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1. Doorwerking rapport VTH risicobedrijven Moerdijk  

De Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) heeft in 2020 voor de provincie Noord-Brabant 

onderzoek verricht naar Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) bij 

risicobedrijven in de gemeente Moerdijk. In februari 2021 zijn de rapporten 

besproken in PS en zijn alle aanbevelingen van de rekenkamer overgenomen. 

In navolging van een toezegging tijdens de PS-vergadering hebben GS een plan 

van aanpak vastgesteld waarmee ze uitvoering willen geven aan de 

aanbevelingen van de rekenkamer. Dit plan van aanpak is door middel van een 

Statenmededeling (d.d. 25 mei 2021) aan PS voorgelegd. 

 

https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/6a855f1d-ee33-4d87-ad05-

b102f1439897?documentId=e10893d3-d909-46fa-a666-7d807883ee29 

 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/vergunningverlening_toezicht_en_handhaving_provincie_noord-brabant-2/  

 

2. Onderzoek Verkeersveiligheid Noord-Brabant behandeld in PS 

Tijdens een themabijeenkomst van PS Noord-Brabant over mobiliteit op 25 juni 

2021 is het rapport van de rekenkamer over verkeersveiligheid informerend 

behandeld, samen een onderzoeksrapport van SWOV (Instituut voor 

Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Ten behoeve van de 

bespreking in PS heeft de rekenkamer een hand-out opgesteld waarin kort de 

conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen. PS-leden spraken hun 

waardering uit voor beide rapporten en toonden zich betrokken door het stellen 

van vragen en opmerkingen. Op 2 juli 2021 is ons rapport besproken in de PS-vergadering, waarin alle 

aanbevelingen van de rekenkamer zijn overgenomen. De aanbevelingen zijn gericht op het realiseren van 

doorbraken, waarin de interactie met partners in de handhaving en gemeenten belangrijk is, het inzichtelijk maken 

van botsende belangen en duidelijkheid over cofinanciering. Tot slot heeft de rekenkamer aanbevolen de informatie 

aan PS meer inzichtelijk en duidelijk te maken. 

 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/verkeersveiligheid_nb-3/  

 

3. Rekenkamerbrief over het Limburgs Energie Fonds 

De provincie Limburg biedt via het Limburgs Energie Fonds (LEF) financiële 

ondersteuning aan projecten die verduurzaming binnen de provincie moeten 

realiseren. Het fonds werkt op revolverende basis, met een focus op duurzame 

energieopwekking, energiebesparing, circulaire economie en asbestsanering. 

Provinciale Staten van Limburg hebben in het najaar van 2020 besloten apart over 

de resultaten van het LEF te willen worden geïnformeerd, vergelijkbaar met 

projecten die vallen onder de Regeling Grote Projecten. In antwoord hierop hebben 

GS een basisrapportage opgesteld. PS hebben de Zuidelijke Rekenkamer gevraagd om een reflectie op de 

basisrapportage, die is vastgelegd in een brief. De brief is op 13 juli 2021 aangeboden aan PS en bevat 

aandachtspunten om te kunnen beoordelen wat de rol van provincie is en welke maatschappelijke en financiële 

resultaten worden bereikt. 

 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/lef/  
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4. Onderzoek Ruimte voor Ruimte Noord-Brabant in bestuurlijk wederhoor 

Een belangrijk maatschappelijk vraagstuk voor Noord-Brabant is hoe om te gaan 

met intensieve veehouderijen. De rekenkamer heeft onderzoek uitgevoerd naar 

de Ruimte voor Ruimte regeling, die onderdeel uitmaakte van een pakket 

maatregelen gericht op beëindiging van intensieve veehouderijen en sloop van 

bijbehorende gebouwen. Om sloopkosten terug te kunnen verdienen mogen 

provincies extra woningen laten bouwen in het buitengebied. Het bestuur van de 

rekenkamer heeft het rapport van bevindingen vastgesteld, op basis waarvan een 

bestuurlijk rapport is geschreven dat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen bevat. Dit rapport is voor 

bestuurlijk wederhoor op 13 juli 2021 aangeboden aan de provincie. Na verwerking van de bestuurlijke reactie, 

kunnen de rapporten worden gepubliceerd. Naar verwachting is dit eind augustus/begin september a.s. 

 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/ruimte-voor-ruimte-noord-brabant/  

 

5. Onderzoek Natuurdoelstellingen/Peelvenen in uitvoering 

Landelijk en internationaal is er veel aandacht voor de kwaliteit van natuur. In de uitvoering 

van natuurbeleid zijn provincies een belangrijke partij. In het voorjaar van 2021 is de 

rekenkamer gestart met onderzoek naar de realisatie van natuurdoelstellingen, met als casus 

de Peelvenen. Dit mede op verzoek van de Staten van Limburg en Noord-Brabant. De 

rekenkamer verzamelt en analyseert op dit moment de stand van zaken in het gebied en het 

gevoerde beleid. Het omvat een omvangrijk en complex geheel van informatie. De 

rekenkamer maakt daarbij gebruik van beschikbare documenten, geografisch kaartmateriaal 

en interviews. De focus ligt op onderwerpen die passen bij de taak van de rekenkamer: het 

analyseren van de effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. 

 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/natuurdoelstellingen_peelvenen/  

 

6. Uitkomsten overleg met Programmaraad 

Het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer heeft op 23 juni jl. een regulier overleg gehad met de Programmaraad, 

waarin Statenleden van beide provincies zijn vertegenwoordigd. Er is bijgepraat over de bestuurlijke ontwikkelingen 

in beide provincies en de stand van zaken m.b.t. de rekenkameronderzoeken. De leden van de Programmaraad 

hebben aangegeven dat het voornemen van de Zuidelijke Rekenkamer om het onderzoek naar cultuurmonumenten 

te laten vervallen hun instemming heeft. Het onderwerp biedt op basis van uitgevoerd vooronderzoek te weinig 

bestuurlijk interessante aspecten om het onderzoek door te zetten. Voor 2021 heeft de rekenkamer nog voldoende 

omhanden met het lopende onderzoek naar de Peelvenen en het op te starten onderzoek naar informatieveiligheid 

en -beheer. Na het zomerreces worden nieuwe onderwerpen voor het werkprogramma 2022 verkend. De 

rekenkamer en Programmaraad zullen dit proces tijdig opstarten, om voldoende tijd te hebben voor de inbreng van 

Statenleden in het volgende werkprogramma. De eerstvolgende vergadering van de Programmaraad is op 6 

oktober 2021. 

 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/over-ons/#Programmaraad 

 

7. Begroting ZRK 2022 vastgesteld 

Het bestuur van ZRK heeft – na bespreking met de Programmaraad – de begroting voor het jaar 2022 vastgesteld. 

De begroting past binnen het meerjarig financieel kader dat voor de rekenkamer geldt en geeft inzicht in de 

belangrijkste lasten en baten en wettelijk verplichte financiële grootheden. De begroting is aangeboden aan PS van 

beide provincies en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/wp-content/uploads/2021/07/3.-Begroting-2022.pdf  
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