
 

 

Aan: 

Provinciale Staten van  

Groningen, Fryslân en Drenthe 

 

 

Assen, 18 mei 2017 

 

 

Betreft: Onderzoeksprogramma 2018-2019 NRK 

 

 

 

 

Geachte voorzitters en leden, 

 

Eind dit jaar loopt het onderzoeksprogramma 2016-2017 van de Noordelijke Rekenkamer 

(NRK) af. Dat betekent dat college en medewerkers van de NRK momenteel druk bezig zijn 

met de voorbereidingen van het nieuwe onderzoeksprogramma (2018-2019). Uw Staten 

spelen hierin ook een rol. 

 

De NRK biedt de deelnemende provincies altijd de kans om input te leveren voor een nieuw 

onderzoeksprogramma. Vaak gebeurt dit middels een brief aan de fracties, met daarin de 

vraag uw suggesties aan de NRK kenbaar te maken. De Raad van Advies (RvA) van de 

NRK ervaart dit als vrijblijvend. In haar vergadering d.d. 18 april jl. heeft de RvA daarom 

afgesproken u deze brief te sturen. 

 

Wij willen u voorstellen om deze brief als aanleiding te zien om met elkaar van gedachten te 

wisselen over mogelijke onderwerpen voor het nieuwe onderzoeksprogramma van de NRK, 

bijvoorbeeld tijdens een commissievergadering. Uw suggesties kunnen en zullen bijdragen 

aan nog waardevoller onderzoek. 

 

De procedure voor het nieuwe onderzoeksprogramma is als volgt: uw suggesties worden 

kenbaar gemaakt aan de NRK. De NRK bereidt een longlist van onderzoeksonderwerpen 

voor op basis van alle binnengekomen suggesties. De RvA zal over deze longlist een advies 

uitbrengen aan het college van de NRK. Uiteindelijk stelt het college van de NRK het 

onderzoeksprogramma 2018-2019 vast. Hierover zult u uiteraard geïnformeerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijgevoegd vindt u, ter informatie en inspiratie, een overzicht van alle 

onderzoeksonderwerpen sinds de oprichting van de NRK en een lijst van criteria die de NRK 

hanteert om de geschiktheid van onderzoeksonderwerpen te bepalen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Raad van Advies van de Noordelijke Rekenkamer, 

 

 
 

Remco van Maurik, voorzitter 
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Bijlage: Rekenkamerrapporten tot medio 20171

 

                                                      
1
 In dit overzicht zijn de zogeheten terugblikonderzoeken niet opgenomen. 



1 

 

Bijlage: Criteria bij keuze van geschikt onderwerp voor onderzoek 
No. Criterium toelichting 

1 Maatschappelijk belang 
Onderwerp raakt grote groepen burgers, 
bedrijven en/of instellingen in Noorden 

2 
Relevante instantie (PS) dient 
het onderzoeksvoorstel in, of 
ondersteunt het voorstel 

Van belang zijn verzoeken van Raad van 
Advies, Statenfracties, zeker als er voor deze 
onderwerpen breed draagvlak blijkt te zijn; 
kwestie speelt zowel bij collegepartijen als 
ook bij partijen die niet aan 
meerderheidscoalitie deelnemen 

3 
Relevantie voor drie noordelijke 
provincies 

Het college NRK treedt op als orgaan voor alle 
drie provincies: gezocht worden onderwerpen 
met een algemene noemer in drie provincies 

4 
Relatie met actuele doelen van 
provinciaal beleid 

Als bron van actuele doelen kan worden 
gedacht aan de vigerende 
collegeprogramma’s maar ook aan doelen in 
geldend rijksbeleid dat in uitvoering is 
gegeven aan provincies (medebewindstaken); 
of actueel EU-beleid (energietransitie, 
staatssteun) 

5 Provinciale Taak 

GS/PS dragen verantwoordelijkheid voor 
planning, bekostiging, beschikkingverlening, 
uitvoering, regie, en toezicht, met name in 
ruimtelijk domein 

6 Risico’s 

Juridische risico’s: aansprakelijkheden, 
nietigheden; financiële risico’s; ongevallen; 
terugvordering, onderuitputting, 
overschrijding; integriteitrisico’s: waaronder 
media-aandacht 

7 Lessen trekken 

Mogelijkheden uit analyse gevoerde bestuur 
lessen te trekken voor toekomst: 
maatgevende praktijk (best practice) kan ook 
behulpzaam zijn 

8 

Actualiteit in deze 
programmaperiode: banen 
scheppen, energietransitie, 
krimp, samenwerken 

Het kabinetsbeleid stond in het teken van 
taakoverdracht aan provincies en gemeenten. 
Relevant zijn: omgevingsdiensten, 
interbestuurlijk toezicht, samenwerking, 
terugtred sociaal domein 

9 Toekomstwaarde 

Op moment dat rapport uitkomt, zijn 
resultaten bruikbaar voor te maken beleids- 
en bestuurskeuzen: timing (periode: 2018-
2019). Resultaten kunnen rol spelen in 
electorale verantwoording Statenleden maart 
2019: wat is  er bereikt? 

10 Onderzoekbaarheid 
Empirische vraag; aanwezigheid relevant 
toetsingskader; beschikbaarheid gegevens; 
vraagstelling in beginsel ex post1 

11 Geen overlap 
Onderwerp wordt niet onderzocht door 
accountant, interne controle, of anderszins 

                                                             
1 Indien GS uitgewerkte onderbouwing voor investering presenteert is het denkbaar dat NRK de 
houdbaarheid van deze onderbouwde veronderstellingen toetst aan algemeen aanvaarde inzichten. 
Het beoordeelde document is dan de officiële toekomstverkenning. 


