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1. Onderzoek VTH Limburg gepubliceerd 

Op 9 december 2022 heeft de rekenkamer de uitkomsten van het onderzoek 

naar  Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in de provincie 

Limburg gepubliceerd. De rekenkamer concludeert dat de invulling van VTH in 

Limburg minimalistisch is in relatie tot haar doelstellingen. Ook worden 

kwetsbaarheden en verbeterpunten aan het licht gebracht. In hun reactie tonen 

Gedeputeerde Staten (GS) zich bewust van de conclusies van de rekenkamer 

en geven zij aan dat de eerste verbeteringen in gang zijn gezet.  

Op 8 december jl. was er in de Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur 

(RLN) een informatiesessie over het onderzoek. Daarin zijn PS door de rekenkamer geïnformeerd over de 

uitkomsten van het onderzoek en was er voor PS de mogelijkheid voor het stellen van vragen aan de rekenkamer. 

Op 27 januari 2023 zal het onderzoek door de Statencommissie RLN worden behandeld.  

 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/onderzoek-vergunningverlening-toezicht-en-handhaving-provincie-limburg-afgerond/ 

 
2. Uitkomsten onderzoek Natuurdoelstellingen Peelvenen besproken in PS 

In het voorjaar van 2022 heeft de rekenkamer de rapporten van het onderzoek naar de 

realisatie van de natuurdoelstellingen in de Peelvenen gepubliceerd. Deze zijn vervolgens 

kort voor en na het zomerreces toegelicht in een sessie in het natuurgebied zelf en in PS 

van Noord-Brabant (1 juli) en Limburg (16 september). In Limburg hebben PS vervolgens 

besloten (PS-vergadering 30 september) de aanbevelingen van de rekenkamer aan PS 

over te nemen en werden Gedeputeerde Staten (GS) verzocht om de aanbevelingen aan 

GS over te nemen en PS in het eerste kwartaal van 2023 te informeren over de planning 

en voortgang hiervan. In Noord-Brabant is de behandeling aangehouden op verzoek van 

GS, die via een Statenmededeling van 1 november ingaan op de opvolging van de 

aanbevelingen. De mededeling is besproken op 2 december op de Statendag bij het 

thema Natuur en Milieu. 

 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/onderzoek_realisatie_natuurdoelstellingen_peelvenen/  

 

3. Rapporten onderzoeken Informatieveiligheid en -toegankelijkheid besproken in PS 

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. De rekenkamer publiceerde de rapporten over haar 

onderzoeken naar informatieveiligheid en -toegankelijkheid in juli 2022. In Limburg zijn de 

rapporten uitgebreid besproken in de Statencommissie Financieel Economische Zaken en 

Bestuur (FEB) van 7 oktober. Op 11 november zijn de aanbevelingen van de rekenkamer 

overgenomen door PS Limburg. In Noord-Brabant zijn de rapporten informerend 

besproken op de Statendag van 2 december bij het thema Bestuur en Financiën. Op 16 

december zijn in de PS-vergadering in Noord-Brabant alle aanbevelingen van de 

rekenkamer overgenomen. 

 

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

brabant-afgerond/  

 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/onderzoek-informatieveiligheid-en-toegankelijkheid-provincie-limburg-afgerond/  
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4. Conceptrapport onderzoek Meta-evaluatie integriteit provincie Limburg aangeboden voor wederhoor 

In de tweede helft van 2022 heeft de rekenkamer voor de provincie Limburg een meta-

evaluatie uitgevoerd 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 met de meta-

evaluatie reflecteren op de uitgevoerde onderzoeken en handvatten bieden voor de toekomst. 

Op 23 november is het conceptrapport van bevindingen aan de provincie aangeboden voor 

ambtelijke reactie. Deze reactie heeft de rekenkamer op 7 december ontvangen. Het concept 

bestuurlijk rapport is op 20 december aangeboden voor bestuurlijke reactie. Publicatie van 

de rapporten is voorzien voor januari 2023. De behandeling staat gepland voor de 

Statencommissie FEB van 20 januari en voor de PS-vergadering van 10 februari 2023. 

 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/onderzoek-meta-evaluatie-integriteit-limburg-gestart/  

 

5. Onderzoek naar Investeringsfondsen Noord-Brabant gestart 

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

opstellen ván de startnotitie voor haar onderzoek naar investeringsfondsen. De startnotitie is op 12 december door 

de rekenkamer vastgesteld. Voor de provincie Noord-Brabant zijn investeringsfondsen een belangrijk instrument 

om haar ambities te bereiken. Het beheer en de uitvoering van de investeringsfondsen is op afstand geplaatst bij 

verbonden partijen. Deze besluiten over de inzet van de financiële middelen. Wat betekent dit voor de rol van PS? 

Hebben zij nog het overzicht? Staan zij nog wel aan het roer? Waarover worden zij geïnformeerd en wat zegt deze 

informatie? Hoe hebben ze de mogelijkheid om (bij) te sturen? Om antwoord te geven op zulke vragen voeren we 

een beschrijvend onderzoek uit om PS te voorzien van basisinformatie over investeringsfondsen en een oordelend 

onderzoek naar de sturings- en verantwoordingsinformatie over de investeringsfondsen. Het onderzoek is in 

december in uitvoering genomen. Het beschrijvende deel willen we in april 2023, net na de Statenverkiezingen, 

publiceren voor de nieuwe Staten. Het oordelende deel in juli 2023. 

 

6. Werkprogramma 2023 gepubliceerd 

Zoals gebruikelijk heeft de rekenkamer begin november haar Werkprogramma 

vastgesteld voor het komende jaar. Het Werkprogramma is in afstemming met de 

programmaraad en met input van de Staten van Limburg en Noord-Brabant tot stand 

gekomen. Voor beide provincies staan als nieuwe onderzoeken voor 2023 op het 

programma een onderzoek naar de voortgang van de energietransitie en een 

onderzoek naar drinkwaterbeheer. Voor de provincie Limburg is de rekenkamer 

daarnaast voornemens om in 2023 onderzoek te doen naar subsidies. In de aanloop 

naar de uitvoering zullen voor deze onderzoeken nadere keuzes in de focus en 

afbakening worden gemaakt.  

 

https://zuidelijkerekenkamer.nl/werkprogramma-2023/ 
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