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1 Inleiding 

 
De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer van de provincies 
Noord-Brabant en Limburg. Zij bestaat uit drie leden. De rekenkamer vindt haar 
wettelijke basis in de Provinciewet. De taak van de rekenkamer is het onderzoeken 
van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door het 
provinciebestuur gevoerde bestuur. Over de uitkomsten van haar onderzoek 
rapporteert de rekenkamer aan Provinciale Staten (PS). 
 
De rekenkamer stelt elk jaar vóór 1 januari een onderzoeksprogramma voor het 
volgende kalenderjaar vast.1 Voor u ligt het onderzoeksprogramma 2013, waarvan 
op 6 december 2012 een concept is voorgelegd aan de Programmaraad van de 
rekenkamer. De Programmaraad, die bestaat uit drie leden van PS per provincie, 
adviseert de rekenkamer over haar voorgenomen onderzoeksprogramma en 
fungeert tevens als klankbord voor de rekenkamer. Naar aanleiding van de 
bespreking in de Programmaraad heeft de rekenkamer het concept onderzoeks-
programma 2013 op onderdelen bijgesteld en vervolgens op 18 december 2012 
vastgesteld. 
 
In de hoofdstukken 2 en 3 wordt het onderzoeksprogramma 2013 toegelicht.  
Eerst wordt in hoofdstuk 2 een omschrijving gegeven van de context waarbinnen 
het onderzoeksprogramma tot stand is gekomen: Wat wil de rekenkamer bereiken, 
wat gaat ze daarvoor in 2013 doen en wat mag dat kosten? Ook bevat het hoofdstuk 
een toelichting op de criteria die de rekenkamer hanteert bij de selectie van 
onderzoeksonderwerpen. In hoofdstuk 3 geeft de rekenkamer per onderzoek, voor 
zover op dit moment mogelijk, een korte schets van de invalshoek die zij voor deze 
onderzoeken kiest. 
 
De bijlage geeft een overzicht van eerdere onderzoeken van de rekenkamer. 

                                                 
1 Met ingang van het onderzoeksprogramma 2014 zal dit vóór 1 december zijn. 
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2 Context onderzoeksprogramma 2013 

2.1 Wat willen we bereiken? 

De rekenkamer wil een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit en het 
lerend vermogen van de besturen van de provincies Noord-Brabant en Limburg. 
 
De rekenkamer richt zich daarbij, aansluitend bij de omschrijving van goed 
openbaar bestuur zoals gehanteerd door de Verenigde Naties, in het bijzonder op 
het presteren en functioneren van het provinciaal bestuur. Voor het presteren 
betreft het de kenmerken vraaggericht, effectief (doeltreffend) en efficiënt 
(doelmatig) en voor het functioneren de kenmerken transparant en publieke 
verantwoording. 

2.2 Wat gaan we daarvoor doen? 

De rekenkamer voert onderzoeken uit, gericht op de doeltreffendheid, 
doelmatigheid en rechtmatigheid van het door de provincies Noord-Brabant en 
Limburg gevoerde bestuur. De rekenkamer beslist zelf welke onderzoeken ze wil 
uitvoeren en op welke wijze dat gebeurt. In hoofdstuk 3 zijn de onderzoeken 
opgenomen die de rekenkamer in 2013 wil uitvoeren. Het betreft voor een deel 
onderzoek dat al in 2012 is gestart (overloop) en daarnaast nieuwe onderzoeken. 
 
Bij de keuze van onderzoeksonderwerpen laat de rekenkamer zich met name  
leiden door de volgende drie selectiecriteria: het belang van het onderwerp, de 
verwachte verbetermogelijkheden en/of risico’s op het punt van doeltreffendheid, 
doelmatigheid dan wel verantwoording en de verwachte toegevoegde waarde van 
het rekenkameronderzoek. Ook houdt ze rekening met signalen en verzoeken vanuit 
PS en voert ze onderzoeken uit in vervolg op eerder door haar uitgevoerde 
onderzoeken om te kijken wat de stand van zaken is. De rekenkamer streeft ernaar 
om over een langere reeks van jaren alle beleidsvelden aan bod te laten komen. 
De rekenkamer houdt, met inachtneming van haar wettelijk verankerde 
onafhankelijkheid, rekening met onderzoek door andere partijen. Het stapelen van 
‘onderzoek op onderzoek’ wordt zoveel mogelijk voorkomen. 
 
Over de uitkomsten van haar onderzoek rapporteert de rekenkamer primair aan PS. 
Deze informatie is openbaar. Rapporten van de rekenkamer worden gepubliceerd 
op de website www.zuidelijkerekenkamer.nl.  
 
Naast onderzoeken zal de rekenkamer in 2013 ook een aantal overige 
werkzaamheden verrichten. Daartoe behoren: het monitoren van bestuurlijke en 

www.zuidelijkerekenkamer.nl
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beleidsmatige ontwikkelingen op provinciaal terrein; het uitvoeren van 
verkenningen naar mogelijke onderzoeksonderwerpen; de nazorg van eerder 
verricht onderzoek en het opstellen van het jaarverslag 2012 en het 
onderzoeksprogramma 2014. 

2.3 Wat mag dat kosten in 2013? 

In 2013 beschikt de rekenkamer over een budget van € 600.000 en een capaciteit 
van 4,1 fte. De rekenkamer heeft de mogelijkheid opengehouden voor inhuur van 
externe onderzoekscapaciteit op specifieke terreinen en disciplines. Voor externe 
inhuur is in 2013 binnen het voornoemde budget € 58.000 beschikbaar. Met deze 
interne en externe capaciteit kunnen op jaarbasis, samen met de hiervoor 
omschreven overige werkzaamheden, tussen de vier en zes onderzoeken uitgevoerd 
worden.  
 
Tijdens de uitvoering van een onderzoek kunnen zich omstandigheden voordoen die 
aanvullend onderzoek vereisen, of waardoor een onderzoek niet (verder) wordt 
uitgevoerd. Ook kan het voorkomen dat aannames niet bewaarheid worden, 
bijvoorbeeld omdat tijdens het onderzoek blijkt dat schriftelijk achtergrond-
materiaal binnen de provinciale organisatie niet aanwezig is en als gevolg daarvan 
een andere (mogelijk tijdrovender) onderzoeksaanpak nodig is. Hierdoor kunnen 
onderzoeken (geheel of gedeeltelijk) doorschuiven naar het volgend jaar.  
Ook wanneer de rekenkamer tussentijdse verzoeken honoreert of om haar 
moverende redenen een nieuw en niet in het onderzoeksprogramma opgenomen 
onderzoek oppakt, heeft dit gevolgen voor de planning. 
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3 Onderzoeken onderzoeksprogramma 2013 

3.1 Overloop uit 2012 

3.1.1  Inzicht in doeltreffendheid subsidieregelingen provincie Limburg 

De rekenkamer is in 2012 een onderzoek gestart naar de mate waarin en de wijze 
waarop de provincie Limburg invulling en uitvoering geeft aan de wettelijke 
verplichting de doeltreffendheid van subsidieregelingen regelmatig te evalueren. 
Dit mede met het oog op het belang van een goede evaluatie voor de ontwikkeling 
en (bij)sturing van beleid en het afleggen van verantwoording. 
Het onderzoek richt zicht op de volgende onderzoeksvragen:  
• In hoeverre en op welke wijze worden door de provincie Limburg uitgevoerde 

subsidieregelingen geëvalueerd op doeltreffendheid?  
• In hoeverre en op welke wijze worden de resultaten van de evaluaties door de 

provincie Limburg gebruikt voor het voortzetten, aanpassen of stopzetten van 
subsidieregelingen?  

• In hoeverre en op welke wijze zijn PS van de provincie Limburg geïnformeerd 
over de doeltreffendheid van subsidieregelingen en het gebruik van de 
resultaten van de evaluaties? 

 
Het onderzoek heeft betrekking op de periode 1 januari 2007 tot 1 juli 2012 en is  
in de tweede helft van 2012 uitgevoerd. Naar verwachting zal de rekenkamer het 
onderzoeksrapport eind 2012 vast stellen en begin 2013 publiceren.  
 
Na afronding van het onderzoek zou de rekenkamer besluiten of zij voor een 
specifieke subsidieregeling zelf een op doeltreffendheid gericht onderzoek zal 
uitvoeren. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft de rekenkamer,  
in samenspraak met de Programmaraad, besloten om op dit moment geen prioriteit 
te geven aan een dergelijk onderzoek, ook omdat via een andere weg aandacht aan 
het onderwerp kan/zal worden geschonken. In het onderzoeksrapport wijst de 
rekenkamer namelijk al op informatie die recentelijk elders is verschenen over  
het beoordelen van de doeltreffendheid van subsidieregelingen. Ook zal de 
rekenkamer, indien zij daartoe een verzoek van GS ontvangt, bij wijze van nazorg, 
met hen van gedachten wisselen over een aanpak om de gerealiseerde prestaties, 
kosten, doelbereik en mate van doeltreffendheid van subsidieregelingen in kaart te 
brengen. 
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3.1.2 Risico’s Stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie  
Noord-Brabant 

In februari 2009 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant een 
maatregelenpakket met een omvang van € 400 miljoen gepresenteerd om de 
gevolgen van de kredietcrisis te bestrijden. Van de € 400 miljoen uit het 
oorspronkelijke maatregelenpakket is in juli 2009 door PS maximaal € 250 miljoen 
beschikbaar gesteld voor de maatregel Stimulering woningbouwproductie.  
De rekenkamer heeft in oktober 2012 een onderzoek ter hand genomen waarmee  
ze inzicht wil verschaffen in de wijze waarop is omgegaan met de beheersing van 
de risico's bij de ontwikkeling en de uitvoering van deze maatregel. Ze meent 
toegevoegde waarde te kunnen leveren aan de inzichten en kennis binnen de 
provincie op het terrein van risicomanagement.  
Het onderzoek richt zich op de volgende hoofdvragen:  
• Op welke manier hebben GS de risico's in kaart gebracht bij de ontwikkeling en 

nadere uitwerking van de maatregel en deze tijdens de uitvoering van de 
maatregel beheerst? 

• Op welke wijze hebben zij daartoe de uitvoeringsorganisatie vormgegeven en 
wat was het aandeel van de externe inhuur ten behoeve van deze maatregel? 

• Op welke wijze heeft de informatievoorziening hierover naar PS plaatsgevonden 
en wat is de kwaliteit van deze informatie? 

 
Naar verwachting zal de rekenkamer voor de zomer van 2013 het onderzoeksrapport 
publiceren. 

3.2 Nieuw onderzoek 2013 

De rekenkamer streeft er naar om de onderzoeken zoals vermeld in deze paragraaf 
3.2 in 2013 in uitvoering te nemen. Gelet op de beperkte onderzoekscapaciteit is 
het mogelijk dat een of meer onderzoeken in 2014 worden uitgevoerd. 
 

3.2.1 Taken in kader Archiefwet provincie Limburg 

Toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie is essentieel voor goed bestuur. 
Alleen wanneer de digitale en papieren informatiehuishouding en archivering op 
orde zijn, kan de overheid haar taken goed uitoefenen en hierover verantwoording 
aan de samenleving afleggen.  
De Archiefwet 1995 stelt regels aan de archiefzorg en het archiefbeheer van de 
overheid en regelt het toezicht op de naleving ervan. GS houden toezicht op de 
archiefzorg bij de lokale overheden en politie en zien toe op de naleving van de 
Archiefwet- en regelgeving bij de archieven van de provincie zelf.  
Met de in oktober 2012 in werking getreden wet Revitalisering generiek toezicht 
(Rgt) en de daarop gebaseerde veranderingen in de Archiefwet, veranderen ook de 
provinciale taken en verantwoordelijkheden. Een belangrijke verandering is het 
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verdwijnen van de verplichting om een provinciaal archiefinspecteur aan te stellen 
en de vormgeving van een daarvoor in de plaats komend generiek toezicht.  
 
De rekenkamer wil in 2013 een onderzoek instellen naar de wijze waarop de 
provincie Limburg omgaat met deze veranderingen. Mogelijke vragen die daarbij 
aan de orde zijn: 
• Welke informatie acht de provincie nodig om generiek toezicht op het terrein 

van de Archiefwet te kunnen uitoefenen en hoe organiseert zij die 
informatiestroom? 

• Hoe beoordeelt de provincie of de taken van gemeenten, waterschappen en 
gemeenschappelijke regelingen op het terrein van de Archiefwet goed worden 
uitgeoefend? Wanneer grijpt de provincie in? 

• Wat is de stand van zaken met betrekking tot het toezicht op de eigen 
provinciale archieven? 

 

3.2.2 Innovatiefonds provincie Limburg  

Eind 2009 heeft de provincie Limburg een Innovatiefonds opgericht. Met het fonds 
wil de provincie een impuls geven aan het midden- en kleinbedrijf (MKB). Een 
impuls om innovaties te realiseren of om innovatieve ondernemingen, die als gevolg 
van de kredietcrisis financieringsmoeilijkheden ondervinden, vooruit te helpen.  
 
Bij de oprichting werd het fonds gevuld met € 20 miljoen. Als structuur werd 
gekozen voor een besloten vennootschap, onder de naam Beheer Innovatiefonds 
Provincie Limburg B.V. De provincie Limburg is de enige aandeelhouder van de BV. 
Een adviescommissie van externen houdt alle aanvragen voor een bijdrage uit het 
fonds tegen het licht.  
 
Het beheer van het fonds is tot op heden uitgevoerd door de provinciale 
organisatie. Begin 2012 heeft de aandeelhouder provincie Limburg aangekondigd 
dat het beheer niet langer door de eigen provinciale organisatie zal worden 
uitgevoerd, maar wordt overgedragen. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze 
dat het beste kan geschieden en welke partij het beheer voor haar rekening kan 
nemen.  
 
In januari 2012 hebben GS een beleidsnotitie Innovatiefinanciering MKB aan PS 
gestuurd met een voorstel om de deelneming van de provincie in de Beheer 
Innovatiefonds Provincie Limburg B.V. met € 10 miljoen op te hogen.  
 
De rekenkamer constateert dat in de achterliggende periode veel aandacht is 
uitgegaan naar een nadere positiebepaling van de provincie met betrekking tot  
het stimuleren van innovatie in het MKB. Minder aandacht is uitgegaan naar de 
feitelijke resultaten van het fonds. De rekenkamer wil deze in kaart brengen door 
middel van een inventariserend onderzoek.  
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Mogelijke vragen daarbij zijn: Wat zijn de prestaties van het fonds tot nu toe? 
Welke bedragen zijn uitgekeerd en onder welke condities? Hoe staat het met het 
inzicht in de mate waarin die condities worden nagekomen? Daarnaast zal de 
rekenkamer aandacht besteden aan de wijze waarop de organisatie is 
vormgegeven. 
 

3.2.3 Jaarstukken 2012 provincie Noord-Brabant 

Met de Jaarstukken leggen GS jaarlijks verantwoording af over het door hen 
gevoerde bestuur en beleid zoals verwoord in de begroting. Daarmee vormen de 
Jaarstukken een basisdocument voor PS om hun controlerende taak te kunnen 
uitvoeren.  
De rekenkamer heeft eerder onderzoek gedaan naar de Jaarstukken van de 
provincie Noord-Brabant. Het betrof de Jaarstukken 2007.2 Gelet op het belang van 
het onderwerp acht de rekenkamer het nuttig om na vijf jaar opnieuw naar de 
Jaarstukken te kijken. Daarbij heeft de rekenkamer goede nota genomen van een 
bij de behandeling van de Jaarstukken 2011 in PS besproken motie die de 
rekenkamer verzoekt om ter ondersteuning van PS een rapport bij de Jaarstukken 
op te stellen.  
 
Het doel van het rekenkameronderzoek is het ondersteunen van PS van Noord-
Brabant bij de behandeling van de Jaarstukken 2012. 
 

3.2.4 Jaarstukken 2012 provincie Limburg: onderbesteding 

Ook voor de provincie Limburg heeft de rekenkamer in 2008 onderzoek gedaan  
naar de Jaarstukken 2007.3 Op verzoek van PS heeft de rekenkamer in de jaren 
daarna vaker onderzoek gedaan naar de Jaarstukken.4 Bij haar onderzoek naar de 
Jaarstukken 2008 heeft de rekenkamer, evenals voor Noord-Brabant, specifiek 
gekeken naar het onderwerp onderbesteding. Bij haar onderzoek naar de 
Jaarstukken 2010 en 2011 is aan dit onderwerp eveneens aandacht besteed.  
De nadruk bij deze onderzoeken lag op het beoordelen van de kwaliteit van de 
verantwoordingsinformatie in de Jaarstukken. Op basis van de resultaten van deze 
onderzoeken concludeerde de rekenkamer in 2012 dat het volgens haar het meest 
wenselijk is om een volgend onderzoek naar de Jaarstukken pas in 2014 te 
programmeren. Bij de bespreking van het concept onderzoeksprogramma 2013 
hebben de Limburgse leden van de Programmaraad de rekenkamer evenwel 

                                                 
2 Zuidelijke Rekenkamer, Rapport bij de Jaarstukken 2007 provincie Noord-Brabant, 18 april 2008. 
3 Zuidelijke Rekenkamer, Rapport bij de Jaarstukken 2007 provincie Limburg, 13 mei 2008. 
4 Zuidelijke Rekenkamer, Aandachtspunten wijziging programmabegroting 2008 provincie Limburg,  

6 oktober 2008; Onderbesteding in de provincie Limburg, deelonderzoek bij de jaarstukken 2008, 14 mei 

2009; Jaarstukken 2010 provincie Limburg, 21 juni 2011; Jaarstukken 2011 provincie Limburg, 11 mei 

2012. 
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verzocht om bij de Jaarstukken 2012 expliciet de onderbesteding in meerjarig 
perspectief in beeld te brengen. De rekenkamer heeft besloten dit specifieke 
verzoek te honoreren.   
 
Het doel van het rekenkameronderzoek is het ondersteunen van PS van Limburg  
bij de behandeling van de Jaarstukken 2012 op het punt van onderbesteding.  
De resultaten van het onderzoek worden neergelegd in een onderzoeksbrief.  
 

3.2.5 Inzicht in doeltreffendheid subsidieregelingen provincie Noord-Brabant 

Met een zelfde motivering als voor de provincie Limburg (zie paragraaf 3.1.1) wil  
de rekenkamer in 2013 voor de provincie Noord-Brabant een soortgelijk onderzoek 
uitvoeren naar inzicht in doeltreffendheid van de subsidieregelingen.  
 

3.2.6 Vervolgonderzoek Kwaliteit natuurcompensatie provincie Limburg 

Eind 2009 deed de rekenkamer verslag van haar onderzoek naar de mate waarin  
de provincie Limburg erin slaagt behoud van natuurkwaliteit te waarborgen bij 
ruimtelijke ingrepen in (beschermde) natuur- en bosgebieden in de provincie.5  
Het onderzoek richtte zich op de volgende vragen: Wat zijn de taken en 
verantwoordelijkheden van de provincie met betrekking tot compensatie?  
Hoe definieert de provincie het begrip kwaliteit en op welke manier geeft ze 
invulling aan de kwaliteitseis? In hoeverre en op welke manier toetst ze 
compensatieplannen aan de kwaliteitseis? In hoeverre en op welke manier toetst  
ze of de uitgevoerde compensatie en het beheer daarvan in de praktijk voldoen  
aan de vereiste kwaliteit? In hoeverre en op welke manier neemt ze, indien de 
uitvoering van de compensatie en het beheer daarvan achterblijft bij de vereiste 
kwaliteit, maatregelen? Op welke manier wordt de informatie-uitwisseling tussen 
GS en PS over compensatie vormgegeven. 
 
In maart 2010 gaven PS van Limburg GS de opdracht om vier aanbevelingen van de 
rekenkamer op te pakken en jaarlijks aan PS te rapporteren over de invulling van 
taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot natuurcompensatie. 
 
Mede gelet op recente ontwikkelingen met betrekking tot natuurbeleid en rekening 
houdend met de omstandigheid dat ook voor natuurcompensatie de financiën onder 
toenemende druk zijn komen te staan, wil de rekenkamer in een vervolgonderzoek 
inzicht geven in de stand van zaken en in de mate waarin GS van Limburg de 
opdracht van PS naar aanleiding van het eerdere rekenkameronderzoek hebben 
uitgevoerd. 
 

                                                 
5 Zuidelijke Rekenkamer, Kwaliteit Natuurcompensatie provincie Limburg, 8 december 2009. 
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3.2.7 Vervolgonderzoek Kwaliteit natuurcompensatie provincie Noord-Brabant 

In 2009 deed de rekenkamer voor de provincie Noord-Brabant een zelfde onderzoek 
naar de kwaliteit van de natuurcompensatie als in de provincie Limburg.6  
In februari 2010 gaven PS van Noord-Brabant GS de opdracht om vier aanbevelingen 
van de rekenkamer op te pakken en jaarlijks aan PS te rapporteren over de 
invulling van taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot 
natuurcompensatie. 
 
Met een zelfde motivering en dezelfde invalshoek als voor de provincie Limburg  
(zie paragraaf 3.2.6) wil de rekenkamer in 2013 voor de provincie Noord-Brabant 
een vervolgonderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de natuurcompensatie.  

 

                                                 
6 Zuidelijke Rekenkamer, Kwaliteit Natuurcompensatie provincie Noord-Brabant, 17 november 2009. 
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Bijlage 1 Eerdere onderzoeken Zuidelijke Rekenkamer 

Stand van zaken tot en met 18 december 2012 
 
Publicaties 
 
50. Beheer en onderhoud kunstwerken Noord-Brabant (2012) 
49. Feitenrelaas casus Reiling Sterksel BV Noord-Brabant (2012) 
48. Interviews Evalueren = Leren (2012) 
47. Vervolgonderzoek Beleidsevaluaties Noord-Brabant (2012) 
46. Jaarstukken 2011 Limburg (2012) 
45. Beheer en onderhoud van Kunstwerken Limburg (2012) 
44. Strategisch informatiebeleid Noord-Brabant (2012) 
43. Interviews Toekomstbestendig strategisch informatiebeleid (2012) 
42. Vervolgonderzoek Beleidsevaluaties Limburg (2011)  
41. Reconstructie Noord- en Midden-Limburg (2011) 
40. Jaarstukken 2010 Limburg (2011) 
39. IJkpunten Investeringsstrategie Agenda van Brabant (2011) 
38. Aandachtspunten beleidsvoorbereiding (2011) 
37. Criteria voor het ontvankelijk verklaren van onderzoeksvragen door Provinciale  
 Staten Limburg (2011) 
36. Investeringsagenda’s Limburg (2011) 
35. Vervolgonderzoek Ontslagregelingen Noord-Brabant (2010) 
34. Besluitvormingsproces Essent Noord-Brabant (2010) 
33. Ruimte voor Ruimte regeling Noord- en Midden Limburg (2010) 
32. Kwaliteit natuurcompensatie Limburg (2009) 
31. Grondbeleid Noord-Brabant (2009) 
30. Kwaliteit natuurcompensatie Noord-Brabant (2009) 
29. Besluitvormingsstructuur Ontslagvergoedingen Limburg (2009) 
28. Onderbesteding Noord-Brabant (2009) 
27. Onderbesteding Limburg (2009) 
26. Risicokaart provincie Noord-Brabant (2009) 
25. Risicokaart provincie Limburg (2009) 
24. Beleidscommunicatie Noord-Brabant (2008) 
23. Quickscan Evaluatie Informatieve Weg Noord-Brabant (2008) 
22. Wijziging programmabegroting 2008 Limburg (2008) 
21. Bestuurlijke brief Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel  
 inzake Watertoets (2008) 
20. Watertoets Noord-Brabant (2008) 
19. Rapport bij de jaarstukken 2007 Limburg (2008) 
18. Rapport bij de jaarstukken 2007 Noord-Brabant (2008) 
17. Watertoets Limburg (2008) 
16. Ontslagregelingen Noord-Brabant (2007) 
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15. Binnen – en Buitenring Parkstad Limburg (2007) 
14. Reserves en voorzieningen Limburg (2007) 
13. Reserves en voorzieningen Noord-Brabant (2007) 
12. Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Noord-Brabant (2007) 
11. Serviceloket Limburg (2007) 
10. Verslag van werkzaamheden 2006 (2007) 
 • Follow-up rekenkameronderzoek 
9. Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding Limburg (2007) 
8. Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding Noord-Brabant (2007) 
7. Limburgse Huizen (2007) 
6. Apparaatskosten Limburg (2006) 
5. Apparaatskosten Noord-Brabant (2006) 
4. Beleidsevaluatie Noord-Brabant (2006) 
3. Beleidsevaluatie Limburg (2006) 
2. Verslag van werkzaamheden 2005 (2006)   

• Brabantse herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen 
• Artikel 217 a Provinciewet 

1. Quickscan jaarverslag 2004 Limburg (2005) 


