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Inleiding

Hierbij treft u de ontwerp-begroting 2014 Noordelijke Rekenkamer (NRK), Jaarverslag 2012 NRK en 
Jaarrekening 2012 NRK inclusief Controleverklaring Ernst&Young aan. Over de Jaarrekening 2012 en 
ontwerp-begroting 2014 heeft op 26 maart 2013 overleg plaatsgevonden tussen de Programmaraad 
en het bestuur van de NRK. 
 
De Noordelijke Rekenkamer is als gemeenschappelijk orgaan door Provinciale Staten van Drenthe, 
Groningen en Fryslân in 2005 in het leven geroepen. De kosten van het gemeenschappelijk orgaan 
worden door de deelnemende provincies voor gelijke delen gedragen. Volgens de gemeenschappelij-
ke regeling De Noordelijke Rekenkamer stelt het bestuur van de NRK elk jaar voor 1 juli een begroting 
voor het volgende kalenderjaar vast. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden 
provinciale staten van de deelnemende provincies in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de 
Begroting naar voren te brengen.  
 
Op 27 maart 2013 heeft het bestuur van de NRK een brief aan Provinciale Staten gericht waarin zij de 
staten om een reactie vragen op de ontwerp-begroting 2014 NRK en op haar voorstel voor de be-
stemming van het resultaat 2012 in de Jaarrekening 2012 NRK (bijgevoegd). 
 

Advies  

Met inachtneming van de opmerkingen onder 1.1 – 1.4 instemmen met de ontwerp-Begroting 2014 
van de Noordelijke Rekenkamer en de bestemming van het resultaat 2012 en dit via de bijgevoegde 
zienswijze kenbaar maken.  

Beoogd effect 

Tijdige indiening zienswijze en vaststelling Begroting NRK 2014. 

Argumenten 

1.1 Jaarrekening 2012 geeft getrouw beeld van vermogen en resultaat 
De jaarrekening is opgesteld en definitief vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De controlerend accountant 
Ernst&Young heeft hiervoor op 11 maart 2013 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. 
 
Het rekeningresultaat over 2012 is (afgerond) € 61.158,-- positief. Dit wordt onder andere veroorzaakt 
door: 
- Lagere kosten dan begroot voor intern personeel (overschot: € 33.004,--).  
- Lagere kosten dan begroot voor extern personeel van (overschot: € 18.629,--). De gevraagde 

aandacht voor de verhouding tussen de kosten van intern personeel en de kosten voor externe 
inhuur heeft geleid tot een verlaging van de kosten voor externe inhuur. 

- Lagere kosten dan begroot voor externe diensten (overschot van € 6.450,--). De NRK heeft de 
reguliere accountantskosten in zijn geheel ondergebracht bij de post ‘onvoorzien’ in plaats van de 
post ‘externe diensten’, vanwege de onvoorzien hoge kosten voor de nauwgezette en tijdrovende 
accountantscontrole. 
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1.2 Uitgaven realistisch begroot  
In de ontwerp-begroting 2014 worden de totale kosten voor de NRK op € 752.400,-- begroot. Bij het 
opstellen van deze begroting is voortgebouwd op beleidskeuzen die bij de opstelling van de begroting 
2013 zijn gemaakt. Er wordt uitgegaan van realisatiecijfers over 2012. Posten waarop de realisatie 
van 2012 belangrijk verschilde van de begroting van 2012 zijn aanleiding geweest voor een kritisch 
onderzoek. Dit heeft geleid tot herschikking van de begrotingsposten en verdere verkenning van de 
mogelijkheden de uitgaven te beheersen. 
 
1.3 Algemene reserve  
Het bestuur van de NRK stelt voor het positieve resultaat over 2012 in drie gelijke delen van €20.386,- 
terug te storten aan de drie deelnemende provincies. Er vindt geen dotatie aan de algemene reserve 
plaats. Dit is conform het beleid van de NRK in eerdere jaren.  
 
1.4 Advies Programmaraad 
De jaarstukken, waaronder het jaarverslag 2012, de jaarrekening 2012 en de begroting 2014, zijn 
besproken in de vergadering van de Programmaraad en het bestuur van de NRK d.d. 26 maart 2013. 
Er is door de Programmaraad een tweetal adviezen gedaan: 
- Huisvesting. Het huurcontract van de NRK loopt tot eind 2014. De Programmaraad adviseert de 

NRK aandacht te hebben voor de toenemende huisvestingslasten en zich in dit licht te bezinnen 
op de toekomstige huisvesting.  

- Vorming en opleiding. De Programmaraad vindt vorming en opleiding van medewerkers van de 
NRK van belang en constateert dat hiervoor een relatief klein budget wordt voorgesteld. De direc-
teur van de NRK heeft hierbij aangegeven dat de uren die hierin door betrokken worden geïnves-
teerd, niet in de begroting zichtbaar zijn.  

 
Op basis van de stukken en de bespreking stelt de Programmaraad de drie Staten voor in te stemmen 
met de ontwerp-begroting 2014 NRK. 
 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Het bestuur van de NRK verzoekt u uw zienswijze uiterlijk 17 juni 2013 in te dienen. Hiermee kan het 
bestuur de begroting tijdig vast stellen en indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.  

Financiën 
De bijdrage van de provincie Drenthe aan de NRK 2014 is conform de programmabegroting 2011-
2016 (meerjarenraming). 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 
Provinciale staten van Groningen en Fryslân. 

Communicatie  
Zienswijze op de ontwerp-Begroting NRK 2014 indienen. 
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Bijlagen  
1. Brief van het DB van 27 maart 2013 aangaande ontwerp-Begroting 2014 
2  Ontwerp-Begroting 2014 
3. Jaarverslag 2012 
4. Jaarrekening 2012, inclusief Controleverklaring Ernst&Young 

 
Ter inzage in de leeskamer 
Niet van toepassing. 
 
 
Assen, 15 april 2013 
Kenmerk: 16/SG/201300541 
 
 
Het Presidium van provinciale staten, 
 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 
 
 
coll 
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Provinciale staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het Presidium van provinciale staten van 15 april 2013, kenmerk 
16/SG/201300541; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I.  het jaarverslag Noordelijke Rekenkamer 2012 en jaarrekening Noordelijke Rekenkamer 2012 

voor kennisgeving aan te nemen; 
 
II.  in te stemmen met de ontwerp-Begroting Noordelijke Rekenkamer 2014 en de voorgestelde 

bestemming van het resultaat 2012 en een inhoudelijke reactie in de vorm van een zienswijze 
daarop te geven; 

 
III.  de bijgevoegde zienswijze vast te stellen. 
 
 
 
Assen, 29 mei 2013 
 
 
 
 
Provinciale staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
jk/coll.
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Provinciale Staten van Drenthe 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
 
Betreft:  ontwerpbegroting 2014 Noordelijke Rekenkamer 
Bijlage: gewaarmerkte jaarrekening 2012, jaarverslag 2012, ontwerp-

begroting 2014 
 
 
Assen, 27 maart 2013 
 
 
Geachte leden der Provinciale Staten 
 
Hierbij treft u aan de ontwerpbegroting voor 2014 die wij in onze 
bestuursvergadering van 18 maart jl. voorlopig (in concept) hebben 
vastgesteld. Wij vragen uw Staten – conform artikel 48 Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen – om uw zienswijzen op ons voorstel voor de 
bestemming van het resultaat 2012 en op de ontwerpbegroting 2014. 
 
Jaarstukken 2012 
Financieel gezien werd het vorige jaar positief afgesloten. De jaarrekening laat 
een positief resultaat zien van 61.158 euro. Het College van de Noordelijke 
Rekenkamer stelt voor dit resultaat in drie gelijke delen – 20.386 euro – terug 
te storten aan de drie deelnemende provincies. 
 
Begroting 2014 
Bij het opstellen van de begroting voor 2014 is het gelukt om 2% beneden het 
budget uit te komen dat voor 2013 beschikbaar is gesteld. 
 
Wij verzoeken u een reactie te geven op de voorlopig in concept vastgestelde 
begroting voor 2014 en om instemming uit te spreken met de bestemming van 
het resultaat 2012. Wij vragen u om deze zienswijzen uiterlijk 17 juni a.s. aan 
ons kenbaar te maken. In onze collegevergadering van 1 juli a.s. kan dan – met 
inachtneming van uw reacties – de begroting definitief worden vastgesteld en 
kan deze definitieve begroting voor 15 juli a.s. naar de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden toegezonden. 
 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
Hoogachtend 

 
mr. G.B. Nijhuis 
Voorzitter Noordelijke Rekenkamer 
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Begroting 2014 
 

Noordelijke Rekenkamer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In concept vastgesteld door het college van de NRK op 18 maart 
2013 
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1. inleiding 

 
De (re)organisatie van het middenbestuur staat in 2014 op de agenda. De 
Minister van Binnenlandse Zaken is in 2013 een procedure begonnen om tot 
een fusie te komen van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. 
Naar verwachting zal de Kamerbehandeling van het betreffende wetsontwerp 
in de eerste helft van 2014 zijn beslag krijgen. Tegelijkertijd is er ook 
schaalvergroting op het lokale vlak die het provinciebestuur niet onberoerd 
laat. Zo gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg per 1 januari 2015 
over van de drie provincies naar de 59 gemeenten in het Noorden. In 2013 
zijn drie Regionale Uitvoeringsdiensten aan de slag gegaan. In deze 
Regionale Uitvoeringsdiensten werkt de provincie met de gemeenten samen 
aan de controle en handhaving van de milieuvoorschriften. In de provincie 
Fryslân zal per 1 januari 2014 een gemeentelijke herindeling plaatsvinden: 
de Friese Meren gaat van start. In de provincie Groningen beraden de 
gemeenten en het provinciebestuur zich over het advies van de 
visitatiecommissie over de bestuurlijke toekomst van de provincie. De 
genoemde commissie deed het voorstel om de 23 bestaande Groninger 
gemeenten samen te voegen tot zes grote, 100.000-plus gemeenten. Met de 
gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2014 staat het begrotingsjaar 2014 
volop in het teken van taakverplaatsing (decentralisatie) en voorstellen tot 
opschaling (structuurverandering). Het doel van veel van deze operaties is 
verkleining van de bestuurlijke drukte en realiseren van besparingen, maar 
op de korte termijn – het begrotingsjaar 2014 – is het effect: meer 
bestuurlijke drukte en soms ook extra uitgaven. Ook een vrijwillige fusie van 
twee of meer Noordelijke provincies zal in dit begrotingsjaar eventueel ter 
sprake kunnen komen. Kortom het voorliggende begrotingsjaar roept vragen 
op met betrekking tot decentralisatie, samenwerking en schaalvergroting. 
Welke vragen meer concreet zullen worden onderzocht, moet nog worden 
bepaald. 
 
De Noordelijke Rekenkamer heeft van de Provinciewetgever de taak gekregen 
onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid van het door de provincies gevoerde bestuur. Daarbij speelt 
bovengenoemde context zeker een rol. De Noordelijke Rekenkamer is een 
gemeenschappelijk orgaan dat de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen 
in 2005 bij gemeenschappelijke regeling hebben ingesteld. Deze drie 
deelnemers dragen elk voor een gelijk deel bij aan de uitgaven van de 
Rekenkamer. Zo stellen zij hun gemeenschappelijke Rekenkamer in staat 
haar wettelijke taak uit te voeren. De primaire taak is het doen van evaluatief 
beleidsonderzoek dat de Statenleden in staat stelt het beleid beter te bepalen 
en in zijn uitvoering goed te controleren. 
 
In haar missiestatement stelt de Noordelijke Rekenkamer dat zij “streeft naar 
verbetering van het intern functioneren en extern presteren van de drie 
Noordelijke provincies. De Noordelijke Rekenkamer wil de Provinciale Staten 
ondersteunen bij hun kaderstelling en controle. Dit gebeurt door 
beleidsrelevante, op onderzoek gebaseerde informatie aan te bieden. Het 
leren en verbeteren staat daarbij voorop. De Noordelijke Rekenkamer wil met 
dit uitwisselen van kennis een bijdrage leveren aan goed provinciaal 
bestuur.” 
 
In de loop van 2013 zal de Rekenkamer een nieuw onderzoeksprogramma 
voor de periode 2014-2015 vaststellen. Daartoe wordt in 2013 overleg 



Begroting 2014 Noordelijke Rekenkamer 3

gevoerd met de leden van de Programmaraad. Het nog vast te stellen 
onderzoeksprogramma 2014-2015 zal onder andere beschikbaar zijn via de 
website van de NRK. De voorliggende begroting maakt het mogelijk de eerste 
jaarschijf van dat onderzoeksprogramma te verwezenlijken. Daarbij zal voor 
een belangrijk deel sprake zijn van onderzoek dat het eigen bureau van de 
Noordelijke Rekenkamer verricht. Voor een deel zal het benodigde onderzoek 
worden uitbesteed. De taakverdeling is dat de medewerkers van de 
Noordelijke Rekenkamer het algemene deel van het Rekenkameronderzoek 
voor hun rekening nemen, terwijl voor de specialistische onderdelen externe 
expertise wordt ingehuurd. 
 
Volgens planning zal aan het begin van 2014 de publicatie plaatsvinden van 
het rapport over de Ecologische Hoofdstructuur. Dit onderzoek maakt nog 
deel uit van het lopende programma 2012-2013. Gedurende 2013 wordt aan 
dit EHS-onderzoek gewerkt. Over andere onderwerpen die in 2014 voorwerp 
van onderzoek zijn, kan er op dit moment nog geen uitspraak worden 
gedaan. Het onderzoeksprogramma 2014-2015 is immers nog volop in 
ontwikkeling. 
 

2. begroting 2014 

Bij het opstellen van de begroting voor 2014 heeft de Noordelijke 
Rekenkamer voortgebouwd op beleidskeuzen die bij de opstelling van de 
begroting voor 2013 zijn gemaakt. Er wordt gestreefd naar beheersing van 
de uitgaven en vergroting van de doelmatigheid. De gedachte is om met 
minder middelen dezelfde kwaliteit en meer kwantiteit te leveren. Bij het 
opstellen van de begroting voor 2014 is uitgegaan van de realisatiecijfers 
over 2012 (zie jaarrekening 2012). Posten waarop de realisatie van 2012 
belangrijk verschilde van de begroting van 2012 zijn aanleiding geweest voor 
kritisch onderzoek. Dit heeft geleid tot een herschikking van 
begrotingsposten en een verdere verkenning van mogelijkheden de uitgaven 
te beheersen. Tenslotte is net als in andere begrotingsjaren ten aanzien van 
de personele lasten het stijgingspercentage gevolgd dat de centrumprovincie 
Drenthe voor 2014 hanteert, te weten 1,5%. De aanname met betrekking tot 
de stijging van de overige lasten met 3% berust op de trendmatige 
ontwikkeling. 
 
paragrafen bij de begroting 2013 
Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) 
schrijft voor dat de begroting van de betrokken overheid programma’s kent 
die zijn gericht op het verwezenlijken van te onderscheiden maatschappelijke 
doelen. Verder schrijft het BBV voor dat de betreffende overheid in 
afzonderlijke paragrafen het beleid uitschrijft dat ten aanzien van een aantal 
door de regelgever genoemde beheersaspecten wordt gevoerd. 
 
De Noordelijke Rekenkamer is geen bestuursorgaan dat besluiten neemt met 
rechtsgevolg. De Rekenkamer doet onderzoek. Het ter beschikking stellen 
van conclusies en aanbevelingen moet worden begrepen als het geven van 
advies. De Noordelijke Rekenkamer heeft één maatschappelijk doel: het 
vergroten van het inzicht in de inhoud, uitvoering en effecten van het door 
de drie Noordelijke provincies gevoerde bestuur. In een organisatie die 
gericht is op één doel, heeft het weinig zin afzonderlijke programma’s te 
onderscheiden. De uit te voeren onderzoeksprojecten worden benoemd in 
het nog vast te stellen onderzoeksprogramma 2014-2015. Over de 
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uitvoering van de geplande onderzoeksprojecten wordt de Programmaraad 
waarin elke vergadering van PS door drie afgevaardigden wordt 
vertegenwoordigd, geïnformeerd. 
 
De Noordelijke Rekenkamer heeft geen rechtspersoonlijkheid. Er kan geen 
grond worden aangekocht. Ook worden geen kapitaalgoederen aangehouden 
zodat ook vragen van onderhoud niet van toepassing zijn. De Noordelijke 
Rekenkamer is een gemeenschappelijk orgaan van de drie Noordelijke 
provincies, maar neemt niet zelf - bestuurlijk noch financieel - deel in 
andere organisaties. Er is geen paragraaf over verbonden partijen 
opgenomen. Onderstaand komen achtereenvolgens de resterende paragrafen 
waarin het BBV voorziet, aan bod: weerstandsvermogen, financiering en 
bedrijfsvoering. 

2.1 weerstandsvermogen 

Mochten zich incidenten voordoen die een effect hebben op de financiële 
positie van de Noordelijke Rekenkamer (bijvoorbeeld langdurig 
ziekteverzuim) dan kan daarin worden voorzien door de weerstandscapaciteit 
uit de reserve en het nog niet verplichte deel van de begroting (onder andere 
de post onvoorzien) aan te spreken. De bedrijfsvoering van de Noordelijke 
Rekenkamer kent beperkte risico’s (bijvoorbeeld een weerbarstig onderwerp 
van onderzoek) die het rechtvaardigen een beperkt eigen vermogen op te 
bouwen, om daarmee niet begrote, maar noodzakelijk blijkende uitgaven te 
financieren. De Noordelijke Rekenkamer beschikt over een algemene reserve 
van €42.565,-. Dit wordt geacht toereikend te zijn. 

2.2 financiering 

rekening courant verhouding 

De Noordelijke Rekenkamer verwacht in 2014 te beschikken over een eigen 
rekening bij een financiële instelling waarop alle betalingen met uitzondering 
van de salarissen worden verricht. In het verleden is bepaald dat de 
Rekenkamer geen leenbevoegdheid heeft. De salarisbetalingen en de 
ontvangen bijdragen van de drie deelnemende provincies lopen door middel 
van een rekening courant verhouding via de rekening van de provincie 
Drenthe. De provincie  Drenthe vervult als centrumprovincie voor de 
Rekenkamer de treasury functie. 
 

bijdrage van de provincies 

Jaarlijks stellen de Staten van de drie provincies een gelijk bedrag 
beschikbaar ter dekking van de te maken kosten. Deze bijdrage is 
taakstellend. Indien zich een overschot voordoet, doet de Rekenkamer een 
voorstel voor de bestemming van dit resultaat. Zo is ten aanzien van het 
positieve resultaat over 2012 besloten dit terug te storten aan de drie 
deelnemende provincies. 

2.3 bedrijfsvoering 

Deze paragraaf gaat in op de plannen met betrekking tot de bedrijfsvoering. 
De verschillen tussen de begroting 2014 ten opzichte van de begroting 2013 
worden hieronder toegelicht en worden in paragraaf 3.2 cijfermatig 
weergegeven. 
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organisatie en personeelsbeleid 
De voor 2014 geraamde personeelsopbouw is als volgt: 

College 0,4 fte 
Bureau 5,8 fte 
Totaal  6,2 fte 

 
Deze formatieomvang wijkt nauwelijks af van de formatieomvang waarmee 
wordt gewerkt in het lopende begrotingsjaar 2013. Het personeel van de 
Noordelijke Rekenkamer is formeel in dienst van de provincie Drenthe. De 
Noordelijke Rekenkamer volgt het beleid van de provincie aangaande 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en verzuimbegeleiding. Voor 
informatie over loonsommen en sociale lasten conformeert de Rekenkamer 
zich aan opgaven die de provincie Drenthe verstrekt. 
 
Ter ondersteuning van het eigen onderzoek wordt extern capaciteit 
ingehuurd. Ten opzichte van 2013 wordt voor 2014 uitgegaan van een even 
hoog budget voor externe expertise. 
 
werving en selectie 
In de begroting voor 2013 is een post opgenomen voor werving en selectie 
van personeel. Tijdens het lopende begrotingsjaar is een wervingsprocedure 
doorgevoerd. Aangezien is gekozen voor een werving via digitale kanalen 
kon met minder kosten een goed resultaat worden geboekt. Dit heeft geleid 
tot een neerwaartse bijstelling van deze post op de begroting voor 2014. 
 
opleiding en vorming 
Voor de medewerkers van het bureau is conform het beleid van de provincie 
Drenthe een beperkt persoonlijk budget beschikbaar om te investeren in de 
eigen vaardigheden en employability. Van deze mogelijkheden wordt in 2013 
gebruik gemaakt. In 2014 wordt het budget iets verruimd om daarnaast 
ruimte vrij te kunnen maken voor gezamenlijke training. 
 
huisvesting 
De Rekenkamer huurt een eigen kantoorunit van administratiekantoor Flynth 
aan de Lauwers 14 te Assen. Het ligt in de bedoeling deze overeenkomst tot 
eind 2014 te continueren. Wel wordt inmiddels gezocht naar andere 
huisvestingslocaties in Assen. Er is sprake van voortgaande stijging van de 
huisvestingslasten. 
 
externe diensten 
Voor de ondersteuning van haar werkzaamheden huurt de Rekenkamer een 
aantal facilitaire diensten in. Hieronder vallen onder andere de diensten op 
het gebied van beveiliging en verzekering van het kantoorpand. Een deel van 
deze diensten is contractueel vastgelegd. Het gaat om langlopende 
verplichtingen. Er zijn geen plannen om met andere dienstverleners in zee te 
gaan. Andere kosten die onder ‘overige diensten’ vallen zijn de kosten voor 
de accountantsverklaring, de contributie aan de Nederlandse Vereniging van 
Rekenkamers en Rekenkamercommissies, papiervernietiging en de inzet van 
koeriers. 
 
De financiële administratie van de Noordelijke Rekenkamer wordt vanaf 2014 
gevoerd door de Noordelijke Rekenkamer zelf. De financiële beleids- en 
beheersverordeningen van de provincie Drenthe zijn op deze administratie 
van toepassing. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een 
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dienstverleningsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn ook afspraken 
gemaakt over de ondersteuning op het gebied van personeelszaken, 
arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding en salarisadministratie. De 
vergoeding wordt vastgesteld op basis van urenadministratie. Voor 2014 
wordt uitgegaan van een iets ruimer beroep op de dienstverlening door de 
centrumprovincie. Tot de af te nemen diensten behoort inmiddels ook 
juridische advisering en advisering op het vlak van personeel en organisatie. 
 
automatisering en kapitaallasten 
Voor het onderhoud, de beveiliging en het beheer van het netwerk en de 
werkstations/laptops is een supportcontract afgesloten met een extern 
bedrijf. Voor het onderhoud en operationeel houden van de website is 
eveneens een contract met een externe partij gesloten. Er wordt uitgegaan 
van een beperkte kostenstijging met 3%. Voor 2014 is voorzien in 
vervangingsinvesteringen op het gebied van ICT. Deze investeringen worden 
in drie jaar afgeschreven. 
 
kosten vormgeving en publicatie 
Net als in het lopende begrotingsjaar wordt veel zorg besteed aan de 
vormgeving en toegankelijkheid van de Rekenkamerrapporten. Op grond van 
de ervaringen in 2012 is de post voor 2014 enigszins verlaagd ten opzichte 
van de begroting 2013. 
 

3. financiële begroting 

 
Bij het opstellen van de begroting is – zoals gezegd - voortgebouwd op de 
ervaringen met de exploitatie in 2012 (zie de jaarrekening 2012). Verder is 
bij het opstellen van de begroting 2014 rekening gehouden met hetgeen in 
artikel 216 van de Provinciewet wordt gesteld. 
 
Hieronder volgen: een toelichting op de financiële positie van de Noordelijke 
Rekenkamer, de ontwerpbegroting 2014 en het meerjaren overzicht van 
baten en lasten. Informatie met betrekking tot de rekening is opgenomen in 
de jaarrekening 2012 van de Noordelijke Rekenkamer, die werd voorzien van 
een goedkeurende verklaring door de controlerend accountant van de 
provincie Drenthe. 
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3.1 overzicht baten en lasten 
 
Netto omzet Resultaat 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Bijdrage drie provincies 752.400 770.658 752.942 

Baten 752.400 770.658 752.942 

  
   

Bedrijfslasten 692.255 770.658 752.942 

  
   

Bedrijfsresultaat 60.145 - - 

  
   

(Rente)baten 1.013 - - 

  
   

Toevoeging uit reserve 0 - - 

Resultaat uit gewone 
bedrijfsvoering 

61.158 - - 

   
Terugvloeien resultaat naar 
provincies 61.158   

Resultaat na bestemming 0 - - 

 

De lasten die voortvloeien uit de taakuitvoering door de Noordelijke 
Rekenkamer worden in gelijke delen vergoed door de drie deelnemende 
provincies. 
 

3.2 uiteenzetting financiële onderbouwing 
Voor de lonen, premies en de meerjarenraming is voor 2014 een 
indexeringspercentage van 1,5% gehanteerd. Dit berust op een advies van de 
provincie Drenthe. Voor materiële kosten is gekeken naar de feitelijke 
ontwikkeling in 2012. Dit komt overeen met de stijging in voorgaande jaren. 
In onderstaande tabel worden de lasten per kostenpost en kostensoort 
weergegeven. De laatste kolom betreft de procentuele verschillen tussen de 
begroting voor 2014 ten opzichte van de begroting voor 2013. 
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 Budget 2014 Budget 2013 ∆% 

Personeel    

Personeel en sociale lasten 560.692 569.066  

Woon-werkverkeer, Reis- en 
verblijfkosten 

17.000 15.500  

Vorming en opleiding 6.000 4.500  

Werving en selectie 5.000 10.000  

Externe inhuur 70.000 70.000  

Totaal personeel 658.692 669.066 -1% 

Huisvesting    

Huur en servicekosten 31.500 32.500  

Belastingen 550 500  

Totaal huisvesting 32.050 33.000 -3% 

Externe diensten en bureaukosten    

Dienstverlening Drenthe 10.000 9.000  

Automatisering en website 7.000 7.200  

Overige diensten 3.500 6.250  

Schoonmaak 3.400 3.100  

Kapitaallasten 5.000 7.000  

Vormgeving rapporten 11.300 12.000  

Overige bedrijfskosten 10.000 9.000  

Totaal externe diensten en 
bureaukosten 

50.200 53.550 -6% 

Voorlichting en representatie 6.000 5.000  

Onvoorzien 6.000 10.042  

Totaal 752.942 770.658 -2% 

De kolom ∆% geeft de procentuele stijging of daling in de raming voor 2014 weer ten opzichte van de 
vastgestelde begroting voor 2013. 

 
 
3.3 financiële positie 
 
financiering 
De reserve is bedoeld voor onderzoeksactiviteiten die langer dan gepland 
doorlopen, of om een extra inzet van externe expertise vragen, voor de 
opvang van de gevolgen van onvoorzien verzuim en andere tegenvallers. 
Voorgesteld wordt de reservepositie die in 2011 werd bereikt, ongemoeid te 
laten. 
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reserve 

Begrotingsjaar beginsaldo onttrekking toevoeging eindsaldo 
2005 0 0 25.000 25.000 
2006 25.000 0 0 25.000 
2007 25.000 17.036 0 7.964 
2008 7.964 0 17.036 25.000 
2009 25.000 0 0 25.000 
2010 25.000 0 0 25.000 
2011 25.000 0 17.565 42.565 
2012 42.565 0 0 42.565 
2013 42.565 0 0 PM 
2014 PM PM PM PM 
 
investeringen 
Na de laatste vervanging van hard- en software in 2010 worden voor 2014 
weer (vervangings)investeringen verwacht mede op het vlak van laptops en 
tablets. 

3.4 meerjarenraming 

De begroting van de Noordelijke Rekenkamer wordt jaarlijks aangepast aan 
de stijging van de relevante tarieven. De belangrijkste post op de begroting 
vormen de personeelslasten. Relevant zijn dan de anticipatie op de Cao-
afspraken maar vooral ook de verwachte stijging van de pensioenpremie. 
Verder speelt mee dat nog een enkele medewerker van het bureau een 
periodieke verhoging tegemoet kan zien. Bij het opstellen van de 
meerjarenraming vanaf 2015 is in samenspraak met de centrumprovincie 
uitgegaan van een terughoudende raming van de toekomstige tarief stijging 
personele lasten (2%). In de kolom procentuele mutaties worden de 
gehanteerde veronderstellingen zichtbaar gemaakt. 
 
Meerjarenraming 2011-2016 in begrotingscijfers 

X €1000 2011 2012 2013 2014 
∆% 
2014 

2015 
∆% 
2015 

2016 
∆% 
2016 

Lasten          
Personeelslasten 689 656 669 659 -1% 672 2% 685 2% 
Overige lasten 130 96 102 94 -8% 96 2% 98 2% 
Totaal 819 752 771 748 -3% 768 2% 783 2% 
          
Baten          
Bijdragen 
provincies 

819 752 771 753  768  783  

De kolommen ∆% geven de procentuele wijziging weer ten opzichte van het voorafgaande jaar 
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Voorwoord 
 
Provincie en marktpartijen. Hoe gaan zij met elkaar om? Dat is het 
centrale thema geworden van 2012. Uit het Rekenkameronderzoek naar 
bodemsanering onder regie van de provincie bleek dat het ene 
provinciebestuur doortastender en vasthoudender het contact met de 
eigenaren zoekt dan het andere provinciebestuur. Het ene 
provinciebestuur weet de eigenaar van de grond beter te verleiden soms 
ook met subsidie het gebied door te ontwikkelen dan het andere 
provinciebestuur. Door dit verschil in aanpak en resultaat bloot te leggen, 
kon de Noordelijke Rekenkamer een impuls geven aan hernieuwde 
politieke aandacht voor de sanering van de nog resterende humane 
spoedlocaties. 
 
Aan het eind van het verslagjaar publiceerde de Noordelijke Rekenkamer 
drie rapporten over grondverwerving door provinciebesturen. 
Voornamelijk aankopen in het buitengebied. Vaak zijn het agrarische 
ondernemers waarvan de benodigde grond moet worden gekocht of door 
een uitgekiende grondruil moet worden verworven. Hoe pak je als publieke 
overheid die onderhandelingen met ondernemers aan? Als Rekenkamer 
plaatsten wij kritische kanttekeningen bij ruimhartige grondruil en royale 
vergoedingen voor inkomens- of vermogensschade. De Rekenkamer 
benadrukte dat bij de aankoop van gronden het provinciebestuur duidelijk 
de regie moet voeren en een uitgewerkt kader moet meegeven aan de 
ingehuurde rentmeesters die met de agrarische ondernemers 
onderhandelen. Een centrale aanbeveling is in het aankoop strategieplan 
vast te leggen wat het doel is van de grondaankoop, om welke percelen het 
gaat, en wat de uitgangspunten zijn bij de prijsbepaling. De aankoopprijs 
moet marktconform zijn. 
 
In dit verslagjaar namen we afscheid van onze gewaardeerde collega, 
bestuurder van het eerste uur, mr.H.G. Warmelink. Hij heeft zich met veel 
betrokkenheid en deskundigheid tijdens de pioniersfase ten dienste van de 
Noordelijke Rekenkamer ingezet. Op 10 oktober 2012 mochten wij zijn 
opvolger, de heer mr.dr.J. van der Bij, als bestuurslid verwelkomen. Als 
directeur van het Instituut van Onderzoek van Overheidsuitgaven brengt 
hij een belangrijke deskundigheid in. 
 
Tijdens het verslagjaar is meerdere keren overleg gepleegd met de 
Programmaraad. Voor een deel had dat overleg betrekking op de 
genoemde benoemingsprocedure. Drie Statenleden vormden de 
benoemingsadviescommissie. Hun voordracht werd unaniem door de drie 
vergaderingen van PS overgenomen. De leden van de Programmaraad 
bewaakten de voortgang en uitvoering van het eind 2011 vastgestelde 
onderzoeksprogramma 2012-2013. 
 
In het verslagjaar werd gerapporteerd over een onderzoek over het beheer 
van het Waddenfonds dat samen met twee andere Rekenkamers was 
uitgevoerd. Tijdens het gehele verslagjaar is gewerkt aan een onderzoek 
naar het effect van (inter)provinciaal gesubsidieerde projecten van de 
Noordelijke kennisinstellingen op de innovatiekracht van drie branches 
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van het Noordelijk bedrijfsleven en aan een onderzoek naar de mate 
waarin het Noorden er in slaagt om de opwekking van duurzame energie te 
vergroten. De publicatie van de rapporten Energie in beweging heeft 
plaatsgevonden op 4 maart 2013. Aan het eind van 2012 werd ook een 
onderzoek naar het publieke belang en de kostendekkendheid van 
Groningen Airport Eelde in uitvoering genomen. 
 
Daarmee gaat ook het lopende onderzoek over de boeiende vraag: hoe 
werken provinciebesturen en andere partijen samen om de door PS 
gestelde doelen te bereiken? Wanneer pakt die publiek-private 
samenwerking goed uit, wanneer vallen de resultaten tegen? Ook in 2013 
hoopt de Rekenkamer daar meer over te kunnen leren en berichten. Met 
deze aanbeveling breng ik dit jaarverslag met veel genoegen onder uw 
aandacht. 
 
 
Mr. G.B. Nijhuis 
Voorzitter 
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1. Verslag van het College 
 
 1.1   Grondslag Noordelijke Rekenkamer 
De Provinciewet schrijft voor dat er een rekenkamer(functie) moet zijn. 
Artikel 183 Provinciewet bepaalt dat de rekenkamer de doelmatigheid, 
doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het provinciebestuur 
gevoerde bestuur onderzoekt. Dit om Statenleden beter in staat te stellen hun 
controlerende functie te vervullen en ook te zorgen dat de kiesgerechtigde 
burger meer zicht heeft op de prestaties van hun provincie. 
 
De Gemeenschappelijke Regeling de Noordelijke Rekenkamer is op 1 januari 
2005 in werking getreden. In deze regeling zijn bepalingen opgenomen over 
de gelijke financiële bijdragen die de deelnemers Drenthe, Fryslân en 
Groningen leveren en over het gemeenschappelijk orgaan de Noordelijke 
Rekenkamer. Voor de Noordelijke Rekenkamer zijn er bepalingen opgenomen 
over het bestuur en zijn voorzitter, de Programmaraad en het bureau van de 
Rekenkamer. Tevens zijn regels gesteld inzake de vaststelling van de begroting 
en jaarrekening en het overdragen van bevoegdheden van de provincies aan 
het bestuur voor de uitvoering van de aan de Rekenkamer opgedragen 
onderzoekstaak. 
 
In het verslagjaar is met de leden van de Programmaraad een discussie 
gevoerd over de missie en uitgangspunten van de Noordelijke Rekenkamer. 
Het bleek dat de uitgangspunten die aan het begin, in 2005, de basis vormden 
voor dit instituut – kwaliteit, onafhankelijkheid en focus op maatschappelijke 
effecten – nog steeds worden onderschreven. Dat vormt een goede basis om 
een voorgenomen aanpassing van de gemeenschappelijke regeling in 2013 aan 
Provinciale Staten voor te leggen. 
 
Op basis van de vigerende Gemeenschappelijke Regeling is Assen de 
vestigingsplaats van de Noordelijke Rekenkamer. Hieruit vloeit tevens voort 
dat de provincie Drenthe als centrumprovincie voor de Noordelijke 
Rekenkamer is aangewezen. De Provincie Drenthe verricht een aantal 
ondersteunende diensten ten behoeve van de Noordelijke Rekenkamer, 
bijvoorbeeld op het vlak van salarisadministratie en personeelsbeleid. 
 
Advisering over een WOB-verzoek 
In het verslagjaar heeft de Noordelijke Rekenkamer juridische diensten 
afgenomen van de centrumprovincie. Deze advisering had betrekking op het 
opstellen van een verweerschrift in een procedure bij de bestuursrechter te 
Assen waarin de Noordelijke Rekenkamer uiteenzet waarom een WOB-
verzoek werd afgewezen. Gegeven het belang van de zaak staan wij hier bij stil. 
 
Het WOB-verzoek was erop gericht om de inhoud van interviewverslagen 
openbaar te maken. Dat heeft de Rekenkamer geweigerd. De Noordelijke 
Rekenkamer verricht haar onderzoek voor een belangrijk deel in de 
openbaarheid. Dat geldt zowel voor de opzet en onderwerpen van onderzoek 
als ook voor de bestuurlijke rapporten. Maar om de relevante feiten goed te 
kunnen vaststellen, is het soms nodig om ook vertrouwelijke dossiers te 
raadplegen die bijvoorbeeld gevoelige bedrijfsgegevens bevatten of notities 
van intern beraad. De Rekenkamer kan deze ambtelijke dossiers raadplegen 
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maar is gebonden aan de vertrouwelijkheid van deze gegevensbestanden. 
Alleen Provinciale Staten hebben de bevoegdheid om bepaalde 
vertrouwelijkheden op te heffen. De verzoekende partij wilde primair inzage in 
gespreksverslagen van interviews die de Noordelijke Rekenkamer heeft 
afgenomen met ambtenaren en bestuurders in een bepaald dossier. Bij het 
afnemen van deze interviews zegt de Rekenkamer echter van te voren 
vertrouwelijkheid toe. Bovendien dienen de interviews als basismateriaal 
waarmee ambtelijke bronnen in de juiste context kunnen worden geplaatst. 
Ook komt het regelmatig voor dat beelden en beweringen van afzonderlijke 
gesprekspartners moeten worden gecheckt in het kader van hoor en 
wederhoor (waarheidsvinding). Het zou de kwaliteit van het 
Rekenkameronderzoek schaden indien delen van het onderzoeksproces die 
bedoeld zijn voor het interne beraad van het onderzoeksteam, waaronder de 
feitencheck, in de openbaarheid moeten worden gebracht. Samen met de 
jurist van de provincie Drenthe is het verweerschrift opgesteld. Uiteindelijk 
heeft de verzoekende partij besloten het WOB-verzoek in te trekken. 
 
Samenwerking 
In het verslagjaar heeft de Noordelijke Rekenkamer actief samengewerkt met 
andere rekenkamers. Zo werd samen met de Algemene Rekenkamer en de 
Randstedelijke Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar het beheer van 
het Waddenfonds door de Minister van eerst VROM, en later Infrastructuur 
en Milieu. 
Op verzoek van de Algemene Rekenkamer is de Noordelijke Rekenkamer 
opgetreden als gastheer bij een bezoek van de Arubaanse Rekenkamer. Net als 
de Arubaanse Rekenkamer kent de Noordelijke Rekenkamer een beperkte 
formatie maar dient zij zich wel een oordeel te vormen over een veelheid van 
uitgaven en beleidssectoren. De uitwisseling van ervaringen was leerzaam. 
 
 1.2  Samenstelling College 
 
Het bestuur wordt uitgeoefend door het College van de Noordelijke 
Rekenkamer dat op 15 december 2004 is benoemd en beëdigd. De 
benoemingstermijn is zes jaar en kan één keer worden verlengd. Het College 
bestond in 2012 uit: 

• mr.G.B. Nijhuis (voorzitter, herbenoemd per 1 januari 2011) 
• prof.dr.H. de Groot (benoemd per 1 januari 2008) 

• mr.dr.J. van der Bij (benoemd per 1 oktober 2012) 
• mr.dr.H.G. Warmelink (herbenoemd per 1 januari 2011, 

teruggetreden per 1 september 2012) 
 
Vanaf de start in 2005 heeft het bestuurslid mr.H.G. Warmelink deel van het 
bestuur uitgemaakt en vanaf 2008 als vicevoorzitter. Als beoefenaar van het 
staatsrecht heeft Warmelink veel aandacht besteed aan de formele verhouding 
tussen PS en GS en de positie van de Rekenkamer in deze verhouding. Het 
dualisme ligt hem nauw aan het hart. Ook pleitte hij bij herhaling voor 
duidelijke conclusies, zonder mitsen en maren. Bij het presenteren van de 
conclusies aan de gekozen volksvertegenwoordiging en de media liet de heer 
Warmelink duidelijk blijken dat hij als docent graag een boodschap 
(aanbeveling) met kracht van argumenten voor het voetlicht brengt. 
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Toen de heer Warmelink te kennen gaf wegens drukke werkzaamheden terug 
te willen treden als bestuurder heeft de Programmaraad in samenspraak met 
het bestuur aan PS een voorstel gedaan voor een wervingsprocedure en de 
samenstelling van een benoemingsadviescommissie. Deze voorstellen werden 
overgenomen. De benoemingsadviescommissie werd voorgezeten door de 
voorzitter van de Programmaraad, drs. R. van Maurik. De beide andere leden 
van de benoemingsadviescommissie waren: mr. J.H. Mastenbroek (Statenlid 
Groningen) en drs. H.J. van der Ven (Statenlid Drenthe). 
 
Op de vacature in het college van de Noordelijke Rekenkamer werd door 120 
personen gereflecteerd. In de eerste gespreksronde is met negen van hen 
gesproken. In de volgende ronde is met vier van hen een tweede gesprek 
gevoerd. De keuze is gevallen op mr.dr.J. van der Bij, directeur van het 
Instituut voor Onderzoek van Openbare Uitgaven. De voordracht is door alle 
drie vergaderingen van PS bekrachtigd. Daarna heeft op 10-10-2012 zijn 
beëdiging in de Statenvergadering van Drenthe plaats gevonden. 
 
 
 1.3  Verslag van werkzaamheden 
 
Vergaderingen van het College 
In 2012 waren er 11 reguliere Collegevergaderingen. Belangrijke 
agendapunten waren: het contact met de programmaraad en de Staten, het 
vervullen van de vacature in het bestuur, de vaststelling van de jaarstukken, 
het WOB-verzoek om inzage te krijgen in de verslagen van afzonderlijke 
interviews, het onderzoek grondverwerving, de samenwerking met de 
Algemene Rekenkamer, het onderzoek naar bodemsanering, het onderzoek 
naar de energietransitie, het onderzoek naar de kennisinstellingen, het 
verzoekonderzoek milieuvergunningverlening OMRIN, de start van het 
onderzoek naar de kostendekkendheid en het publieke belang van Groningen 
Airport Eelde en de beantwoording van enkele verzoeken van derden om naar 
specifieke kwesties Rekenkameronderzoek te verrichten. 
 
Onderzoek 

• Een schone bodem in zicht? 
Op 23 februari 2012 zijn drie rapporten uitgekomen over de vraag of de drie 
Noordelijke provincies goed in kaart hebben gebracht welke 
bodemvervuilingen gezondheidsrisico’s met zich mee brengen, of is 
vastgesteld hoe deze vervuilingen technisch moeten worden gesaneerd, en wat 
de voortgang is bij het werkelijk saneren van de betreffende locaties. Bij het 
saneren van ernstig verontreinigde locaties met risico’s voor de gezondheid is 
een rol weggelegd voor de provincies. Het saneringsbeleid van de 
rijksoverheid is erop gericht dat marktpartijen de vervuilde locaties zelf 
aanpakken. Maar als de marktpartijen het laten afweten, is uiteindelijk de 
provincie aan zet. Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de aanpak 
van locaties met (humane) risico’s. Het provinciebestuur moet met de 
eigenaren van de betreffende percelen contact opnemen om afspraken te 
maken over het tot uitvoering brengen van het vastgestelde saneringsplan. In 
2009 is in een landelijk convenant met de rijksoverheid vastgelegd dat 
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uiterlijk 2015 alle locaties met risico’s voor de mens (humane spoedlocaties) 
moeten zijn gesaneerd of zodanig beheerst dat er geen risico’s optreden. 
 
Eén van de drie provincies heeft inmiddels alle nog resterende spoedlocaties 
onderzocht en daarvoor een saneringsplan vastgesteld. Voor deze provincie is 
het realistisch aan te nemen dat alle spoedlocaties in 2015 zullen zijn 
gesaneerd. In beide andere provincies zijn nog niet alle bekende spoedlocaties 
goed onderzocht en is nog niet voor alle spoedlocaties een saneringsplan 
vastgesteld. De Rekenkamer veronderstelt dat het deze provincies niet zal 
lukken voor eind 2015 alle vervuilde bodems te saneren. Naar aanleiding van 
de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek hebben beide provinciebesturen 
aangegeven het saneringsproces te versnellen en daarbij meer regie te nemen, 
nu de marktpartijen het in de beschouwde periode in belangrijke mate hebben 
laten afweten. 
 

• Blijvende onderuitputting Waddenfonds? 
Op 30 augustus 2012 werd bekendheid gegeven aan een beleidsbrief waarin de 
Randstedelijke en de Noordelijke Rekenkamer de Statenleden van de drie 
Waddenprovincies erop attenderen dat het de Minister tijdens de eerste vijf 
jaar dat het Waddenfonds functioneert, er niet in is geslaagd de jaarlijks 
beschikbare gelden (ruim 30 miljoen) tot besteding te brengen. Veel 
ingediende projecten blijken nadat zij voor bekostiging zijn geselecteerd, 
onvoldoende te zijn uitgewerkt. Veel projecten – en daarmee ook hun 
bekostiging – lopen vertraging op. Dit blijkt uit het onderzoek van de 
Algemene Rekenkamer. De beide provinciale Rekenkamers richten zich in hun 
beleidsbrief tot de Statenleden omdat per 1-1-2012 het beheer van het 
Waddenfonds door de Minister van Infrastructuur en Milieu is overgedragen 
aan de drie samenwerkende Waddenprovincies. De provincie Fryslân treedt 
bij het beheer van het Waddenfonds op als centrumprovincie. Groningen en 
Noord-Holland nemen ook deel aan de gemeenschappelijke regeling. 
 
Tot 2026 is jaarlijks 33 miljoen euro beschikbaar voor investeringen die de 
ecologische en economische kwaliteit van het Waddengebied vergroten. In de 
beleidsbrief werd de aanbeveling gedaan om vooral projecten te selecteren die 
planologisch vergaand zijn uitgewerkt, dus obstakelvrij zijn. De 
verantwoordelijke gedeputeerden van de provincies Fryslân en Groningen 
lieten aan de pers weten het beheer van het Waddenfonds zorgvuldig aan te 
zullen pakken en daarbij voort te willen bouwen op aanbevelingen uit de 
beleidsbrief. Voor beide provinciale rekenkamers markeerde de bijeenkomst 
ook dat de onderzoekbevoegdheid van de Algemene Rekenkamer aan hen is 
overgedragen. 
 

• Naar beheerste grondverwerving? 
Op 1 oktober 2012 werden drie bestuurlijke rapporten naar buiten gebracht 
over de grondaankopen door de drie Noordelijke provincies in de periode 
2007 tot en met 2011. Er werd teruggekeken naar een Statenperiode waarin er 
zowel sprake was van stijgende prijzen als van een stagnatie in de 
prijsontwikkeling. Terwijl in het rekenkameronderzoek naar gemeentelijk 
grondbeleid de grondexploitatie centraal staat, is in ons onderzoek naar het 
provinciale beleid de schijnwerper gezet op de grondaankopen. De 
belangrijkste reden is dat de drie Noordelijke provincies geen grondexploitatie 
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voeren in de zin van het BBV. De Noordelijke provincies kopen gronden aan 
voor het realiseren van gedefinieerde ruimtelijke projecten zoals de verbreding 
van een weg of het graven van een nieuw verbindingskanaal. Er is geen 
ambitie de verworven gronden na deze te hebben ingericht weer uit te geven 
aan derden voor eigen gebruik (als bedrijf of als woning). Wel participeren de 
provincies in samenwerkingsverbanden die gronden uitgeven als 
bedrijventerrein of glastuinbouwgebied. In deze samenwerkingsverbanden 
werken de provincies echter samen met gemeenten en laten de 
grondexploitatie over aan de gemeenten. 
De benodigde grond in het buitengebied wordt overwegend verworven van 
agrarische ondernemers. Daarnaast wordt er in beperktere mate grond 
verworven van gemeenten en waterschappen. De provincie Groningen bedient 
zich relatief vaak van het instrument grondruil. Soms moet ter compensatie 
van het verschil in waarde van de verworven grond en de aangeboden grond 
een toegift worden betaald door de agrarische ondernemer. De Noordelijke 
Rekenkamer deed de aanbeveling aan de provincie Groningen bij het aangaan 
van een grondruil goed te bepalen wat de handelswaarde is van de 
aangeboden grond en die van de verkregen grond en er voor te zorgen dat het 
eventuele verschil door de agrarische ondernemer wordt bijgepast. 
Door de provincie Drenthe werden in de beschouwde periode relatief weinig 
gronden verworven. De kavels zijn klein, de prijs vaak marktconform. 
Belangrijke aankopen voor natuurontwikkeling worden verricht door en voor 
risico van de Dienst Landelijk Gebied. Bij de provincie Drenthe bestaan geen 
ambities in de nabije toekomst over te gaan tot grootschalige 
gebiedsontwikkeling. 
In de beschouwde periode heeft het provinciebestuur van Fryslân enkele 
ambitieuze infrastructurele werken in uitvoering genomen. Daarvoor werden 
de nodige percelen verworven. De Rekenkamer selecteerde een aantal grotere 
dossiers en constateerde daarbij dat de provincie ruimhartig aankocht en in 
bepaalde gevallen ook ruimhartig compenseerde voor geleden 
vermogensverlies en inkomensschade. De Noordelijke Rekenkamer drukte het 
provinciebestuur op het hart voortaan een meer sobere insteek te kiezen. 
 

• Wordt de vergunningverlening OMRIN opnieuw onderzocht? 
Op 17 oktober 2012 sprak een meerderheid van Provinciale Staten van Fryslân 
uit dat zij een antwoord wilden op elf onderzoeksvragen naar de 
vergunningverlening voor de energiecentrale te Harlingen. De 
Statenmeerderheid vond het wenselijk dat de Noordelijke Rekenkamer de 
vragen met betrekking tot de zorgvuldigheid en de doelmatigheid van de 
inmiddels onherroepelijke vergunningverlening voor een 
Reststoffenenergiecentrale beantwoordt. Het college van de Noordelijke 
Rekenkamer heeft twee keer over dit verzoek vergaderd. De eerste keer was de 
vraag of dit verzoek moet worden gehonoreerd. Het antwoord was positief. De 
tweede keer was de vraag of het ontwikkelde onderzoeksvoorstel de garantie 
bood dat de vragen die de Statenleden hadden gesteld ook werkelijk van een 
controleerbaar antwoord konden worden voorzien. In de laatste vergadering 
van dit verslagjaar werd het betreffende onderzoeksvoorstel vastgesteld en 
bekend gemaakt aan de Statenleden in Fryslân. In de tweede helft van 2013 
kan naar verwachting over de bevindingen van dit onderzoek worden 
gerapporteerd. 
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• Zal het Noorden in 2020 14% van de energie opwekken uit 
hernieuwbare bronnen? 

Voorspellen is moeilijk, zeker als het om de toekomst gaat. Op 4 maart 2013 
worden drie rapporten gepubliceerd waarin de Noordelijke Rekenkamer in zal 
gaan op de mate waarin in de periode 2007-2011 een vooruitgang is geboekt in 
het vermogen van de in de drie Noordelijke provincies geïnstalleerde 
windturbines en biovergisters. Dit is een relevant gegeven omdat deze twee 
duurzame energiebronnen een belangrijk aandeel hebben in de huidige 
productie van duurzame energie. Tijdens het verslagjaar 2012 werd dit 
onderzoek in uitvoering genomen en werd de fase van ambtelijk hoor en 
wederhoor afgerond. 
 

• Overige onderzoeken 
Gedurende het verslagjaar werd gewerkt aan onderzoek naar de bijdrage van 
projecten van de Noordelijke kennisinstellingen aan de innovatiekracht van 
drie Noordelijke bedrijfstakken: sensortechnologie, watertechnologie en 
energieopwekking. De provincies en het SNN hebben in het kader van de 
zogeheten Lissabon doelstelling in de periode 2003-2012 een financiële 
impuls gegeven aan de Noordelijke kennisinstellingen. Aan het eind van het 
verslagjaar is de fase van ambtelijk hoor en wederhoor gestart. In de loop van 
2013 zal het bestuurlijk rapport verschijnen. 
Aan het eind van 2012 is een begin gemaakt met het geplande onderzoek naar 
de kostendekkendheid van de exploitatie van Groningen Airport Eelde en naar 
de identificatie van de publieke belangen die kunnen rechtvaardigen dat vijf 
overheidsinstellingen (drie gemeenten en twee provincies) zich als 
aandeelhouder blijven ontfermen over deze luchthaven, ook als de 
kostendekkendheid nog niet gegarandeerd is. Ook over de resultaten van dit 
onderzoek wordt in de loop van 2013 gerapporteerd. 
 
Contacten met (leden van) Provinciale Staten 

• Briefings voor Statenleden bij publicatie rapporten 
Zoals gebruik, zijn er voorafgaand aan de publicatie van de 
Rekenkamerrapporten “briefings” verzorgd. In deze briefings wordt 
voorafgaand aan het aflopen van het embargo aan de geïnteresseerde 
Statenleden een toelichting gegeven op de conclusies en aanbevelingen van 
het Rekenkameronderzoek. Vragen worden beantwoord. 
 

• Commissie- en Statenvergaderingen 
De Noordelijke Rekenkamer stelt het contact met Provinciale Staten en haar 
leden over onderzoeksrapporten bijzonder op prijs. Het college is te allen tijde 
bereid een toelichting in een commissievergadering te geven - naast de 
briefing op de publicatiedag zelf. Het college heeft ook de 
commissievergaderingen bijgewoond waarin op de agenda de behandeling van 
de jaarstukken 2011 en de begroting 2013 was geplaatst. In discussie met de 
Statenleden werden de documenten nader toegelicht. 
 

• Programmaraad Noordelijke Rekenkamer 
De programmaraad adviseert over het uit te voeren onderzoek en de wijze 
waarop de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. De programmaraad 
bestaat uit afgevaardigden van Provinciale Staten en telt negen leden, uit elke 
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provincie drie. De Provinciale Staten van Drenthe worden vertegenwoordigd 
door mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker en de heren H.J. van der Ven en J. 
Vester. De Provinciale Staten van de provincie Groningen worden 
vertegenwoordigd door mevrouw K. Hazewinkel en de heren A.J.M. van 
Kesteren en J.H Mastenbroek. De Provinciale Staten van Fryslân worden 
vertegenwoordigd door de heren K. Kielstra, J.A. Tjalsma en R. van Maurik. 
De heer van Maurik is tevens de voorzitter van de Programmaraad. Het 
secretariaat van de Programmaraad is in handen van mevrouw mr.drs.S. 
Buissink (statengriffier van de provincie Drenthe). 
 
In de verslagperiode is de Programmaraad drie maal bijeengekomen. De 
eerste bijeenkomst stond in het teken van een bespreking van de jaarstukken. 
De tweede bijeenkomst betrof het adviseren over de procedure, het profiel en 
benoemingsadviescommissie voor het vervullen van de vacature die in het 
bestuur was ontstaan door het aangekondigde vertrek van de heer Warmelink. 
De derde bijeenkomst ging behalve over de voortgang van het lopende 
onderzoeksprogramma vooral over de missie, de onderzoeksstrategie en het 
visiedocument van de Noordelijke Rekenkamer. 
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2. Directieverslag 
 
Het bureau van de Noordelijke Rekenkamer ondersteunt het College bij het 
uitoefenen van zij wettelijke taak. De secretaris van het College is ook 
directeur van het bureau. De directeur handelt binnen het mandaat van de 
vastgestelde begroting 2012 en het vastgestelde onderzoeksprogramma 2012-
2013. De directeur geeft leiding aan vijf medewerkers. In het directiestatuut 
waarin de taakverdeling tussen College en directeur/secretaris is bepaald, 
wordt de directeur voor de interne organisatie en de kwaliteit van het 
onderzoek verantwoordelijk gesteld. In dit directieverslag komen de 
werkzaamheden en ontwikkelingen van het afgelopen jaar aan de orde. 
 
 2.1  Onderzoek en onderzoeksactiviteiten 
Onderzoek, oordeelsvorming en daarmee samenhangende activiteiten vormen 
het primaire proces van de Rekenkamer. Bij het bureau van de Rekenkamer 
zijn vier onderzoekers werkzaam die zich vrijwel uitsluitend met onderzoek 
bezig houden. Onderzoek doen is een ambacht en Rekenkameronderzoek is 
een aparte vorm daarvan. Een belangrijke leerschool voor dat ambacht is de 
praktijk. Van groot belang is ook de intervisie en de eindbeoordeling door het 
college. De directeur heeft bij lopend onderzoek de taak het proces te bewaken 
en met de onderzoekers mee te denken over opzet en uitvoering van het 
onderzoek. 
 
Onderzoeken en doorlooptijden 
In 2012 zijn de volgende onderzoeken gestart dan wel afgerond: 

• bodemsanering humane spoedlocaties 
o Drenthe, Groningen en Fryslân 

� Publicatie 23 februari 2012 
• grondverwerving 

o Fryslân, Groningen en Drenthe 
� Uitvoering november 2011 - juli 2012 
� Publicatie 1 oktober 2012 

• energietransitie 
o Groningen, Drenthe, Fryslân 

� Uitvoering: februari 2012 - januari 2013 
� Publicatie 4 maart 2013 

• kennisinstellingen en innovatie 
o Drenthe, Fryslân en Groningen 

� Uitvoering maart 2012 – april 2013 
� Publicatie zomer 2013 

• Groningen Airport Eelde 
o Groningen en Drenthe 

� uitvoering oktober 2012 - april 2013 
� Publicatie zomer 2013 

 
Voor het onderzoek provinciale grondverwerving is een deelopdracht verstrekt 
aan het Kadaster. Voor het onderzoek Groningen Airport Eelde is een 
deelopdracht verstrekt aan Stichting Economisch Onderzoek van de 
Universiteit van Amsterdam. In het verslagjaar is tevens een beroep gedaan op 
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studentassistenten (waaronder een stagiaire van de Rechtenfaculteit 
Groningen). 
 
Uren besteed aan onderzoek 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de uren die zijn besteed aan 
directe (tabel 1) en indirecte (tabel 2) onderzoeksactiviteiten. De uren in het 
overzicht zijn exclusief de uren van de collegeleden. De uren per fase van een 
onderzoek en de uren als percentage van de totaal beschikbaar arbeidstijd 
staan hieronder vermeld. 
 
tabel 1 bestede uren aan onderzoek in 2012 
 totaal % 
Onderzoek grondbeleid   
Totaal 1.283 14% 
   
Onderzoek spoedlocaties bodemsanering   
Totaal 347 4% 
   
Onderzoek kennisinstellingen   
Totaal 1.234 14% 
   
Waddenfonds   
Totaal 
 

103 1% 

Onderzoek energietransitie   
Totaal 2.721 29% 
 
Andere onderzoeksprojecten(GAE) 

 
399 

 
4% 

Onderzoeksprogramma (sociaal beleid) 
 

207 2% 

Totaal besteed aan onderzoek 
 

6.294 67% 
 

 
 
Twee derde van het totaal aan beschikbare uren (9.449) is besteed aan 
onderzoeksactiviteiten. In dat opzicht is er een verandering ten opzichte van 
2011 (toen werd 60% van de beschikbare uren aan onderzoek besteed). Een 
derde van de beschikbare uren (3.155) werd in 2012 besteed aan 
ondersteunende taken. 
 
tabel 2 bestede uren aan overige activiteiten in 2012 
 uren % 
Ondersteuning bestuur 481 5% 
PS, commissies, Programmaraad, griffies 350 4% 
Intern beheer (administratie, management) 980 10% 
Ziekteverzuim 626 7% 
Opleiding 155 2% 
Intern werkoverleg 300 3% 
Volgen besluitvorming provinciaal bestuur 13 0% 
Werving en selectie 52 0,5% 
Behandeling WOB-verzoek 53 0,5% 
Overig 145 1,5% 
 3.155 33% 

 
Van groot belang bij de urenallocatie is dat het college afgewogen besluiten 
kan nemen over onderzoeksvoorstellen, Nota’s van Bevindingen en 
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Bestuurlijke Rapporten (ondersteuning bestuur). Een tweede prioriteit is het 
onderhouden van geregeld contact met Statenleden, Programmaraad, en 
griffiemedewerkers. Daarnaast wordt ruim tien procent van de beschikbare 
tijd besteed aan administratie (intern beheer). In vergelijking met het vorige 
jaar is het ziekteverzuim gedaald maar het blijft met een percentage van 7% 
aan de hoge kant. Dit als gevolg van een langer ziekteverzuim van een van de 
medewerkers. Conform de medische prognose vroeg het herstel enige tijd. 
Voor het overige was het verzuim zeer beperkt. In het overzicht is deze keer 
bijgehouden hoeveel werk het afhandelen van een WOB-verzoek, in twee 
instanties, het secretariaat heeft gekost. 
 
Tabel 3 verdeling tijdbesteding naar activiteiten in 2012 (uren en %) 
 Uren 2012 % in 2012 Uren 2011 % in 2011 
Onderzoeksactiviteiten 6.294 67% 5.907 60% 
Beheer en management 2.529 26% 2.856 30% 
Ziekteverzuim 626 7% 1.016 10% 
Totaal 9.449 100% 9.779 100% 

 
In vergelijking met het voorgaande jaar is meer tijd beschikbaar gekomen voor 
de primaire activiteit: onderzoek. Ook is het ziekteverzuim gedaald, hoewel 
een verdere daling zeker gewenst is. Het aantal uren dat wordt besteed aan 
bestuursondersteuning en management is verminderd. Een en ander heeft 
zich kunnen vertalen in een iets grotere productie. In 2012 konden zes 
bestuurlijke rapporten en een beleidsbrief worden afgeleverd (tegen drie 
bestuurlijke rapporten en drie navolgingonderzoeken in 2011). Verder kon in 
het verslagjaar conform planning een goede basis worden gelegd voor enkele 
rapportages in de eerste helft van 2013, waaronder de publicatie op 4 maart 
2013 van het relatief omvangrijke onderzoek naar de energietransitie. 
 
Er is in het verslagjaar ook door het bureau intensief samengewerkt met de 
Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies. Zo 
werd een bijdrage geleverd aan de Kring bijeenkomsten in Leeuwarden en 
later in Diever over respectievelijk de diverse vormen van 
rekenkameronderzoek (dienstbaar en/of onafhankelijk) en de lengte van het 
rekenkameronderzoek. Er werd een bijdrage geleverd aan het jaarcongres van 
de NVRR, aan de begeleiding van het NVRR-onderzoek naar slapende 
rekenkamers, en aan een bijeenkomst van de Kring Oost (over samenwerking 
van rekenkamercommissies). 
 
 
 2.2  Medewerkers 
Rekenkamerwerk is mensenwerk. De medewerkers van het bureau vormen het 
kapitaal van de Rekenkamer. Zonder gedreven onderzoekers die plezier 
hebben in het beantwoorden van de door het College opgeworpen vragen en 
daarbij een goede ondersteuning krijgen, komen de gegevens en inzichten niet 
boven water. 
Het bureau van de Rekenkamer heeft een vaste formatie van vier 
medewerkers die zich met onderzoek bezighouden en één medewerker die als 
spin in het web – of beter gezegd: als office manager - ondersteuning biedt aan 
het College, het bureau en de directeur - in totaal zes personen met een totale 
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formatie in 2012 van 5,7 fte. Het College heeft gezamenlijk een formatie van 
0,4 fte, zodat het geheel neerkomt op een formatie van 6,1. 
 
Aan het eind van 2012 gaf één van de vier onderzoekmedewerkers te kennen 
dat zij aan het begin van 2013 ontslag zou nemen in het verband met het 
aanvaarden van een nieuwe baan. Aan het begin van 2013 is afscheid genomen 
van deze medewerker. In het verslagjaar hebben twee functiewaarderingen 
plaatsgevonden. In beide gevallen is de functieomschrijving gewijzigd. In een 
van deze twee gevallen ging de veranderde functie inhoud gepaard met een 
bevordering. In het verslagjaar zijn aan het begin van het jaar zogeheten 
planningsgesprekken gevoerd. Aan het eind van het jaar zijn 
beoordelingsgesprekken gevoerd. 
 
 
2.3  Middelen 
Dienstverlening en servicecontracten 
De provincie Drenthe vervult als centrumprovincie (aangewezen in de 
Gemeenschappelijke Regeling) een ondersteunende rol op facilitair gebied 
voor de Noordelijke Rekenkamer. De directeur heeft met de directeur-
secretaris van deze provincie een dienstverleningsovereenkomst gesloten. 
Voor een aantal andere aspecten zoals huisvesting, schoonmaak, verzekering 
en beveiliging zijn in 2005 langlopende contracten afgesloten – die al dan niet 
in de loop der tijd zijn aangepast. 
 
Informatievoorziening 
Door persberichten, briefings en toelichtingen in commissievergaderingen zijn 
de onderzoeksbevindingen onder de aandacht van de Statenleden gebracht. 
Onze website www.noordelijkerekenkamer.nl is een belangrijk medium voor 
publicatie en openbaarmaking van onze rapporten. In tabel 4 wordt een 
overzicht gegeven van recente downloads. 
 
Tabel 4 aantallen downloads van de website in 2012 

 Aantal in 2012 
Grondbeleid (downloads)  
 - onderzoeksvoorstel 789 
  - bestuurlijke rapporten 
 

127 

Bodemsanering spoedlocaties (downloads)  
 - onderzoeksvoorstel 
 - bestuurlijke rapporten 

1.151 
483 

 
Onderzoeksprogramma 2012 – 2013 (downloads) 1.008 
  
Nieuw bestuurslid Noordelijke Rekenkamer (hits) 1.182 
  

 
Beheer, ICT en informatiebeveiliging 
Niet alleen voor communicatie maar vooral ook voor het onderzoekswerk 
(informatie en data verzamelen, verwerken, analyseren en daarover 
rapporteren) is kantoorautomatisering onmisbaar. Om deze reden en het feit 
dat onze onderzoeksdata goed beveiligd moeten zijn, is in 2010 veel 
geïnvesteerd in ICT-infrastructuur. Het beheer en onderhoud van het 
geautomatiseerde systeem en netwerk zijn uitbesteed aan een externe partij. 
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Deze partij is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en calamiteitenopvang 
van het gehele geautomatiseerde systeem. Het beheer, onderhoud en ‘in de 
lucht houden’ van de website is aan een andere partij uitbesteed. 
 
Op ICT-gebied is een aantal waarborgen voor informatiebeveiliging 
aangebracht. Ten behoeve van het zorgvuldig omgaan met gegevens en 
informatie die de Rekenkamer in het kader van onderzoek vergaart, geldt een 
aantal procedures. De Rekenkamer hanteert een geheimhoudingsverklaring 
die door alle extern ingehuurde medewerkers wordt ondertekend. Voor het 
zorgvuldig omgaan met gegevens is een privacyreglement vastgesteld. 
 
Financiën 
Bij de uitvoering van de begroting voor 2012 is er in mindere mate een beroep 
gedaan op externe inhuur dan was voorzien. Een compleet overzicht van 
bestedingen wordt gegeven in de jaarrekening over 2012. De controlerend 
accountant van de provincie Drenthe heeft de jaarrekening van een 
goedkeurende verklaring voorzien. Over 2012 is een overschot gerealiseerd. 
Het college van de Noordelijke Rekenkamer heeft besloten dit overschot in 
drie gelijke delen over te maken naar de drie deelnemende provincies. 
 
 
Dr. M. Herweijer, directeur bureau 
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Aan:  
Het bestuur van de Noordelijke Rekenkamer 
Lauwers 14 
9405 BL  ASSEN 
 
9405 BL 14 

 
 
Assen, 30 mei 2013 
Ons kenmerk:  
Behandeld door mevrouw S. Buissink (0592) 36 57 95       
Onderwerp: Zienswijze ontwerp-begroting 2014 NRK  
 
 
Geacht bestuur, 
 
Wij hebben kennisgenomen van de jaarstukken van de NRK, waaronder het jaarverslag 2012, de 
jaarrekening 2012 en de begroting 2014.  
 
In de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 29 mei 2013 is ingestemd met de ontwerp-
begroting 2014 NRK en met de bestemming van het resultaat van de Jaarrekening 2012. Via deze 
zienswijze op de ontwerp-begroting 2014 maken wij dit kenbaar. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Provinciale Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
J. Tichelaar,  mevrouw mr. drs. S. Buissink,  
voorzitter griffier  
 




