
 

Zuidelijke Rekenkamer 

Nieuwsbrief december 2021 
 

 

1. Reflectie op rapportage Limburgs Energie Fonds besproken in PS 

Op 10 september en 19 november jl. is in de commissie FEB van Provinciale Staten 

(PS) van Limburg gesproken over het rapporteren over de resultaten van het 

Limburgs Energie Fonds (LEF). De brief die de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) heeft 

aangeboden op 13 juli 2021 aan PS over dit onderwerp en een tweede brief van 15 

november 2021, met reflectie op een tussentijds aangevulde basisrapportage van 

Gedeputeerde Staten (GS), zijn daarbij als input gebruikt. De rekenkamer ziet in de 

aanvullingen die zijn gedaan door GS doorwerking van eerdere aandachtspunten. 

Tegelijk wijst de rekenkamer op een aantal resterende aandachtspunten over de inzichtelijkheid en rolneming, waar 

PS in de vervolgstappen gebruik van kunnen maken.  

https://zuidelijkerekenkamer.nl/lef/  

 

 

2. Onderzoek Ruimte voor Ruimte Noord-Brabant gepubliceerd 

Medio oktober jl. heeft de ZRK de uitkomsten van het onderzoek naar de Ruimte 

voor Ruimte regeling in Noord-Brabant gepubliceerd en gepresenteerd aan PS 

van Noord-Brabant. De rekenkamer vraagt daarin aandacht voor de scherpte van 

doelstellingen, de oplossing van achterliggende maatschappelijke vraagstukken 

en de resterende financiële terugverdienopgave. In het verlengde daarvan roept 

de rekenkamer op tot een debat tussen PS en GS over de kaders voor de nu nog 

geldende regeling. Dit mede met het oog op de voorbereidingen voor een nieuwe 

Omgevingsverordening. PS hebben op 10 december een informerende bijeenkomst over het onderzoek gehad. 

Daarin zijn zij door de rekenkamer, GS en de wethouder van een deelnemende gemeente geïnformeerd over de 

werking van de regeling en aandachtspunten voor de toekomst. Op 21 januari 2022 volgt nog een 

oordeelsvormende bijeenkomst over het onderzoek en een behandeling in PS op 4 februari 2022. 

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

 

 

3. Rapport van bevindingen Natuurdoelstellingen Peelvenen aangeboden voor wederhoor 

Een groter onderzoek dat de rekenkamer in 2021 heeft uitgevoerd betreft de realisatie van 

natuurdoelstellingen in de Peelvenen. Dit onderzoek is uitgevoerd voor zowel de provincie 

Limburg als de provincie Noord-Brabant; betreft een natuurgebied dat zich bevindt in beide 

provincies. Op basis van documentanalyse, interviews en geografisch kaartmateriaal heeft de 

rekenkamer een concept rapport van bevindingen opgesteld, dat op 20 december jl. is 

aangeboden aan Noord-Brabant en Limburg voor ambtelijk wederhoor. De beide provincies 

voeren daarbij een toets uit op de juistheid van feitelijke bevindingen. Begin 2022 verwerkt de 

rekenkamer de uitkomsten van het ambtelijke wederhoor en stelt zij het bestuurlijk rapport op 

met conclusies en aanbevelingen. Naar verwachting kunnen de rapporten in maart 2022 

openbaar worden gemaakt. 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/natuurdoelstellingen_peelvenen/  

 

 

4. Deelname ZRK aan landelijk onderzoek Wob en start onderzoek informatieveiligheid en -beheer 

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. In beleid en wetgeving krijgen deze onderwerpen 

dan ook veel aandacht. Vanwege het belang van de genoemde onderwerpen, heeft de rekenkamer besloten deel 

te nemen aan een landelijk onderzoek naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), dat wordt uitgevoerd in 

opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).  

Bijna 75 rekenkamers en rekenkamercommissies doen mee, die in totaal werken voor 98 gemeenten, provincies 

en waterschappen. De ZRK doet samen met de Rekenkamer Oost-Nederland en de Randstedelijke Rekenkamer 

mee voor 8 provincies. Voor de deelnemende overheden wordt onderzocht hoe de bestuursorganen omgaan met 
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de Wob. De resultaten zijn verder van belang om de invoering van de nieuwe Wet open overheid (Woo) goed vorm 

te kunnen geven. In het voorjaar worden de resultaten voor alle deelnemers door de NVRR naar buiten gebracht. 

De ZRK zal de uitkomsten voor de provincies Noord-Brabant en Limburg voor die tijd delen met PS en benutten in 

het eigen onderzoek naar informatieveiligheid en -beheer. Laatstgenoemde onderzoek is inmiddels opgestart: de 

concept startnotitie is gedeeld met beide provincies en eerste werkzaamheden worden voorbereid. Begin 2022 

wordt de definitieve startnotitie vastgesteld en gepubliceerd op de website van de rekenkamer. 

https://www.nvrr.nl/nieuws/9040/nvrr-start-grootste-onderzoek-ooit-naar-praktijk-wob-in-98-gemeenten-provincies-en-

waterschappen/  

 

 

5. Uitkomsten overleg met Programmaraad 6 oktober jl. en werkprogramma 2022 

Het bestuur van de ZRK heeft op 6 oktober jl. een regulier overleg gehad met de Programmaraad, waarin 

Statenleden van beide provincies zijn vertegenwoordigd. Gesproken is over de doorwerking van onderzoeken die 

de rekenkamer heeft uitgevoerd, de voorbereidingen voor de nieuwe meerjarenbegroting en het werkprogramma 

voor 2022. Na ontvangst en verwerking van het commentaar van de Programmaraad heeft het bestuur het 

werkprogramma vastgesteld. Voor de provincie Limburg staan als nieuwe onderzoeken voor 2022 op het 

programma een onderzoek naar vergunningverlening, toezicht en handhaving en een meta-evaluatie integriteit. 

Voor de provincie Noord-Brabant zal in 2022 onderzoek worden gedaan naar investeringsfondsen. In de aanloop 

naar de uitvoering zullen nadere keuzes in de focus en afbakening worden gemaakt. 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/wp-content/uploads/2021/10/20211026_Werkprogramma_ZRK_2022_DEF.pdf  

 

 

6. Herbenoeming Herman Sietsma als bestuurslid 

Op 17 december jl. is Herman Sietsma herbenoemd en beëdigd door PS van Noord-

Brabant voor een tweede termijn als bestuurslid van de ZRK. PS van Limburg 

hebben hun positieve besluit voor herbenoeming genomen op 16 december jl. 

Herman Sietsma is sinds 5 februari 2016 bestuurslid van de ZRK. Volgens de 

bepalingen van de gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer geldt deze 

benoeming voor een periode van zes jaar, met de mogelijkheid eenmaal te worden 

herbenoemd. Herman Sietsma beschouwt het als een eer om een tweede termijn 

als bestuurslid te mogen vervullen en is gemotiveerd de taak van de rekenkamer goed tot zijn recht te laten komen 

voor beide provincies. Na de eerdere herbenoemingen van Marc Vermeulen en Nellie Verbugt begin 2020 en begin 

2021 is daarmee de samenstelling van het bestuur voor de komende jaren weer vastgelegd. 
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