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PROVINCIE LIMBURG ZET FLINKE STAPPEN BIJ INTERBESTUURLIJK TOEZICHT

De provincie Limburg heeft in 2017 en 2018 flinke stappen gezet om haar rol als toezichthouder op
gemeenten, waterschap en gemeenschappelijke regelingen te verbeteren. Het beoogde resultaat om het
interbestuurlijk toezicht eind 2018 op orde te hebben is echter te ambitieus gebleken. Dat concludeert de
Zuidelijke Rekenkamer in haar vervolgonderzoek naar dit onderwerp. Ze voerde dit onderzoek uit omdat ze
in februari 2017 concludeerde dat de provincie het interbestuurlijk toezicht de afgelopen jaren op
onderdelen te gering had ingevuld.

Interbestuurlijk toezicht op basis van Wet revitalisering generiek toezicht
Sinds de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht in 2012 is de provincie Limburg de toezichthouder
op de uitvoering van de wettelijke taken door de 33 Limburgse gemeenten, het Waterschap Limburg en de circa 25
gemeenschappelijke regelingen. Op basis van deze wet houdt de provincie daarbij toezicht op de terreinen ruimtelijke
ordening, omgevingsrecht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)), erfgoed, huisvesting
verblijfsgerechtigden en informatie- en archiefbeheer.

Geringe invulling van het interbestuurlijk toezicht brengt zowel doelmatigheid- als doeltreffendheidsrisico’s
met zich mee. Adequaat toezicht kan immers bijdragen aan het voorkomen en/of niet laten escaleren van
incidenten. Bijvoorbeeld het voorkomen van (gevolgen van) verboden opslag of uitstoot/lekken van
gevaarlijke stoffen. Begin 2017 bleek uit onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer dat het interbestuurlijk
toezicht van de provincie Limburg te lang op een te laag pitje had gestaan. Met het oog op het belang van
adequaat toezicht heeft de rekenkamer in vervolg daarop onderzocht hoe de provincie haar interbestuurlijk
toezicht anno 2018 heeft ingevuld.

Uit het vervolgonderzoek blijkt dat er naar aanleiding van het rekenkamerrapport uit 2017 door de provincie
flinke stappen zijn gezet om het toezicht te verbeteren. De provincie heeft daarmee ook de opdracht van
Provinciale Staten (PS) uit 2017 om de aanbevelingen van de rekenkamer op te volgen serieus en
voortvarend opgepakt. Wel is het beoogde resultaat van Gedeputeerde Staten om het interbestuurlijk
toezicht eind 2018 op orde te hebben te ambitieus gebleken. Zo zal bijvoorbeeld het toezicht op de
gemeenschappelijke regelingen in 2019 worden opgepakt. Ook concludeert de rekenkamer dat PS in 2017
en 2018 nadrukkelijker dan voorheen zijn betrokken bij de opzet van interbestuurlijk toezicht. Ook zijn ze op
verschillende momenten uitgebreid en adequaat geïnformeerd over de ontwikkelingen in het toezicht. De
informatie die PS daarbij ontvingen was informatief en van goede kwaliteit. Dat geldt echter niet altijd voor
de informatie in de begroting en jaarstukken, zo stelde de rekenkamer vast.

De rekenkamer beveelt aan om de ingezette lijn van verbetering voort te zetten en vast te houden, zodat de
ambitie(s) ook daadwerkelijk worden gerealiseerd in 2019 en de provincie ook daarna oog blijft houden voor
mogelijke verbeteringen in het toezicht. Ook beveelt ze aan om scherper te zijn op de kwaliteit van de
informatie in de begrotingen en jaarstukken.
Uit de reactie van Gedeputeerde Staten op het onderzoek blijkt dat ze zich grotendeels herkennen in de
conclusies, ze de aanbevelingen van de rekenkamer onderschrijven en het voornemen hebben deze op te
volgen.
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Voor meer informatie over het onderzoek kunt u onze website raadplegen (www.zuidelijkerekenkamer.nl) of
contact opnemen met de heer Ard Schilder, directeur-secretaris van de Zuidelijke Rekenkamer
(aschilder@zuidelijkerekenkamer.nl of 06- 1059 2602)

