei 2010 publiceerde de Unit Control van de provincie Limburg een 
onderzoeksrapport inzake de Buitenring Parkstad Limburg. Verwezen wordt naar 
de opmerking van de rekenkamer dat bestuurlijke afspraken ook separaat aan PS 
moeten worden voorgelegd. In haar rapportage bevestigt de Unit Control deze 
zienswijze.  
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3.3.6 Beleidscommunicatie provincie Noord-Brabant 

Op 2 februari 2010 stelden GS van de provincie Noord-Brabant de notitie 
‘Communicatie met beleid’ vast. De notitie is een uitwerking van het  
‘Bestuurlijk plan van aanpak versterking communicatie’ dat op 26 juni 2009 aan  
de Statencommissie voor Bestuur en Middelen was voorgelegd naar aanleiding  
van het onderzoek van de rekenkamer naar beleidscommunicatie.  
De rekenkamer had het rapport op 22 december 2008 gepubliceerd. 
 
In de bestuurlijke samenvatting van de provinciale begroting van Noord-Brabant 
voor 2011 maken GS daarnaast melding van het feit dat, mede op basis van het 
onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer, een start is gemaakt met een 
verbeterslag van de provinciale communicatiefunctie. De notitie ‘Communicatie 
met beleid’ werd als ingekomen stuk geagendeerd voor de vergadering van de 
Statencommissie voor Bestuur en Middelen van 26 februari 2010. 
 

3.3.7 Besluitvormingsstructuur ontslagvergoedingen provincie Limburg 

Op 13 oktober 2009 stelde de rekenkamer het rapport Besluitvormingsstructuur 
ontslagvergoedingen provincie Limburg vast.  
Het rapport werd op 20 oktober aangeboden aan PS. Op 27 april 2010 hebben GS 
aan PS een brief gestuurd met beantwoording van de vragen die PS hadden gesteld 
bij de behandeling van het rapport van de rekenkamer tijdens de PS-vergadering 
van 18 december 2009. De vragen hadden betrekking op: de kosten die gemoeid 
zijn met de ontslagregelingen; criteria aan de hand waarvan ontslagregelingen 
worden getoetst; richtlijnen bij de inzet van verschillende 
personeelsinstrumenten; de inschakeling van externe deskundigen ter toetsing van 
een voorgenomen ontslagregeling; personeelsdossiers. PS namen de brief van GS in 
hun vergadering van 21 mei 2010 voor kennisgeving aan. 
 
 

3.4 Overige activiteiten  

3.4.1 Onderzoeksprogramma 2011 

Op 30 november 2010 heeft de rekenkamer haar Onderzoeksprogramma 2011, na 
bespreking in de Programmaraad van 2 november 2010, vastgesteld. Het 
programma is op 9 december 2010 aan PS en GS van beide provincies aangeboden. 
Voor een nadere omschrijving van de voorgenomen onderzoeken wordt verwezen 
naar de website van de rekenkamer.  
 

3.4.2 Conferentie 

Op 13 oktober 2010 heeft de rekenkamer, met de conferentie 'Terugblikken op de 
toekomst' stil gestaan bij haar eerste lustrum.  
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Tijdens de conferentie in het Van Abbemuseum in Eindhoven, die werd geopend 
door burgemeester Rob van Gijzel, werden inleidingen verzorgd door: 
• Leo Markensteyn, voorzitter van de rekenkamer, met een terugblik op vijf jaar 

rekenkamer; 
• Joan Leemhuis-Stout, voorzitter Cedris en oud-commissaris van de Koningin 

van Zuid-Holland, over provinciaal bestuur en de rekenkamer; 
• Flip Buurmeijer, oud parlementariër, over volksvertegenwoordiging en de 

rekenkamer.  
 
Na de pauze werd onder leiding van oud-parlementair verslaggever Wouke van 
Scherrenburg gedebatteerd met leden van PS, GS en vertegenwoordigers van  
de ambtelijke organisatie van de beide provincies over de betekenis van 
rekenkameronderzoek. Aan de conferentie werd deelgenomen door ongeveer  
70 belangstellenden: leden van PS, GS, vertegenwoordigers van de provinciale 
ambtelijke organisatie, zusterinstellingen van de rekenkamer en 
vertegenwoordigers uit de wereld van wetenschap en openbaar bestuur. 
 
Een aantal deelnemers aan de conferentie pleitte voor een uitbreiding van het 
onderzoekinstrumentarium van de rekenkamer in de komende bestuursperiode.  
De rekenkamer zou zich volgens hen niet alleen moeten beperken tot het  
verrichten van ex post onderzoek, maar ook onderzoek moeten doen tijdens  
de beleidsuitvoering of, daaraan voorafgaand, ter ondersteuning van de 
beleidsvoorbereiding. De rekenkamer kondigde aan deze aanbevelingen ter  
harte te nemen.  
 
Bij gelegenheid van de conferentie publiceerde de rekenkamer onder dezelfde  
titel ‘Terugblikken op de toekomst’ een bundel interviews waarin betrokkenen 
ondervraagd werden over hun persoonlijke ervaringen met de rekenkamer en  
haar onderzoeken. Van de conferentie is een verslag gemaakt dat de rekenkamer  
op haar website heeft geplaatst. 
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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. 
 
In het verslagjaar is door Provinciale Staten van beide provincies de procedure in 
gang gezet voor (her)benoeming van het bestuur van de rekenkamer voor de 
periode 1 januari 2011 – 31 december 2016. De drie zittende bestuursleden  
hebben desgevraagd aangegeven dat zij bereid waren in aanmerking te komen  
voor herbenoeming.  
 
PS van Limburg hebben vervolgens in hun vergadering van 17 december 2010 
ingestemd met een voorstel om de zittende bestuursleden te herbenoemen met 
inachtneming van de afspraak dat de bestuursleden aftreden na 2, 4 en 6 jaar. 
In dat verband werd melding gemaakt van het algemene beeld dat voortkomt uit 
een door de griffies van beide provincies in 2010 uitgevoerde evaluatie, dat er 
waardering is voor de rekenkamer en voor de keuze en de kwaliteit haar 
onderzoeken. De huidige driehoofdige bestuursvorm van de rekenkamer werd als 
positief ervaren. De belangrijkste uitkomsten van de evaluatie zijn: voortzetting 
gezamenlijke rekenkamer, actualisering van de gemeenschappelijke regeling en 
waarborging van de kwaliteit van de rekenkamer in relatie tot de benoeming van 
voorzitter en leden. Op basis van de evaluatie werden ook aandachtspunten voor 
de toekomst geformuleerd. Enerzijds betroffen dit punten voor de toekomst voor 
het functioneren van de rekenkamer. Anderzijds werd aandacht gevraagd voor de 
invulling van de rol van de Statenleden die zitting hebben in de Programmaraad. 
Ook zijn suggesties meegegeven voor meer zichtbaarheid van de rekenkamer. 
 
In Noord-Brabant is het voorstel voor (her)benoeming van de leden van de 
rekenkamer onderdeel van een totaalproces, waarbij in een statenvoorstel ook de 
evaluatie van de rekenkamer en de actualisatie van de gemeenschappelijke 
regeling zijn opgenomen. Voor dit laatst genoemde onderdeel was de procedure 
eind 2010 nog niet afgerond. Het statenvoorstel werd eind van het verslagjaar 
geagendeerd voor bespreking in de Statencommissie voor Bestuur en Middelen van 
14 januari 2011. 
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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 2010 gemiddeld 
4,2 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 
 
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 Opleiding en kennisuitwisseling 

In het verslagjaar is een onderzoeker van de rekenkamer gestart met de 
postinitiële masteropleiding Public Controlling aan de Erasmus School of 
Accounting & Assurance. De opleiding heeft een nominale studieduur van twee 
jaar.  
De managementassistente van de rekenkamer heeft in 2010 een training op het 
gebied van bedrijfshulpverlening gevolgd.  
 
Op 28 mei 2010 heeft de directeur van de rekenkamer op verzoek een workshop 
voorgezeten tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers 
en Rekenkamercommissies (NVRR) ‘Binnenstebuiten: rekenschap met relevantie’ in 
het Huis der Provincie te Arnhem.  
 
Op 15 september 2010 heeft de directeur van de rekenkamer op verzoek als extern 
deskundige deelgenomen aan een op instigatie van de Controlecommissie uit PS 
georganiseerde ‘Brainstorm Smartheid Begroting Provincie Limburg’. 
Doel van de brainstormsessie was om de mogelijkheden te onderzoeken van een 
provinciale begroting op hoofdlijnen, met meetbare doelstellingen en keuze-
mogelijkheden.  
 

www.zuidelijkerekenkamer.nl
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Op 17 november 2010 verzorgde de directeur van de rekenkamer voor het Netwerk 
Groene Bureaus een inleiding over het onderzoek van de rekenkamer uit 2009 naar 
de kwaliteit van de natuurcompensatie in de provincies Limburg en Noord-Brabant. 
Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus 
in Nederland.  
 

4.4 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 2010 in dat 
verband een bedrag van € 627.000 aan de rekenkamer ter beschikking gesteld.  
 
De jaarrekening 2009 en concept begroting 2011 van de rekenkamer heeft het 
bestuur in zijn vergadering van respectievelijk 30 maart en 29 juni 2010 
vastgesteld. De concept begroting is vervolgens op 29 juni 2010 aangeboden aan  
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en aan PS van 
Noord-Brabant en van Limburg. Op 23 december 2010 ontving de rekenkamer een 
brief van het ministerie van BZK met de mededeling dat het ministerie heeft 
geconstateerd dat de jaarrekening 2009 en begroting 2011 van de rekenkamer in 
evenwicht zijn en daardoor voor het begrotingsjaar 2011 kan worden volstaan met 
de repressieve toezichtvorm. 
 
 

4.5 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.  
 
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, mevrouw A.M. Wijnands en de leden van PS van Limburg:  
mevrouw M.A.T.M. van Tulder, mevrouw M.J.P.A. Clerx, de heer J.H.A. Boijens. 
 
De Programmaraad kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen. Op 9 maart 2010 
besprak de Programmaraad het concept verslag van werkzaamheden van de 
rekenkamer over 2009. Ook werd de voortgang van lopende onderzoeken 
besproken. Vastgesteld werd dat het instellen van een schriftelijke vragenronde 
bij het verschijnen van een rekenkamerrapport een inhoudelijke verdieping geeft 
bij de latere behandeling van een rapport door PS. Deze constatering leidde tot de 
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afspraak om in de toekomst waar mogelijk een dergelijke vragenronde in te lassen. 
Bij het onderzoek naar de Ruimte voor Ruimte-regeling Noord- en Midden Limburg  
(zie paragraaf 3.1.1) is dit voor de eerste maal gebeurd.  
 
Desgevraagd zegde de rekenkamer aan de Programmaraad toe om op korte termijn 
een zelfevaluatie aan te reiken. Deze zelfevaluatie diende als input voor een 
onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad op te stellen evaluatie van de 
rekenkamer aan het einde van haar eerste bestuursperiode. De zelfevaluatie is 
eind april 2010 aangereikt aan de beide griffies. 
 
Tijdens de vergadering van 2 november 2010 voorzag de Programmaraad het 
concept onderzoeksprogramma 2011 van commentaar. Ook werd stilgestaan bij het 
rapport ‘De Zuidelijke Rekenkamer belicht’, de evaluatie van de rekenkamer over 
de periode 2005-2010. Het doel van de evaluatie was tweeledig: enerzijds een 
herijking van het besluit uit 2005 tot instelling van een gemeenschappelijke 
rekenkamer. Anderzijds diende de evaluatie input te leveren voor het gewenste 
profiel van de toekomstige leden van de rekenkamer en mogelijke aanpassing van 
de gemeenschappelijke regeling.  
 
 

4.6 Kring van provinciale rekenkamers 

Alle vijf de provinciale rekenkamers maken deel uit van de Kring van provinciale 
rekenkamers, opgericht binnen de NVRR.  
 
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.  
 
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. In november 2010 wisselden de managementassistenten van de 
provinciale rekenkamers tijdens hun jaarlijkse contactdag hun werkervaringen uit. 
Speciale aandacht ging daarbij uit naar de positie van de managementassistenten 
binnen de organisatie.  
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4.7 Publiciteit 

De rekenkamer legt publiekelijk verantwoording af over haar onderzoeks-
activiteiten. 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 worden alle onderzoeken, startnotities, 
onderzoeksprogramma’s, verslagen van werkzaamheden en de door de rekenkamer 
uitgebrachte persberichten weergegeven. Ook bevat de website relevante links. 
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