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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting
De Zuidelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Beheersstatuut
Ontwikkelbedrijf. Uit dit onderzoek vloeit een aantal conclusies en
aanbevelingen voort.
Het voorstel
In te stemmen met de rapportage van de Zuidelijke Rekenkamer ‘Beheersstatuut
Ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant’ en de daarin geformuleerde
conclusies en aanbevelingen.
Aanleiding
In 2009 onderzocht de Zuidelijke Rekenkamer het grondbeleid van de provincie Noord-Brabant. De Rekenkamer concludeerde toen onder meer dat de
provincie geen beheersstatuut met duidelijke spelregels had en op onderdelen
onvoldoende in control was. Belangrijke verbeterpunten zag de Rekenkamer bij
het taxatieproces en bij de informatievoorziening aan Provinciale Staten. In
2010 stelde het college van Gedeputeerde Staten het Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant op. De Zuidelijke Rekenkamer onderzocht
de toepassing van dit beheersstatuut door de provincie.
Bevoegdheid
De Zuidelijke Rekenkamer is onafhankelijk en vindt haar wettelijke basis in de
Provinciewet en oefent op grond daarvan taken en bevoegdheden uit.
Vanuit haar onafhankelijke positie rapporteert zij over afgerond onderzoek aan
Provinciale Staten, gehoord hebbende Gedeputeerde Staten.

Doel
Doel van het onderzoek was inzichtelijk maken in hoeverre de provincie bij
grondaankopen en informatievoorziening aan Provinciale Staten de spelregels
uit het beheersstatuut hanteert. Daarnaast heeft de Zuidelijke Rekenkamer
onderzoek gedaan wat de kwaliteit van de informatievoorziening aan
Provinciale Staten over grondaankopen is.
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Argumenten
1. Het college van Gedeputeerde Staten heeft zijn waardering uitgesproken

over het rapport.
Met het instemmen met het onderzoeksrapport omarmen Provinciale Staten
de door de Rekenkamer geformuleerde conclusies en aanbevelingen. Een
aantal aanbevelingen is gericht aan het college van Gedeputeerde Staten.
De Zuidelijke Rekenkamer heeft ook aanbevelingen voor Provinciale Staten
zelf.
Kanttekeningen

1. In zijn reactie op het rapport heeft het college van Gedeputeerde Staten
aangegeven zich in algemene zich te kunnen vinden in de conclusies en
aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer.
-

-

Het college geeft aan deels al werk te hebben gemaakt van de
aanbevelingen, voorafgaand aan het onderzoek dat betrekking heeft
op de periode juni 2010 - juni 2015. Deels worden de aanbevelingen
betrokken bij de nadere uitwerking van reeds in gang gezette
verbeterprocessen;
In algemene zin merkt het college op dat het zaak is om de
verschillende rollen van PS en GS scherp te houden. Zoals het college
het ziet zijn grondexploitatieberekeningen en staatssteunanalyses in
principe producten die in de uitvoerende sfeer worden gemaakt en
beoordeeld.

Financiën
N.v.t.
Europese en internationale zaken
N.v.t.
Planning
N.v.t.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief Onderzoek Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf provincie
Noord-Brabant;
2. Bestuurlijk rapport Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf provincie NoordBrabant;
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3. Rapport van bevindingen Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf provincie NoordBrabant.
Provinciale Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. mr. K.A.E. ten Cate
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