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1. Uitkomsten onderzoek Natuurdoelstellingen Peelvenen gepresenteerd 

In april jl. heeft de rekenkamer de rapporten van het onderzoek naar de Peelvenen 

gepubliceerd. Op 22 april zijn deze rapporten met een korte toelichting aangeboden aan 

Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant. Op 7 juni zijn de uitkomsten toegelicht in een 

sessie in de Peelvenen zelf. Aanwezig waren personen en organisaties die hebben 

deelgenomen aan het onderzoek, Statenleden uit Limburg en Noord-Brabant en 

vertegenwoordigers van enkele kennisinstellingen. De sessie bood de gelegenheid om op 

een interactieve manier de inhoud te bespreken, waarna de Peelvenen ook wandelend zijn 

verkend. Op 1 juli is de rekenkamer aanwezig geweest bij een informerende en 

oordeelsvormende sessie in PS van Noord-Brabant. Na het zomerreces volgen nog 

bijeenkomsten met PS van Limburg. 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/onderzoek_realisatie_natuurdoelstellingen_peelvenen/  

 

 

2. Onderzoeken informatieveiligheid en -toegankelijkheid gepubliceerd 

Het goed op orde zijn van de veiligheid en toegankelijkheid van informatie is wezenlijk voor 

een goed functionerende overheid en voorwaarde voor een goede werkende democratie. 

Afgelopen half jaar heeft de Zuidelijke Rekenkamer deelgenomen aan landelijk onderzoek 

naar de openbaarheid van informatie en zelf onderzoek uitgevoerd naar informatieveiligheid 

en toegankelijkheid. Kern van het onderzoek naar informatieveiligheid was het beoordelen 

van de doorwerking van de onderzoeken die we in 2018 voor zowel Noord-Brabant als 

Limburg hebben uitgevoerd. Daarnaast heeft de rekenkamer aan de hand van casuïstiek 

onderzoek gedaan naar mogelijke knelpunten en oplossingen bij het toegankelijk maken van 

informatie aan Statenleden en andere belanghebbenden.  

Op de website van de rekenkamer zijn voor zowel Noord-Brabant als Limburg de resulterende rapporten te vinden. 

Voor informatieveiligheid zijn een bestuurlijk rapport en rapport van bevindingen opgenomen, voor het onderdeel 

informatietoegankelijkheid een rapport van bevindingen met als bijlage een rapport van onderzoek dat met andere 

rekenkamers is uitgevoerd. 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/onderzoek-informatieveiligheid-en-toegankelijkheid-provincie-noord-brabant-afgerond/  

https://zuidelijkerekenkamer.nl/onderzoek-informatieveiligheid-en-toegankelijkheid-provincie-limburg-afgerond/  

 

 

3. Onderzoek VTH Limburg in uitvoering 

In overeenstemming met het werkprogramma is de rekenkamer in het voorjaar van 2022 gestart met onderzoek 

naar de kwaliteit van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) voor de 

provincie Limburg. Provincies kunnen via het instrumentarium van VTH de negatieve 

effecten van bedrijfsactiviteiten op het milieu en de gezondheid van mensen beperken. 

Landelijk is er veel aandacht voor de verbetering van VTH, waarin de 

omgevingsdiensten een belangrijke rol spelen. Eerder voerde de rekenkamer al 

onderzoek uit naar VTH met betrekking tot risicovolle bedrijven op industriegebied 

Moerdijk voor de provincie Noord-Brabant. Het onderzoek voor Limburg heeft 

bijzondere aandacht voor industriecomplex Chemelot. 

Het onderzoek bevindt zich nu volop in de uitvoering. Na het zomerreces zal het rapport van bevindingen en een 

bestuurlijk rapport worden opgesteld, die naar verwachting eind 2022 kunnen worden gepubliceerd. 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/start_onderzoek_vth_provincie_limburg/ 
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4. Extra onderzoek vergunningverlening Amercentrale afgerond 

Naast de onderzoeken die zijn opgenomen in het werkprogramma, houdt de rekenkamer bewust ruimte om in te 

kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en verzoeken om onderzoek. In het voorjaar van 2022 is vanuit PS 

Noord-Brabant het verzoek gekomen om onderzoek te doen naar de vergunningverlening Wet 

natuurbescherming (Wnb) met betrekking tot de Amercentrale. Bij PS leefden veel vragen over de besluitvorming 

in 2019 en de informatievoorziening aan PS. Het bestuur van de rekenkamer heeft 

na eigen afweging besloten het verzoekonderzoek in uitvoering te nemen en zich 

te richten op het in korte tijd goed in beeld brengen van de feitelijke ontwikkelingen 

die zich hebben voorgedaan. Dat heeft geleid tot een rapport van bevindingen, dat 

begin juli is aangeboden aan PS van Noord-Brabant. Naast dit rapport zijn een 

persbericht en vraag-antwoord document opgesteld, waarin wordt ingegaan op de 

belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. De rekenkamer heeft er bewust voor 

gekozen nu te volstaan met een rapport van bevindingen en laat het aan PS van Noord-Brabant of en hoe daar 

politiek een vervolg aan wordt gegeven. 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/uitkomsten-onderzoek-vergunningverlening-amercentrale/  

 

 
5. Rekenkamerbrief over Greenport Venlo 

Naast het onderzoek over de vergunningverlening aan de Amercentrale, heeft de rekenkamer als extra activiteit 

een rekenkamerbrief opgesteld over Greenport Venlo. Greenport Venlo is als casus 

opgenomen in het onderzoek dat de rekenkamer in 2021 heeft uitgebracht over ‘Kaders 

tellen’ voor de provincie Limburg. Greenport Venlo vormde een goed voorbeeld van 

beleid dat zich over een lange tijd uitstrekt en waar andere partijen dan de provincie een 

rol bij spelen. Recent is gebleken dat zich financiële problemen voordoen bij de vastgoed 

BV van Greenport Venlo, die vragen om nadere besluitvorming door de provincie. In het 

najaar van 2022 zal dit onderwerp van gesprek en besluitvorming door PS zijn. Om dit te 

ondersteunen, heeft de rekenkamer een brief opgesteld voor PS, waarin belangrijke 

lessen en aandachtspunten van het onderzoek uit 2020 nog een keer onder de aandacht worden gebracht en zijn 

vertaald naar handvatten voor de komende periode. 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/rekenkamerbrief-greenport-venlo/ 

 

 
6. Voorbereiding meta-evaluatie integriteit 

In de tweede helft van 2022 voert de rekenkamer voor de provincie Limburg een meta-evaluatie uit naar integriteit. 

Dit onderwerp heeft sinds het vorige onderzoek van de rekenkamer in 2019 veel aandacht gekregen in de provincie. 

Na onderzoeken door anderen en ingrijpende wijzigingen in het bestuur van de provincie, wil de rekenkamer 

reflecteren op de uitgevoerde onderzoeken en handvatten bieden voor de toekomst. De zomerperiode benut de 

rekenkamer om oriënterende gesprekken te voeren, die kunnen helpen bij de afbakening en focus van het 

onderzoek. Deze gesprekken worden gevoerd met mensen van de provincie en met externe experts. Dit moet 

leiden tot een startnotitie, die nog zal worden besproken met PS van Limburg. Daarna zal het onderzoek definitief 

aanvangen, met als doel om nog deze bestuursperiode een rapport op te leveren, met handvatten voor de nieuwe 

bestuursperiode. 

 

 

7. Begroting 2023 en meerjarenafspraken 2023 - 2028 

Zoals gebruikelijk heeft de rekenkamer begin juli de begroting vastgesteld voor het komende jaar. Bijzonder deze 

keer was dat 2023 het begin is van een nieuwe zesjaarsperiode, die als kader geldt voor de jaarlijkse begroting. Uit 

dat oogpunt is met de programmaraad en beide Staten gesproken over mogelijke scenario’s voor de periode 2023-

2028. PS van Noord-Brabant en Limburg hebben op grond daarvan besloten de rekenkamerfunctie de komende 

jaren grotendeels gelijksoortig te willen voortzetten, met als verschil dat voortaan indexering van het jaarlijks budget 

is toegestaan. De rekenkamer is verheugd met het vertrouwen van beide Staten en de kans om met de indexering 

in te kunnen spelen op kostenstijgingen die buiten de invloedssfeer van de rekenkamer liggen. Met de nieuwe 

meerjarenafspraken kan de rekenkamer in kwantiteit en kwaliteit het onderzoek op het gewenste niveau houden. 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/wp-content/uploads/2022/07/20220713_Begroting_2023_DEF-1.pdf  

https://zuidelijkerekenkamer.nl/uitkomsten-onderzoek-vergunningverlening-amercentrale/
https://zuidelijkerekenkamer.nl/rekenkamerbrief-greenport-venlo/
https://zuidelijkerekenkamer.nl/wp-content/uploads/2022/07/20220713_Begroting_2023_DEF-1.pdf

