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Inleiding

Hierbij treft u de ontwerpbegroting 2015 Noordelijke Rekenkamer (NRK), Jaarverslag 2013 NRK, Jaar-
rekening 2013 NRK inclusief Controleverklaring Ernst&Young en de Strategische Visie van de NRK 
aan. Over deze jaarstukken heeft op 8 april 2014 overleg plaatsgevonden tussen de Programmaraad 
en het College 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 2013 stelt het college 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 basis van de financiële jaarstukken en de bespreking stelt de Programmaraad de drie Staten voor 
in te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 NRK en kennis te nemen van het Jaarverslag 2013, de 
Jaarrekening 2014 en de Strategische Visie. 
 
Op 23 april 2014 heeft het college van de NRK een brief aan Provinciale Staten gericht waarin zij de 
staten om een reactie vragen op de ontwerpbegroting 2015 NRK. Verder geeft zij aan overeenkomstig 
het advies van de Programmaraad en het College van de NRK, het positieve resultaat in drie gelijke 
delen terug te laten vloeien naar de drie deelnemende provincies. 
 

Advies  

1. Met inachtneming van de opmerkingen onder 1.1 – 1.2 instemmen met de ontwerpbegroting 
2015 van de Noordelijke Rekenkamer; 

2. Instemmen met de bestemming van het resultaat 2013; 
3. Kennisnemen van het Jaarverslag 2013; 
4. Kennisnemen van de Jaarrekening 2013 inclusief de Controleverklaring Ernst&Young; 
5. Kennisnemen van de Strategische Visie; 
6. De instemming met de ontwerp-begroting 2015 van de Noordelijke Rekenkamer en de be-

stemming van het resultaat 2013 en de kennisname van het Jaarverslag 2013, de Jaarreke-
ning 2013 inclusief de Controleverklaring Ernst&Young en de Strategische Visie via bijge-
voegde zienswijze kenbaar maken.  

Beoogd effect 

Tijdige indiening zienswijze en vaststelling Begroting NRK 2015. 

Argumenten 

1.1 Jaarrekening 2013 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 25 maart 2014 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. 
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Het rekeningresultaat over 2013 is € 42.318,-- positief. Dit bedrag is onder andere tot stand gekomen 
door: 
- Lagere kosten dan begroot voor intern personeel (€ 25.640,--). De onderschrijding bedraagt 5 % 

van de begrote kosten. 
- De kosten voor extern personeel zijn hoger uitgevallen dan begroot (-€ 7964,--) omdat voor drie 

onderzoeken beroep is gedaan op extern personeel. 
- Lagere kosten voor werving en selectie (€ 9410,--) aangezien bij de werving van nieuw personeel 

uitsluitend gebruik is gemaakt van digitale wervingsmiddelen. 
- Lagere kosten voor afschrijvingen (€ 6.189,--) 
- Lagere kosten onvoorzien (€ 4.484,--) 
 
1.2 Algemene reserve  
Het college van de NRK stelt voor het positieve resultaat over 2013 in gelijke delen van €14.106,-- 
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.  
 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Na besluitvorming zal het college van de NRK aansluitend op de hoogte worden gesteld. Hiermee kan 
het college de begroting tijdig, dat wil zeggen voor 15 juli 2014, vast stellen en indienen bij het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken.  

Financiën 
De bijdrage van de provincie Drenthe aan de NRK 2015 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 ontwerpBegroting NRK 2015 indienen. 
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Bijlagen  
1. Brief van de voorzitter van het College NRK d.d. 23 april 2014 
2  Ontwerp-Begroting 2015 
3. Jaarverslag 2013 
4. Jaarrekening 2013, inclusief Controleverklaring Ernst&Young 
5. Strategische visie 
 

 
Ter inzage in de leeskamer 
Niet van toepassing. 
 
 
Assen, 16 april 2014  
Kenmerk: 16/SG/201400822 
 
 
Het Presidium van provinciale staten, 
 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 
 
 
 



   2014-619-1 
 

 

 
Provinciale staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het Presidium van provinciale staten van 26 mei 2014, kenmerk 
16/SG/201400822; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I.  het jaarverslag Noordelijke Rekenkamer 2013, de jaarrekening Noordelijke Rekenkamer 2013 

en de Strategische Visie voor kennisgeving aan te nemen; 
 
II.  in te stemmen met de ontwerp-Begroting Noordelijke Rekenkamer 2015 en de voorgestelde 

bestemming van het resultaat 2013; 
 
III.  de bijgevoegde zienswijze vast te stellen. 
 
 
 
Assen, 2 juli 2014 
 
 
 
 
Provinciale staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
 



Aan:  
Het bestuur van de Noordelijke Rekenkamer 
Lauwers 14 
9405 BL  ASSEN 
 
9405bl14 

 
 
 
 
 
Assen, @@@ juni 2014 
Ons kenmerk: @@/SG/201400@@@ 
Behandeld door mevrouw S. Buissink (0592) 36 57 95  
Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2015 NRK  
 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Wij hebben kennisgenomen van de jaarstukken van de NRK, te weten het jaarverslag 2013, de 
jaarrekening 2013, de Strategische Visie en de ontwerpbegroting 2015.  
Bij deze maken wij onze zienswijze kenbaar, zoals genoemd in artikel 48 wet 
gemeenschappelijke regelingen.  
 
In de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 2 juli 2014 is ingestemd met de 
ontwerpbegroting 2015 NRK en met de bestemming van het resultaat van de Jaarrekening 
2013. Verder is tijdens deze vergadering kennisgenomen van het jaarverslag 2013, de 
jaarrekening 2013 en de Strategische Visie.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Provinciale Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
J. Tichelaar,  mevrouw mr. drs. S. Buissink,  
voorzitter griffier 
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1. Inleiding 

Het begrotingsjaar 2015 is het eerste jaar waarbij de verantwoordelijkheid 

voor de bekostiging van de jeugdzorg van de provincies is overgegaan naar 

de gemeenten. In 2014 is de verantwoordelijkheid van de provincies voor het 

natuurbeleid verder toegenomen. De Statenverkiezingen in maart 2015 

markeren een belangrijke gelegenheid bakens te verzetten. Een nieuwe 

generatie Statenleden zal kennis maken met het werk van de Rekenkamer. 

Meer dan in de voorgaande Statenperiode zullen Provinciale Staten hun 

controle richten op de ruimtelijke en infrastructurele taken van de provincie. 

 

De Noordelijke Rekenkamer heeft van de wetgever de taak gekregen 

onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en 

rechtmatigheid van het door de provincies gevoerde bestuur. De Noordelijke 

Rekenkamer is een gemeenschappelijk orgaan dat de provincies Drenthe, 

Fryslân en Groningen in 2005 bij gemeenschappelijke regeling hebben 

ingesteld. De regeling is in 2013 voor het laatst herzien. De 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 

te vervullen. De primaire taak is het doen van relevant evaluatieonderzoek. 

 

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 het stellen van de beleidskaders en het uitoefenen van 

controle op de uitvoering daarvan. Dit gebeurt door relevante, aan feiten 

getoetste informatie aan te bieden. Het leren staat voorop. De Noordelijke 

Rekenkamer wil zo een bijdrage leveren aan de doelmatigheid van het 

provinciaal bestuur.” 

 

Eind 2013 heeft de Rekenkamer een tweejarig onderzoeksprogramma voor 

de periode 2014-2015 vastgesteld. In 2014 is het eerste deel van dit 

onderzoeksprogramma in uitvoering genomen. In 2015 wordt het tweede 

deel van dit onderzoeksprogramma uitgevoerd. Tevens zal in de tweede helft 

van 2015, samen met de nieuw gekozen Statenleden, worden gewerkt aan 

het opstellen van een nieuw onderzoeksprogramma. 

 

2. Begroting 2015 

Bij het opstellen van de begroting voor 2015 is voortgebouwd op 

beleidskeuzen die bij de opstelling van de begroting voor 2014 zijn gemaakt. 

Het streven is onveranderd gericht op het beheersen van de uitgaven en het 

vergroten van de interne doelmatigheid. Bij het opstellen van de begroting 

voor 2015 is verder uitgegaan van de realisatiecijfers over 2013 (zie: 

jaarrekening 2013). Posten waarop de realisatie van 2013 belangrijk 

verschilde van de begroting voor 2013 zijn aanleiding geweest voor kritisch 

onderzoek. Dit heeft geleid tot een herschikking van enkele 

begrotingsposten. Tenslotte is net als in andere jaren ten aanzien van de 
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personele lasten het stijgingspercentage gevolgd dat de centrumprovincie 

Drenthe voor 2015 hanteert. 

 

paragrafen bij de begroting 2015 

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) 

schrijft voor dat de begroting van de betrokken overheid programma’s kent 

die op het verwezenlijken van de diverse maatschappelijke beleidsvelden zijn 

gericht. Verder schrijft het BBV voor dat de betreffende overheid in 

afzonderlijke paragrafen de uitgangspunten beschrijft die op een aantal door 

de regelgever genoemde beheersaspecten in acht worden genomen. 

 

De Noordelijke Rekenkamer is geen bestuursorgaan dat besluiten neemt met 

rechtsgevolg. De Rekenkamer doet onderzoek. De strekking van dit 

onderzoek neemt de vorm aan van een constatering dan wel een advies (in 

het geval het rapport aanbevelingen bevat). 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 op één doel gericht is, is het niet zinvol 

afzonderlijke uitgavenprogramma’s te onderscheiden. De vier in 2015 uit te 

voeren onderzoeksprojecten worden benoemd in het tweejarige 

onderzoeksprogramma 2014-2015 dat in december 2013 werd vastgesteld. 

Over de uitvoering van de geplande onderzoeksprojecten worden de leden 

van de Programmaraad waarin elke vergadering van PS door drie 

afgevaardigden wordt vertegenwoordigd, halfjaarlijks geïnformeerd. 

 

De Noordelijke Rekenkamer heeft geen rechtspersoonlijkheid. Er kan geen 

grond worden aangekocht. Er worden geen kapitaalgoederen aangehouden 

zodat ook het formuleren van uitgangspunten bij het onderhoud van de 

kapitaalgoederen niet zinvol is. De Noordelijke Rekenkamer is een 

samenwerkingsorgaan van de drie Noordelijke provincies maar neemt zelf 

niet - bestuurlijk noch financieel - deel aan andere organisaties. Er is in de 

begroting van de NRK daarom geen paragraaf verbonden partijen 

opgenomen. Onderstaand komen achtereenvolgens de resterende paragrafen 

waarin het BBV voorziet, aan bod, te weten: 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, financiële aansprakelijkheden) dan kan daarin worden 

voorzien door de weerstandscapaciteit uit de reserve en het nog niet 

verplichte deel van de begroting (de post onvoorzien) aan te spreken. De 

bedrijfsvoering van de Noordelijke Rekenkamer kent beperkte risico’s 

(bijvoorbeeld een weerbarstig onderwerp van onderzoek dat leidt tot uitloop 

van het onderzoeksproject) die het rechtvaardigen een beperkt eigen 

vermogen aan te houden, om daarmee niet begrote, maar noodzakelijk 
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blijkende uitgaven te financieren. De Noordelijke Rekenkamer beschikt over 

een algemene reserve van €42.565,-. 

 

2.2 financiering 

rekening courant verhouding 

Sinds juli 2013 voert de Noordelijke Rekenkamer een deel van haar financiën 

uit in eigen beheer. De salarisbetaling en de daarmee samenhangende 

reiskostenvergoeding vallen echter onveranderd onder de administratie van 

de provincie Drenthe. Ten aanzien van het deel van de financiën dat de NRK 

in eigen beheer uitvoert, ligt de interne controle bij de provincie Drenthe. 

Sinds 1 januari 2014 storten de drie deelnemende provincies hun jaarlijkse 

bijdrage rechtstreeks op de bankrekening van de Rekenkamer. 

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. Mocht zich een overschot voordoen, dan doet de Rekenkamer 

een voorstel voor de bestemming van dit resultaat. In de regel wordt het 

resultaat volledig teruggestort aan de drie deelnemers. 

2.3 bedrijfsvoering 

Deze paragraaf gaat in op plannen met betrekking tot de bedrijfsvoering. De 

verschillen tussen de begroting 2015 ten opzichte van de begroting 2014 

worden hieronder toegelicht en worden in paragraaf 3.2 cijfermatig 

weergegeven. 

 

organisatie en personeelsbeleid 

De voor 2015 geraamde personeelsopbouw is als volgt: 

College 0,4 fte 

Bureau 5,8 fte 

Totaal  6,2 fte 

 

Deze formatieomvang wijkt niet af van de formatieomvang waarmee in het 

lopende begrotingsjaar 2014 wordt gewerkt. 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. 

 

Woon- werkverkeer en reis- en verblijfkosten 

Sinds 2012 is een stijgende lijn te zien in de kosten op deze post. Omdat er 

in 2013 een overschrijding is die ook boven de begroting van 2014 uitstijgt, 

is er voor gekozen deze post voor 2015 iets verder naar boven bij te stellen. 
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vorming en opleiding 

Voor de medewerkers van het bureau is conform het beleid van de provincie 

Drenthe een beperkt persoonlijk budget beschikbaar om te investeren in 

eigen vaardigheden en employability. De verwachting is dat de behoefte aan 

opleiding niet zal verminderen. Daarom is besloten deze post gelijk te 

houden aan de post in 2014. 

 

werving en selectie 

In de begroting voor 2013 is een post opgenomen voor werving en selectie 

van personeel. Tijdens datzelfde begrotingsjaar is een wervingsprocedure 

doorlopen. Werving via digitale kanalen is een voldoende effectief middel 

gebleken. Hierdoor is slechts 6% van het beschikbare budget benodigd 

geweest. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van deze post op de 

begroting voor 2015. 

 
extern personeel 

Ter ondersteuning van het eigen onderzoek wordt extern capaciteit 

ingehuurd. Ten opzichte van 2014 wordt voor 2015 uitgegaan van een even 

groot beroep op externe expertise. De onderzoeken die voor 2015 gepland 

zijn (met name: doorwerking planologisch beleid en handhavingkwaliteit 

omgevingsdiensten), vragen naar verwachting inhuur van externe expertise. 

 

huisvesting 

De Rekenkamer huurt een kantoorunit van administratiekantoor Flynth aan 

de Lauwers 14 te Assen. Eind 2013 is de huur per 1 januari 2015 opgezegd. 

De rekenkamer gebruikt het lopende begrotingsjaar (2014) om uit te kijken 

naar mogelijk nieuwe huisvesting. De wens voor andere huisvesting is 

ingegeven door onder andere de kwaliteit van de klimaatbeheersing, de 

excentrische ligging en het ontbreken van een glasvezelverbinding. 

Daarnaast is in 2014 de (kale) huurprijs per vierkante meter hoog ten 

opzichte van de normprijs voor vergelijkbare kantoorruimten. 

 

externe diensten 

Voor de ondersteuning van haar werkzaamheden huurt de Rekenkamer een 

aantal facilitaire diensten in. Hieronder vallen onder andere diensten op het 

gebied van beveiliging en verzekering van de inboedel. 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 

accountantscontrole, contributie aan de Nederlandse Vereniging van 

Rekenkamers en Rekenkamercommissies en papiervernietiging. 

 

dienstverlening Drenthe 

De financiële administratie van de Noordelijke Rekenkamer wordt gevoerd 

door de provincie Drenthe. De financiële beleids- en beheersverordeningen 

van de provincie Drenthe zijn op deze dienstverlening van toepassing. De 

Noordelijke Rekenkamer voert sinds halverwege 2013 zelf een deel van haar 
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financiële administratie. De salarisadministratie en de vergoeding voor reis- 

en verblijfskosten worden door de provincie Drenthe gevoerd. De provincie 

Drenthe ontvangt voor het uitvoeren van deze werkzaamheden een 

vergoeding. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een 

dienstverleningsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn ook afspraken 

gemaakt over de ondersteuning van de directeur op het gebied van 

personeelszaken, arbeidsomstandigheden, interne controle, juridisch advies 

en verzuimbegeleiding. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van 

urenadministratie en nacalculatie. Omdat de rekenkamer sinds halverwege 

2013 zelf haar financiële administratie is gaan voeren, bestaat de 

verwachting dat er voor 2015 een geringer beroep op de dienstverlening 

door de centrumprovincie wordt gedaan. Om die reden is deze post met 10% 

verlaagd ten opzichte van de begroting 2014. 

 

automatisering en kapitaallasten 

Voor onderhoud, beveiliging en 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. In 2010 is de 

volledige ICT vervangen. In 2013 is er op deze post een overschrijding 

geweest. Deze overschrijding is vooral veroorzaakt doordat de verouderde 

server en desktops meer onderhoud en reparatie behoefden. Voor 2014 is 

voorzien dat de inmiddels afgeschreven en verouderde ICT voorziening in 

zijn geheel wordt vervangen. Deze post is alleen opgehoogd met een 

inflatiecorrectie. 

 

schoonmaakkosten 

Voor het intern schoonhouden van de werkomgeving heeft de Noordelijke 

Rekenkamer een langlopend contract met Asito. Omdat hierin geen 

significante wijzigingen worden verwacht, is dit budget ongewijzigd ten 

opzichte van het budget in 2014. 

 

overige diensten 

Bij het samenstellen van de jaarrekening 2013 is een deel van de hoger 

uitgevallen accountantskosten geboekt op de post onvoorzien. In de 

begroting voor 2015 worden de verwachte kosten van de 

accountantscontrole volledig geboekt op de post ‘overige diensten’. Hiertoe 

is deze post voor 2015 opgehoogd ten opzichte van de begroting 2014. 

 

kosten vormgeving en publicatie 

Het digitaal publiceren van Rekenkamerrapporten brengt kosten met zich 

mee. De versie zoals de Statenleden die op hun tablet ontvangen moet goed 

doorzoekbaar zijn. De pdf-versie die op de website verschijnt moet via 

verschillende media (iphone, tablet, laptop, pc) goed leesbaar zijn. Aan de 

vormgeving van de rapporten wordt aandacht besteed. In het rekeningjaar 

2013 heeft de verhoogde productie geleid tot een overschrijding van de post 

vormgeving rapporten. Deze overschrijding is in de jaarrekening 2013 
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geboekt onder de post ‘onvoorzien’. Op grond van deze ervaring is het 

budget voor de post ‘vormgeving en publicatie’ voor 2015 naar boven 

bijgesteld. 

3. Financiële begroting 

Bij het opstellen van de begroting is voortgebouwd op de ervaringen met de 

exploitatie in 2013 (zie de jaarrekening 2013). Verder is bij het opstellen van 

de begroting 2015 rekening gehouden met hetgeen in de verordening 

financieel beleid (ex artikel 216 van de Provinciewet) wordt gesteld. 

Hieronder volgen: een toelichting op de financiële positie van de Noordelijke 

Rekenkamer, de ontwerpbegroting 2015 en het meerjaren overzicht van 

baten en lasten. Informatie met betrekking tot de rekening is opgenomen in 

de jaarrekening 2013 van de Noordelijke Rekenkamer welke werd voorzien 

van een goedkeurende verklaring door de controlerend accountant van de 

provincie Drenthe. 

 

3.1 overzicht baten en lasten 

Netto omzet 

Rekening 

2013 Begroting 2014 

Begroting 

2015 

Bijdrage drie provincies 770.658 752.942 756.950 

Baten 770.658 752.942 756.950 

Bedrijfslasten 729.413 
  

Bedrijfsresultaat 41.245 
  

(Rente)baten 1.073 
  

Toevoeging uit reserve - 
  

Resultaat uit gewone 

bedrijfsvoering 

42.318 
  

   
Terugvloeien resultaat naar 

provincies 
PM PM PM 

Resultaat na bestemming PM PM PM 

 

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 en premies is voor 2015 de stijging dan wel daling van deze 

kosten in 2014 als uitgangspunt genomen. Dit berust op een advies van de 

afdeling salarisadministratie van de provincie Drenthe. Voor materiële kosten 

is op basis van realisatiecijfers van 2013 een inschatting gemaakt, 

rekeninghoudend met zaken als reeds doorgevoerde besparingen en 

efficiëntere (werk)processen. In onderstaande tabel worden de lasten per 

kostenpost en kostensoort weergegeven. De laatste kolom betreft de 
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procentuele verschillen tussen de begroting voor 2015 ten opzichte van de 

begroting voor 2014. 

 

 

Budget 2015 Budget 2014 
Jaarrekening 

2013 
∆% 

Personeel 
  

 

 Personeel + sociale lasten 561.000 560.692 538.209 

  

Woon-werkverkeer + 

reis- en verblijfkosten 

20.000 17.000 19.661 

  

Vorming en opleiding 
6.000 6.000 5.556 

  

Werving en selectie 
1.000 5.000 580 

  

Extern personeel  
70.000 70.000 77.964 

 Totaal personeel 658.000 658.692 641.970 -0,1% 

Huisvesting 

  

 

 Huur en servicekosten 31.500 31.500 28.726 

  

Belastingen 
500 550 416 

 Totaal huisvesting 32.000 32.050 29.142 -0,2% 

Externe diensten 
  

 

 Dienstverlening Drenthe  9.000 10.000 9.000 

 Automatisering en 

website 
7.200 7.000 7.871 

 Schoonmaak 3.400 3.400 3.350 

 Overige diensten 6.350 3.500 6.146 

 Totaal externe diensten 25.950 23.900 26.397 8,6% 

Bureaukosten 
  

 

 Vormgeving rapporten  15.000 11.300 11.205 

 Kapitaallasten 5.000 5.000 811 

 Overige bedrijfskosten 9.000 10.000 7.832 

 Totaal bureaukosten 29.000 26.300 19.848 9,3% 

Voorlichting en 

representatie 
6.000 6.000 6.528 

0,0% 

Onvoorzien 6.000 6.000 5.558 0,0% 

Totaal 756.950 752.942 729.413 0,5% 

De kolom ∆% geeft de procentuele stijging of daling in de raming voor 2015 weer ten opzichte 

van de vastgestelde begroting voor 2014 

 

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 

Begrotings-

jaar 

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 42.565 

2014 42.565 PM PM PM 

2015 42.565 PM PM PM 

 

investeringen 

In 2014 wordt een (vervangings)investering gedaan van de hard- en 

software. Mede hierdoor worden voor 2015 geen investeringen verwacht. 

3.4 meerjarenraming 

De begroting van de Noordelijke Rekenkamer wordt jaarlijks aangepast op 

basis van de realisatiecijfers van het voorgaande jaar. De belangrijkste post 

op de begroting wordt gevormd door personeelslasten. Relevant zijn de 

anticipatie op Cao-afspraken en wet- en regelgeving betreffende de 

pensioenpremie. Verder speelt mee dat een enkele medewerker van het 

bureau nog een periodieke verhoging tegemoet kan zien. Bij het opstellen 

van de meerjarenraming is uitgegaan van een extrapolatie van de wijzigingen 

in salariskosten over 2014 zoals deze gegevens door de provincie Drenthe 

zijn aangeleverd. Ten aanzien van de categorie overige lasten wordt op basis 

van ervaringscijfers over de laatste jaren een extrapolatie gemaakt. 

 

Meerjarenraming 2016-2018 in begrotingscijfers 

X €1000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Lasten        

Personeelslasten 656 669 659 658 671 684 698 

Overige lasten 96 102 94 99 100 100 100 

Totaal 752 771 748 757 771 784 798 

Baten        

Bijdragen 

provincies 
752 771 753 757 771 784 798 
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Voorwoord 
 
Op 4 maart kwam de Rekenkamer met een rapport waarin werd 
beoordeeld of de drie Noordelijke provincies er in gaan slagen om in 2020 
14% van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Daarmee werd het 
provinciale beleid getoetst aan de Horizon 2020. Het gaat hier om één van 
de meest ambitieuze beleidslijnen die de Europese Commissie in dit 
decennium heeft uitgezet. 
 
Op 11 juni stond de Rekenkamer stil bij de bijdragen die de Noordelijke 
kennisinstellingen hebben geleverd aan het versterken van drie pieken in 
de Noordelijke kenniseconomie: energie, watertechnologie en het gebruik 
van gegevens verkregen uit sensortechnologie. In aansluiting op de 
ambitieuze Lissabon agenda (2000) mikken ook de Noordelijke provincies 
op voortgaande innovatie door het versterken van de relaties en netwerken 
tussen onderzoekers, ondernemers, onderwijzers en overheden. 
 
Op 4 november rapporteerde de Rekenkamer over de betrokkenheid van 
twee provinciale overheden bij de exploitatie van de regionale luchthaven. 
De Europese Commissie maakt zich zorgen over de mate waarin regionale 
overheden, in alle lidstaten van de Unie, met publieke middelen regionale 
luchthavens ondersteunen terwijl veel van deze regionale luchthavens 
verlieslatend zijn. De Europese Commissie stelt dat er een steekhoudende 
onderbouwing moet zijn voor een voortzetting van eventuele steun. 
Bovendien heeft de Commissie een horizon genoemd waarna staatssteun 
onder geen enkele voorwaarde toelaatbaar is. Niet zonder reden deed de 
Rekenkamer de aanbeveling eerst een maatschappelijke kosten baten 
analyse te verrichten voordat PS in een nieuwe overheidsinvestering 
bewilligt. 
 
Tenslotte stond de Rekenkamer op 16 december stil bij de verlening van 
een milieuvergunning aan een Reststoffenenergiecentrale in Harlingen. Bij 
het beoordelen van dit initiatief moet de provincie (en bij de controle 
vervolgens ook de NRK) toetsen aan de Best Beschikbare Technieken. Ook 
bleek dat er voor het in gebruik nemen van deze energiecentrale een 
natuurbeschermingsvergunning moet worden afgegeven. Ook die 
verplichting is het gevolg van een internationaal verbindende 
gebiedsaanwijzing. Grote delen van de Waddenzee zijn immers door de 
Europese Commissie aangewezen als Natura2000 gebied. 
 
Terugkijkend valt op dat de provincies meer en meer worden opgenomen 
in de Europese rechtsorde. Wanneer de Rekenkamer een concrete 
uitwerking geeft aan het wettelijk toetsingscriterium “rechtmatigheid”, 
komt steeds vaker het geldende Europese recht in beeld. In het verleden 
constateerde de Rekenkamer al dat de Noordelijke provincies en hun 
samenwerkingsverband het SNN mede uitvoering geven aan het beleid van 
de Europese Fondsen. Maar in 2013 is duidelijk geworden dat de 
Noordelijke provincies op het terrein van economische ontwikkeling, 
energie, natuur en infrastructuur vooral ook mede uitvoering geven aan 
het groeiende bestand van Europese richtlijnen, richtsnoeren en 
verordeningen. 
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Tijdens het verslagjaar is twee maal overleg gepleegd met de 
Programmaraad. Zo bracht de Programmaraad een advies uit over de 
jaarstukken 2012 en de begroting 2014. De beide instemmende adviezen 
werden door de drie vergaderingen van PS overgenomen. Verder droegen 
de leden van de Programmaraad onderwerpen aan voor het nieuwe 
Onderzoeksprogramma 2014-2015. Op advies van de Programmaraad is de 
termijn waarop een te publiceren NRK-rapport van te voren, onder 
embargo, aan de Statenleden wordt toegestuurd, ingekort tot maximaal 24 
uur. 
 
Aan het eind van dit verslagjaar werd, op advies van de Programmaraad, 
het collegelid, prof. dr H. de Groot, door de drie vergaderingen van PS voor 
een tweede termijn benoemd. 
In het verslagjaar werd een rapport uit 2012 over de grondverwerving in de 
provincie Fryslân door de NRK voorgedragen voor de prijs “beste 
rekenkamerrapport van het jaar”. Deze tweejaarlijkse prijs is ingesteld 
door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies (NVRR). De jury die werd voorgezeten door 
burgemeester van Leeuwarden, Fred Crone, plaatste het NRK-rapport op 
een verdienstelijke derde plaats. In totaal waren er uit het gehele land 30 
inzendingen. 
 
In het verslagjaar werd het lopende onderzoeksprogramma 2012-2013 tot 
een afronding gebracht. Op 24 maart 2014 volgt nog de publicatie van het 
laatste rapport uit dit programma over de “Decentralisatie van het 
Natuurbeleid”. 
 
 
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. Het doel is de Statenleden beter in staat te 
stellen om hun controlerende taak te vervullen. Het nevendoel is dat ook de 
kiesgerechtigde burger desgewenst meer zicht kan krijgen op de prestaties van 
haar of zijn provinciebestuur. 
 
De Gemeenschappelijke Regeling de Noordelijke Rekenkamer is in de loop 
van 2013 herzien. In de nieuwe regeling heeft de Programmaraad behalve bij 
de totstandkoming van het onderzoeksprogramma nu ook een taak bij de 
advisering aan PS over de jaarstukken van de NRK en over de benoeming van 
de collegeleden. Ook adviseert de Programmaraad aan de NRK over de wijze 
waarop bestuurlijke rapporten worden gepubliceerd. 
In de 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 college 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 de NRK voor de 
uitvoering van de aan de Rekenkamer opgedragen onderzoekstaak. 
 
Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling is de gemeente Assen de 
vestigingsplaats van de Noordelijke Rekenkamer. Hieruit vloeit tevens voort 
dat de provincie Drenthe optreedt als centrumprovincie voor de Noordelijke 
Rekenkamer. De Provincie Drenthe verricht een aantal ondersteunende 
diensten ten behoeve van de Noordelijke Rekenkamer, bijvoorbeeld op het 
vlak van salarisadministratie, interne controle en arbeidsvoorwaardenbeleid. 
 
Samenwerking 
In het verslagjaar heeft de Noordelijke Rekenkamer samengewerkt met de 
andere rekenkamers. Zo werd op 29 oktober te Utrecht de eerste “Dag van de 
Provinciale Rekenkamers” georganiseerd. Aan deze landelijke bijeenkomst 
werd deelgenomen door vrijwel alle bestuurders en ambtelijke medewerkers 
van de vijf provinciale rekenkamers die ons land telt. Ook leverde de 
Noordelijke Rekenkamer een bijdrage aan de standpuntbepaling van de 
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies waar 
het betreft de overgang van controletaken van de rekenkamers van de hogere 
overheden aan de rekenkamercommissies van de gemeentelijke overheden. 
Deze overgang van controletaken is het gevolg van de decentralisatie van de 
primaire bestuurstaak (jeugdzorg, Wajong, AWVBZ, natuur) van de hogere 
naar de lagere bestuurslaag. Voorkomen moet worden dat de lopende 
decentralisaties leiden tot een controlegat. 
 
 1.2  Samenstelling College 
Het bestuur wordt uitgeoefend door het College van de Noordelijke 
Rekenkamer. Dit College werd in zijn eerste samenstelling op 15 december 
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2004 benoemd en beëdigd. De wettelijke benoemingstermijn is zes jaar en kan 
één maal worden verlengd. Het College bestond in het verslagjaar 2013 uit: 

• mr.G.B. Nijhuis (voorzitter, herbenoemd per 1 januari 2011) 
• prof.dr.H. de Groot (benoemd per 1 januari 2008, en herbenoemd 
per 18 december 2013) 

• mr.dr.J. van der Bij (benoemd per 1 oktober 2012) 
 
 1.3  Verslag van werkzaamheden 
Vergaderingen van het College 
In het verslagjaar 2013 is het College negen maal in vergadering 
bijeengekomen. Belangrijke punten van aandacht zijn: de modernisering van 
de Gemeenschappelijke Regeling, het Onderzoeksprogramma voor de nieuwe 
planperiode, de lengte van de termijn waaronder te publiceren rapporten 
onder embargo aan journalisten en Statenleden worden aangeboden. In de 
verslagperiode is besloten dat het embargo maximaal 24 uur duurt (en niet 
langer zoals in de vorige periode maximaal een week). 
De andere punten op de agenda concentreren zich op de Nota’s van 
Bevindingen en de Bestuurlijke Rapporten samenhangend met het 
uitgevoerde rekenkameronderzoek. Achtereenvolgens ging het hierbij om: de 
energietransitie, de kenniseconomie, de provinciale betrokkenheid bij de 
exploitatie van een regionale luchthaven, het verlenen van een 
milieuvergunning voor een reststoffenenergiecentrale en de uitvoerbaarheid 
van het na het natuurakkoord herziene natuurbeleid van de drie provincies. 
Hieronder wordt meer specifiek verslag gedaan van het verrichte 
rekenkameronderzoek. 
 
Onderzoek 

• Energie in beweging 
Op 8 oktober 2007 is het Energieakkoord Noord-Nederland gesloten. De 
intentie is de duurzame energie opwekking in het Noorden te versnellen en de 
werkgelegenheid in de (duurzame) energiesector te stimuleren. Deze 
doelstelling is slechts voor een deel gerealiseerd. De ambitie van het Noorden 
is om Nederland binnen de EU een koploperspositie te bezorgen. Dat is niet 
gelukt. De Europese doelstelling dat in 2020 het aandeel duurzame energie in 
het totale energieverbruik minimaal 14% bedraagt, zal bij ongewijzigd beleid 
voor het Noorden niet haalbaar zijn. 
 Naast de productie van duurzame energie uit biomassa is windkracht 
tot 2020 de energiebron die een belangrijke bijdrage kan leveren. Een 
probleem daarbij is de aantasting van het open landschap. Dit heeft ertoe 
geleid dat de provinciebesturen het zoekgebied voor windturbines hebben 
ingeperkt om aantasting van de landschappelijke kwaliteit (open landschap) te 
voorkomen. De Rekenkamer stelt vast dat deze beleidswijziging de 
maatschappelijke weerstand tegen het plaatsen van windturbines niet heeft 
weggenomen. 
 In de periode 2004-2011 hebben aanzienlijke investeringen 
plaatsgevonden. Ongeveer tweederde daarvan is gericht op de conventionele 
sector en het overige deel is geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen 
en het verhogen van de energieproductie uit biomassa en wind. De 
investeringen hebben geleid tot een toename van het aantal arbeidsplaatsen in 
het Noorden, met name op het gebied van projectontwikkeling en advisering. 
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Om te kunnen oogsten zal de provinciale inzet de komende periode moeten 
verschuiven van aanjagen en stimuleren naar het aanpakken van de 
hardnekkige problemen die zich bij het in bedrijf nemen van de installaties 
voordoen. Op 4 maart zijn de drie rapporten gepubliceerd. GS en PS hebben 
het merendeel van de aanbevelingen overgenomen. 
 

• Naar een Noordelijke kenniseconomie 
De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen willen de transitie naar een 
kenniseconomie versnellen. Wanneer bedrijven, kennisinstellingen 
(universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs en 
onderzoeksinstituten) en overheden in clusters samenwerken kan kennis 
worden ontwikkeld, overgedragen en toegepast zodat meer innovatieve high 
tech producten en diensten op de markt worden gebracht. Om de genoemde 
partijen bij elkaar te brengen, projecten te ontwikkelen, de clusters te 
promoten (‘branding’) en subsidies te verwerven zijn clusterorganisaties 
opgericht. Voor sensortechnologie is dat de Stichting Sensor Universe (SSU), 
voor watertechnologie de Stichting Water Alliance (SWA) en voor energie de 
Stichting Energy Valley (SEV). De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht 
hoe deze clusterorganisaties zijn georganiseerd en welke positie de provincies 
ten opzichte van deze organisaties innemen. 
 De taakverdeling tussen deze clusterorganisaties en de deelnemede 
provincies niet duidelijk: ook de NOM en de provincies zelf houden zich bezig 
met het ‘bij elkaar brengen van partijen’ en projectontwikkeling. Het is lastig 
een realistisch zicht te krijgen op de prestaties van de clusterorganisaties. De 
drie clusterorganisaties refereren in voortgangsrapportages vooral aan 
successen. Terwijl bij innovatie juist uit mislukkingen veel kan worden 
geleerd. 
 Binnen elk cluster zijn drie specifieke projecten bestudeerd. Het ging 
om projecten op het gebied van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, 
wetenschappelijk onderwijs (kennisoverdracht) en kennistoepassing 
(valorisatie). De projecten op het gebied van fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek voldoen niet aan de verwachtingen. De Rekenkamer stelt vast dat 
het opzetten van opleidingen vele jaren kost. De studentenaantallen van de 
opleidingen blijven achter bij de prognoses. 
 Omdat de drie pieken door alle drie provinciebesturen worden 
ondersteund is besloten om één rapport voor het hele Noorden uit te brengen. 
Bij het opstellen van hun bestuurlijke reactie hebben de drie colleges van GS 
nauw samengewerkt. 
 

• Provinciale betrokkenheid bij de regionale luchthaven 
In de afgelopen tien jaar is het vaststellen van de meerwaarde van de 
provinciale betrokkenheid bij de luchthaven op de lange baan gezet. 
 Door een dunbevolkt achterland en nabije concurrenten is een 
kostendekkende exploitatie van GAE NV niet of pas op lange termijn mogelijk. 
De regionaal economische effecten van de luchthaven zijn beperkt door de 
geringe omvang en de nadruk op uitgaand toeristisch verkeer. De aanwijzing 
door het Rijk van Lelystad als overloopluchthaven voor Schiphol vormt in de 
nabije toekomst een reëel risico voor een kostdekkende exploitatie. 
 De Rekenkamer stelt vast dat de sturing door beide provincies als 
belangrijke aandeelhouders van de luchthaven teughoudend is. De 
informatievoorziening aan Provinciale Staten schiet tekort door een veelvuldig 
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beroep op de afstandelijke rol die de publieke aandeelhouders volgens 
Gedeputeerde Staten moeten spelen. Een debat over nut en noodzaak van de 
luchthaven heeft ondanks toenemende zorgen bij Provinciale Staten niet 
plaatsgevonden. 
 De Rekenkamer beveelt Gedeputeerde Staten aan om een 
maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren voordat nieuwe 
investeringen in de luchthaven worden overwogen. 
 In een gemeenschappelijke reactie laten beide provinciebesturen weten 
dat zij zich baseren op een zo reëel mogelijk groeiperspectief waarbij 
prognoses bij wijzigende marktomstandigheden worden bijgesteld. De 
provinciebesturen zijn bereid de door de Rekenkamer bepleite 
maatschappelijke kosten-batenanalyse te laten uitvoeren indien nieuwe 
besluiten over een eventuele financiële bijdrage worden voorbereid. 
 

• Provinciale milieuvergunningverlening REC 
Op 17 oktober 2012 spreekt een meerderheid van Provinciale Staten van 
Fryslân uit dat zij een antwoord willen op elf onderzoeksvragen naar de 
vergunningverlening voor de energiecentrale te Harlingen. De 
Statenmeerderheid vindt het wenselijk dat de Noordelijke Rekenkamer de 
vragen met betrekking tot de zorgvuldigheid en de doelmatigheid van de 
inmiddels onherroepelijke vergunningverlening voor de 
Reststoffenenergiecentrale beantwoordt. 
De provincie Fryslân heeft in het proces van vergunningverlening (2006-
2009) aan de Reststoffen Energie Centrale niet op alle onderdelen zorgvuldig 
gehandeld. Sommige milieuaspecten zijn onvoldoende in kaart gebracht, 
belangen van ruimtelijke ordening en natuurbescherming zijn onvoldoende 
meegewogen, terwijl aan het beperken van het risico van schadeclaims tijdens 
de procedure veel gewicht werd toegekend. De provincie heeft daarnaast 
onderschat dat openbaarheid van informatie en het serieus nemen van 
burgers onmisbare voorwaarden zijn om het vertrouwen van burgers te 
behouden en draagvlak te creëren. 
Het proces van vergunningverlening heeft indertijd onder grote tijdsdruk 
gestaan. Hoewel GS stelt weinig keuzevrijheid te hebben en de 
vergunningaanvraag voor de REC slechts te kunnen toetsen aan de Best 
Beschikbare Technieken, heeft GS naar de opvatting van de Noordelijke 
Rekenkamer wel beleidskeuzes kunnen maken. Voor de milieutechnische 
aspecten van de REC huurt de provincie externe adviseurs in. De kwaliteit van 
deze adviezen wisselt. Goede adviezen worden niet altijd opgevolgd. 
De provincie organiseert meer dan voldoende inspraakmomenten over de 
REC. De stukken over de REC zijn voor het publiek lastig leesbaar. Tijdens 
verkiezingstijd doet de provincie de belofte dat zij in de besluitvorming over 
de REC ‘voldoende draagvlak’ als criterium zal meenemen. De Rekenkamer 
beveelt de provincie aan in het vervolg de in het geding zijnde belangen 
integraal af te wegen, meer samenhang in het ambtelijk proces van 
vergunningverlening te brengen en zich minder afhankelijk van externe 
adviesbureaus te maken. 
 

• Decentralisatie natuurbeleid: het Noorden aan zet 
In het verslagjaar heeft de Rekenkamer veel tijd besteed aan de begeleiding 
van het onderzoek naar de vraag of de provincies de gedecentraliseerde 
Natuurtaak kunnen uitvoeren. Zijn de drie Noordelijke provincies klaar voor 
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de start, nu het natuurbeleid door de kabinetten Rutte 1 en 2 naar de 
provincies is gedecentraliseerd en er met de akkoorden van Bleker en later 
Dijksma een consensus is over de financiële en juridische randvoorwaarden. 
De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek zijn gepresenteerd op 24 
maart 2014. 
 

• Ontwikkelen nieuw onderzoeksprogramma 
Het nieuwe onderzoeksprogramma is in vijf stappen ontwikkeld. In de eerste 
stap is de stand van zaken opgemaakt ten aanzien van het lopende 
onderzoeksprogramma 2012-2013. In de tweede stap zijn gesprekken gevoerd 
met de negen leden van de Programmaraad. Deze gesprekkenronde levert vijf 
onderwerpen op die een ruime meerderheid van hen relevant vinden. 
Daarnaast zijn er vijf onderwerpen die tenminste enkele 
Programmaraadsleden het onderzoeken waard vinden. In de derde stap zijn 
vier andere onderwerpen op de longlist terechtgekomen. Twee voorstellen 
komen van het College, een van de Algemene Rekenkamer en tenslotte een 
van het ambtelijk bureau. Na deze fase van genereren van alternatieven 
(longlist) volgt de fase van het schrappen van de minder wenselijke 
alternatieven. In de vierde stap heeft het College zelf een prioriteitsvolgorde 
aangegeven. Daarna heeft de Programmaraad advies uitgebracht. Dit advies 
heeft de Rekenkamer overgenomen. Per saldo bestaat het 
onderzoeksprogramma 2014-2015 uit acht onderwerpen: 
1. De kloof tussen de technisch gewenste ontwikkeling van de 
onderhoudsuitgaven voor wegen, kanalen en kunstwerken enerzijds, en de 
feitelijke ontwikkeling van deze uitgaven (in het verleden en op de 
meerjarenbegroting) anderzijds. 

2. In hoeverre hebben de drie provinciebesturen hun beoordeling van 
subsidieaanvragen voor leefbaarheidprojecten op het platteland en het 
stimuleren van toeristische en recreatieve infrastructuur aangepast na 
kennisname van de conclusies en aanbevelingen van de NRK? Dit is een 
terugblikonderzoek naar bijstellingen in het provinciale subsidiebeleid. 

3. Wat is het effect van de zogeheten Krimpgelden die door Rijk en provincies 
(met name in Groningen en Fryslân) aan gemeenten en regio’s zijn 
toegekend om de kwantitatieve teruggang van de bevolkingsomvang (en de 
vergrijzing en ontgroening) ter plaatse het hoofd te bieden: aan welke 
activiteiten zijn deze gelden besteed: en, wat hebben de provincies van de 
uitvoering van deze projecten geleerd? Weten ze nu wat het passende 
overheidsantwoord op krimp is? 

4. Hoe heeft het management van gesubsidieerde instellingen gereageerd op 
de budgetkortingen waarmee zij sinds 2009 te maken hebben gekregen: op 
welke wijze hebben de gesubsidieerde instellingen hun verdienmodellen 
aangepast; wat zijn daarbij opvallende verschillen? 

5. In hoeverre hebben de drie provinciebesturen na het verschijnen van de 
NRK-rapporten over bedrijventerreinen en bodemsanering hun ruimtelijk 
beleid richting gemeenten en terreineigenaren aangepast? Hier gaat het 
om een terugblikonderzoek naar bijstellingen in het ruimtelijke beleid van 
de Noordelijke provincies. 

6. Wat is de effectiviteit van de campagnes die worden gevoerd door de drie 
provinciale Marketingorganisaties? Wegen de baten van deze campagnes 
op tegen de kosten? 
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7. Wat is de kwaliteit van de milieuhandhaving bij de meest milieubelastende 
inrichtingen in het Noorden? Levert de gespecialiseerde Noordelijke 
Omgevingsdienst voor de meer risicovolle inrichtingen een adequate 
handhavingkwaliteit? 

8. Wat is de doorwerking van provinciaal ruimtelijke beleid? Hoe worden de 
provinciale beleidsinstrumenten – inpassingplan, verordening, aanwijzing 
en structuurvisie – gehanteerd? Wat is er van deze stuursignalen aan te 
treffen in het gemeentelijke ruimtelijke beleid? 

 
De eerste vier onderwerpen staan op de agenda voor 2014. De laatste vier voor 
2015. Mochten Statenleden daartoe een verzoek doen dan is er ruimte ook 
andere onderwerpen in onderzoek te nemen. Een dergelijk verzoek kan er 
echter wel toe leiden dat een van de acht bovenstaande onderwerpen niet zal 
worden onderzocht. Uiteraard zal daarover overleg worden gevoerd met de 
Programmaraad. 

 
Contacten met (leden van) Provinciale Staten 
Zoals gebruikelijk, zijn er voorafgaand aan de publicatie van de 
Rekenkamerrapporten “briefings” verzorgd. In deze besloten 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. De vier briefings in 
2013 werden goed bezocht. Er was steeds sprake van een levendige discussie. 
 
Commissie- en Statenvergaderingen 
De Noordelijke Rekenkamer stelt het contact met Provinciale Staten en haar 
leden over onderzoeksrapporten op hoge prijs. Het college is te allen tijde 
bereid een toelichting in een commissievergadering te geven - naast de 
briefing op de publicatiedag zelf. De collegeleden gaven in de 
commissievergaderingen van PS een toelichting op de uitgebrachte 
bestuurlijke rapporten. 
 
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 
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 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). 
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In de verslagperiode is de Programmaraad twee maal bijeengekomen. De 
eerste bijeenkomst stond in het teken van de bespreking van de jaarstukken en 
de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De tweede bijeenkomst 
betrof vooral de inhoud van het nieuwe onderzoeksprogramma en de 
modernisering van de strategische visie van de NRK. 
 
 

2. Directieverslag 
 
Het bureau van de Noordelijke Rekenkamer ondersteunt het College bij het 
uitoefenen van de wettelijke onderzoekstaak. De secretaris van het College is 
directeur van het bureau. De directeur handelt binnen het mandaat van de 
vastgestelde begroting 2013 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 verantwoordelijk gesteld voor de interne bedrijfsvoering en 
de methodische kwaliteit van het onderzoek. 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 het bureau. 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 daarvan 
een heel aparte vorm. Een belangrijke leerschool voor dat ambacht is de 
praktijk. Van groot belang is de intercollegiale intervisie, samenwerking met 
externe onderzoekers en eindbeoordeling door het College. De directeur heeft 
bij lopend onderzoek de taak het proces van gegevensverzameling en 
beoordeling te bewaken en met de onderzoekers mee te denken over opzet en 
uitvoering van het onderzoek. Verder speelt de directeur een rol bij het 
verkrijgen van medewerking bij het verzamelen en checken van de feitelijke 
gegevens bij de drie provinciale directies. Belangrijke aanspreekpunten zijn de 
directeuren en de controllers van de provinciale organisaties. 
 
Onderzoeken en doorlooptijden 
In 2013 zijn de volgende onderzoeken gestart dan wel afgerond: 

• Energie in beweging (drie rapporten) 
o Drenthe, Groningen en Fryslân 

� Publicatie 4 maart 2013 
• Naar een Noordelijke Kenniseconomie (één rapport) 

o Fryslân, Groningen en Drenthe 
� Uitvoering maart 2012 – april 2013 
� Publicatie 11 juni 2013 

• Provinciale betrokkenheid bij GAE NV (één rapport) 
o Groningen, Drenthe 

� Uitvoering: november 2012 - augustus 2013 
� Publicatie 4 november 2013 

• Provinciale vergunningverlening aan de Reststoffenenergiecentrale 
Harlingen (één rapport) 
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o Fryslân 
� Uitvoering januari 2013 – november 2013 
� Publicatie 16 december 2013 

• Decentralisatie Natuurbeleid: Noordelijke provincies aan zet (drie 
rapporten) 

o Fryslân, Groningen en Drenthe 
� uitvoering maart 2013 – januari 2014 
� Publicatie 24 maart 2014 

 
Voor het onderzoek Groningen Airport Eelde is een deelopdracht verstrekt 
aan Stichting Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. 
Voor de uitvoering van het onderzoek naar de decentralisatie van het 
natuurbeleid is een beroep gedaan op een stagiaire van de Rechtenfaculteit 
Groningen. Voor de uitvoering van het onderzoek naar de 
milieuvergunningverlening aan de Energiecentrale te Harlingen is een beroep 
gedaan op Grontmij en op het bestuurskundig onderzoeksbureau BP-E 
(gevestigd te Rolde). 
 
Uren besteed aan onderzoek 
Hieronder volgt een overzicht van de uren die zijn besteed aan directe (tabel 1) 
en indirecte (tabel 2) activiteiten. De uren in het overzicht zijn exclusief de 
uren van de drie collegeleden (0,4 fte). De uren per onderzoek en de uren als 
percentage van de totaal beschikbaar arbeidstijd staan in beide onderstaande 
tabellen. 
 
tabel 1 bestede uren aan onderzoek in 2013 
 totaal % 
Onderzoek kenniseconomie   
Totaal 727 8% 
   
Onderzoek GAE NV   
Totaal 1.130 12% 
   
Onderzoek REC OMRIN   
Totaal 1.527 16% 
   
Onderzoek Energie in beweging   
Totaal 
 

124 1% 

Onderzoek Natuurbeleid   
Totaal 2.374 25% 
 
Andere onderzoeksprojecten (grondbeleid) 

 
47 
 

 
0,5% 

Onderzoeksprogramma 
 

297 3% 

Totaal besteed aan onderzoek 
 

6.226 67% 

 
Tabel 1 geeft een redelijk volledig zicht op de urenbesteding voor de 
totstandkoming van het onderzoeksprogramma, de uitvoering van het 
onderzoek naar de REC te Harlingen en het onderzoek naar het natuurbeleid. 
Deze projecten vonden immers grotendeels plaats binnen het verslagjaar. Ten 
aanzien van de projecten kenniseconomie, energie in beweging en 
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betrokkenheid bij Airport Eelde moet worden bedacht dat deze onderzoeken 
reeds werden gestart in het vorige verslagjaar. Om een goed zicht te krijgen op 
de totale urenbesteding voor deze projecten moet ook het voorgaande 
jaarverslag worden geraadpleegd. 
Twee derde (67%) van het totaal aantal beschikbare uren (9.411) is besteed 
aan onderzoeksactiviteiten. In deze modale verdeling is er geen verandering 
ten opzichte van 2012 (ook toen werd 67% van de beschikbare uren aan 
onderzoek besteed). Een derde van de beschikbare uren (3.090) werd in 2013 
besteed aan ondersteunende taken (beheer, bestuursondersteuning, 
werkoverleg, etc). 
 
tabel 2 bestede uren aan overige activiteiten in 2013 
 uren % 
Ondersteuning college 394 4% 
Ondersteuning programmaraad: contacten met 
provinciale directies en griffies 

303 3% 

Monitor provinciaal bestuur: knipselkrant 113 1% 
Beheer (inkoop, boekhouding, onderhoud 
apparatuur, website, P&O, tel. bereikbaarheid) 

1.416 15% 

   
Intern werkoverleg 370 4% 
Opleiding en vorming 236 2% 
Werving en selectie 117 1% 
Ziekteverzuim 95 1% 
   
Overig 46 0% 
 3.090 33% 

 
Een eerste prioriteit bij de ondersteunende taken is dat het college afgewogen 
besluiten kan nemen over onderzoeksplannen, Nota’s van Bevindingen, 
Bestuurlijke Rapporten en persberichten (ondersteuning bestuur). Een tweede 
prioriteit is het onderhouden van geregeld contact met Statenleden, 
Programmaraad, griffiemedewerkers en de provinciale directies (waaronder 
ook de afdeling concern control). Ten derde wordt vijftien procent van de 
beschikbare tijd besteed aan administratie (intern beheer). 
 

In het verslagjaar heeft de gastprovincie voorgesteld dat de NRK voortaan zelf 
de facturen betaalt. Dit verzoek is gehonoreerd. De NRK heeft nu de 
beschikking over een eigen rekening-courant-verhouding met de huisbankier 
van de provincie Drenthe (ABN-AMRO). Behalve inkoop en betalingen richt 
het interne beheer zich ook op archivering, onderhoud website, verslaglegging, 
publicatieplanning en de zorg voor het goed functioneren van de 
kantoorapparatuur (automatisering). In vergelijking met het vorige jaar is het 
ziekteverzuim gedaald van 7% naar 1% procent. 

In de verslagperiode is afscheid genomen van één van de onderzoekers. De 
ontstane vacature kon binnen een termijn van drie maanden worden vervuld. 
De werving heeft een beperkt beslag gelegd op de beschikbare tijd. In 
vergelijking tot het vorige verslagjaar is iets meer tijd uitgetrokken voor 
externe opleiding. Zo hebben de medewerkers onder meer deelgenomen aan 
twee trainingen die werden verzorgd door de afdeling Personeel en 
Organisatie van de Provincie Drenthe. 
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Tabel 3 verdeling tijdbesteding naar activiteiten in 2013 (uren en %) 
 Uren 2013  Uren 2012 % in 2012 
Onderzoeksactiviteiten 6.226 67% 6.294 67% 
Beheer en management 3.090 32% 2.529 26% 
Ziekteverzuim 95 1% 626 7% 
Totaal 9.411 100% 9.449 100% 

 
Bij de start van 2013 is overgeschakeld op een nieuw systeem van 
urenregistratie (ProDash). In vergelijking met het voorgaande jaar is het 
ziekteverzuim gedaald. Het absolute aantal uren dat aan 
bestuursondersteuning en onderzoek wordt besteed, is onveranderd gebleven. 
 
Een en ander heeft zich kunnen vertalen in een gelijkblijvende productie. Net 
als in 2012 werden zes bestuurlijke rapporten afgeleverd. Een belangrijk 
verschil is wel dat het in 2012 ging om twee inhoudelijke onderwerpen (drie 
rapporten grondaankoop en drie rapporten bodemsanering) terwijl in 2013 
met zes bestuurlijke rapporten vier beleidsvelden werden bestreken 
(energietransitie, kenniseconomie, exploitatie luchthaven, voorbereiding 
milieuvergunning) Verder kon in het verslagjaar conform planning een goede 
basis worden gelegd voor de drie rapporten die op 24 maart 2014 worden 
gepresenteerd. 
 
In het verslagjaar heeft het bureau intensief samengewerkt met de 
Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies. Zo 
werd door het bureau een bijdrage geleverd aan de Kring Noord bijeenkomst 
in Zuidhorn (over totstandkoming van onderzoeksprogramma’s) en samen 
met de Kring Oost aan de bijeenkomst in Kampen over de inhoud van het 
toekomstige rekenkameronderzoek naar de gemeentelijke taken in het sociale 
domein. Verder werden een bijdrage geleverd aan een studiedag van de 
Algemene Rekenkamer in Den Haag. In het Tijdschrift voor Public Control 
verscheen een artikel over de provinciale grondaankopen dat is geschreven 
door Mr. H. Wolters. 
 
 
 2.2  Medewerkers 
Rekenkamerwerk is ambachtelijk werk. De medewerkers van het bureau 
vormen met hun nieuwsgierigheid en vindingrijkheid het werkkapitaal van de 
Rekenkamer. Zonder gedreven onderzoekers die plezier hebben in het 
beantwoorden van de door het College en de Programmaraad opgeworpen 
vragen en daarbij een goede ondersteuning krijgen, komen de gegevens en 
inzichten niet boven water waarmee de gestelde vragen van een 
controleerbaar en relevant antwoord kunnen worden voorzien. 
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 
formatie in 2013 van 5,8 fte. Het College heeft gezamenlijk een formatie van 
0,4 fte, zodat het geheel neerkomt op een formatie van 6,2. 
 



 

Jaarverslag 2013 Noordelijke Rekenkamer 14

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 baan elders. Aan het begin van 2013 is afscheid genomen 
van deze medewerker. In het verslagjaar is een nieuwe medewerker 
aangesteld. Op de opengestelde vacature werd door meer dan 70 reflectanten 
gereageerd. De NRK was in de gelegenheid een ervaren 
rekenkameronderzoeker aan te stellen. 
Aan het begin van het verslagjaar heeft de directeur met de medewerkers de 
zogeheten planningsgesprekken gevoerd. Aan het eind van het verslagjaar 
heeft de directeur met de medewerkers de zogeheten beoordelingsgesprekken 
gevoerd. Tijdens het verslagjaar bleven de functieomschrijvingen ongewijzigd. 
Wel waren er wijzigingen in het systeem van verzuimregistratie, het systeem 
van tijdschrijven, het systeem van reiskostendeclaraties en het systeem van 
verlofregistratie. Bij al deze moderniseringen volgt de NRK het 
arbeidsvoorwaardenbeleid van de huisprovincie. 
 
 
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 NRK 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. Aan het eind van het verslagjaar is het 
contract met de verhuurder van het pand aan de Lauwers 14 opgezegd. 
 
Informatievoorziening 
Door persberichten, tweets, briefings en toelichtingen in 
commissievergaderingen worden de onderzoeksvragen en de 
onderzoeksbevindingen onder de aandacht van de Statenleden gebracht. In de 
loop van 2013 is de NRK begonnen met het doen uitgaan van tweets. Onze 
website www.noordelijkerekenkamer.nl is een belangrijk medium voor 
publicatie en openbaarmaking van rapporten. In tabel 4 wordt een overzicht 
gegeven van de downloads in 2013. Opmerkelijk is de grote belangstelling 
voor de drie rapporten over grondverwerving die zijn uitgebracht in het vorige 
verslagjaar. 
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Tabel 4 aantallen downloads van de website in 2013 
 Aantal in 2013 
  
Kenniseconomie 1.921 
  
Energie in Beweging  3.360 
  
Groningen Airport Eelde  
 - onderzoeksvoorstel 
 - bestuurlijke rapporten 

1.490 
788 

 
Grondverwerving 3.389 
  
Milieuvergunning REC Harlingen 315 
  
Onderzoeksprogramma 2012 – 2013 (downloads) 1.745 
  

 
Beheer, ICT en informatiebeveiliging 
Niet alleen voor communicatie maar vooral voor het onderzoekswerk zelf 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. 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. Midden 2013 is 
besloten de website te moderniseren. In de tweede helft van 2013 is hier hard 
aangewerkt. Het streven is er op gericht om op 18 maart 2014 de nieuwe 
website on line te hebben. 
 
Op ICT-gebied is een aantal waarborgen voor informatiebeveiliging 
gerealiseerd. 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 (ook extern ingehuurde) medewerkers wordt ondertekend. Voor 
het zorgvuldig omgaan met gegevens is een privacyreglement vastgesteld. In 
de tweede helft van 2013 is de beslissing gevallen om de inmiddels 
afgeschreven ICT-apparatuur in 2014 te vervangen. 
 
 
M. Herweijer, directeur bureau 
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INLEIDING 

Medio 2011 verscheen het in opdracht van de minister van BZK opgestelde 

evaluatierapport van Berenschot over het functioneren van de lokale en provinciale 

Rekenkamer(commissie)s.
1

 Voor de Noordelijke Rekenkamer was dat reden om zowel 

in eigen kring als in samenspraak met de Programmaraad over de aanbevelingen van 

Berenschot en de opvattingen van de minister daarover van gedachten te wisselen. 

Dit was tevens een goed moment om te bezien of het door de Staten in 2004 

vastgestelde Visiedocument, respectievelijk de in 2007 door de Noordelijke 

Rekenkamer opgestelde Strategienotitie, nog voldoende actualiteitswaarde hebben, 

dan wel dat de Strategische Visie moet worden aangepast. 

 

In de discussie daarover van de Programmaraad met de Noordelijke Rekenkamer is 

geconstateerd dat de visie zoals neergelegd in het Visiedocument, destijds (2004) 

opgesteld door een stuurgroep gevormd uit de drie Staten, ook thans nog onverkort 

wordt onderschreven. Tevens is geconstateerd dat de Strategienotitie 2007 mede 

gelet op de aanbevelingen van Berenschot op onderdelen geactualiseerd dient te 

worden. Doel van dit alles is om zo te komen tot een geactualiseerde visie van de 

Noordelijke Rekenkamer op haar taakuitoefening, daartoe geadviseerd door de 

Programmaraad. 

 

 

POSITIE, PLAATS EN IDENTITEIT VAN DE NOORDELIJKE REKENKAMER 

De instelling van een provinciale Rekenkamer is een verplichting die gelijk met de 

invoering van het duale stelsel in de Provinciewet werd opgenomen als een nieuw 

instrument van de Provinciale Staten. Blijkens de wettelijke bepalingen is de 

Rekenkamer een orgaan van de provincie met een onafhankelijke status en positie. 

Omdat de drie noordelijke provincies hebben gekozen voor een gezamenlijke 

Rekenkamer is er – zo bepaalt de wet – sprake van een gemeenschappelijk orgaan 

waarop enkele artikelen van de Wet gemeenschappelijke regeling overeenkomstig 

van toepassing zijn verklaard. Dit maakt de gemeenschappelijke Rekenkamer als 

gemeenschappelijk orgaan nog geen openbaar lichaam, noch een verbonden partij.
2

 

De Noordelijke Rekenkamer is een orgaan van de drie provincies. Dit orgaan verricht 

haar werkzaamheden ten behoeve van de drie Staten opdat deze hun democratische 

rol binnen het duale stelsel jegens het College van Gedeputeerde Staten beter 

kunnen vervullen. 

 

De drie noordelijke provincies hebben blijkens het Visiedocument van 2004 

nadrukkelijk gekozen voor een Rekenkamer bestaande uit drie leden waarbij sprake 

is van een evenwichtige samenstelling en zowel politiek-bestuurlijke als 

onderzoekservaring vertegenwoordigd is. Er is bewust niet gekozen voor een 

eenhoofdige Rekenkamer waarbij het enig lid tevens functioneert als directeur van 

                                                           
1
 R. van der Mark, A. Oostdijk, R. Beerepoot, H. Heins, Evaluatie van de provinciale en gemeentelijke 

rekenkamer, Berenschot, Utrecht, mei 2011. 

2
 De Noordelijke Rekenkamer moet niet worden geplaatst in een categorie waarin zij niet thuishoort. 

De provincie participeert via Gemeenschappelijke Regelingen in nieuwe, provincieoverstijgende 

openbare lichamen met een eigen bestuur en eigen vermogen. De vraag bij zo’n openbaar lichaam is 

dan bijvoorbeeld wie er namens de provincie in dat bestuur gaat participeren en hoe groot het 

vermogen van dat openbaar lichaam moet zijn (en het aandeel van de provincie daarin). Daarvan is bij 

een gemeenschappelijk orgaan van drie provincies geen sprake. 
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het Rekenkamerbureau (vergelijk: de Randstedelijke Rekenkamer). Zoals eerder 

gezegd, onderschrijven de Noordelijke Rekenkamer en de leden van de 

programmaraad deze keuze van de stuurgroep nog steeds volledig. 

 

Het voordeel van de keuze voor een Rekenkamer met drie leden is dat binnen het 

College van de Rekenkamer sprake is van een evenwicht, niet alleen omdat bij het 

benoemingsbeleid rekening zal moeten worden gehouden met de verschillende 

achtergronden en deskundigheden maar ook omdat het zelfcorrigerend vermogen 

van een driemanschap nu eenmaal groter is dan bij een eenhoofdig bestuur tevens 

directeur/meewerkend voorman. 

 

Het zelfcorrigerend vermogen is tevens van belang voor een ander uitgangspunt in 

het Visiedocument namelijk dat de Rekenkamer geen ‘afrekenkamer’ dient te zijn. 

Ook dit uitgangspunt wordt door de Noordelijke Rekenkamer onderschreven. De 

Rekenkamer is er immers voor het versterken van de positie en het lerend vermogen 

van de Staten. Indien in dit verband zaken inhoudelijk stevig aan de kaak gesteld 

moeten worden, wil dit nog niet zeggen dat het dan ook hard moet worden 

‘gespeeld’. Het College dient er op toe te zien dat de uit te brengen rapporten op 

een goede manier landen en de conclusies en aanbevelingen op vruchtbare wijze 

worden beschouwd en geïmplementeerd. 

 

 

DE RELATIE MET DE STATEN: DE PROGRAMMARAAD 

Op grond van de Provinciewet heeft de Rekenkamer een onafhankelijke positie. Dit 

betekent dat de Noordelijke Rekenkamer uiteindelijk zelf bepaalt welk onderwerp ze 

wil onderzoeken en hoe de conclusies en aanbevelingen worden verwoord. Vanuit de 

context van haar positie is deze onafhankelijkheid niet absoluut. De Rekenkamer 

werkt immers ten dienste van de Staten. De Noordelijke Rekenkamer wil daarom niet 

alleen goed luisteren naar (vertegenwoordigers van) de Staten maar ook terdege 

rekening houden met de wensen van de Statenleden, niet alleen met betrekking tot 

de te kiezen onderzoeksonderwerpen, maar ook daar waar het gaat om de wijze van 

rapporteren. Het eerder genoemde rapport van Berenschot benadrukt het belang van 

een goede relatie tussen Staten en rekenkamers. De toenmalige stuurgroep heeft dat 

reeds onderkend, reden waarom in het Visiedocument respectievelijk de 

Gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer al is vastgelegd dat er een 

Programmaraad is, bestaande uit 3x3 leden vanuit de Staten. Deze Programmaraad 

functioneert als schakel tussen de Noordelijke Rekenkamer en de drie Staten. De 

Programmaraad adviseert de Rekenkamer. De leden van de Programmaraad vormen 

tevens een belangrijke informatiebron en klankbord voor de Rekenkamer. De 

belangrijkste taak van de Programmaraad is het meedenken met en het uitbrengen 

van advies aan de Rekenkamer omtrent de te kiezen onderzoeken. Sinds medio 2013 

vervult de Programmaraad tevens een coördinerende taak bij het nemen van 

gelijkluidende, maar door de Staten afzonderlijk te nemen, besluiten. 

 

Eveneens van belang in de relatie tot de Staten is de wijze waarop de Noordelijke 

Rekenkamer haar rapporten presenteert. In beginsel wordt een rapport alvorens dit 

te publiceren eerst aangeboden aan de Statenleden. Deze aanbieding vindt plaats 

door middel van een besloten briefing. Deze vorm wordt door de Statenleden zeer 

gewaardeerd. Deze werkwijze zal worden gecontinueerd. 
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FINANCIËN 

De drie Staten stellen, overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling, bij 

eensluidend besluit een budget vast dat voldoende groot dient te zijn om de kosten 

van het College van de Rekenkamer, het bureau, de benodigde externe expertise 

alsmede de overige apparaatskosten en huisvesting te kunnen bekostigen opdat – 

zoals de wet schrijft – de Rekenkamer in de gelegenheid wordt gesteld haar 

wettelijke taak te vervullen. 

 

Nog in de wet noch in de toelichting wordt aangeduid wat onder een ‘voldoende’ 

bekostiging moet worden verstaan. De jaarlijkse vaststelling van het aan de 

Rekenkamer toe te kennen budget is daarmee een politieke beslissing. Voor de 

Noordelijke Rekenkamer is dit een gegeven. Thans is er sprake van een redelijk 

evenwicht tussen budget en het door de Staten gewenste onderzoeksprogramma. 

Eerst indien er in dit opzicht sprake is van een discrepantie, zal een hernieuwde 

politieke afweging dienen plaats te vinden opdat de Rekenkamer haar taak naar 

behoren kan uitoefenen.
3

 Omdat de Rekenkamer een orgaan is van de provincies 

heeft het Rekenkamerbudget een plaats gekregen in hetzelfde begrotingshoofdstuk 

waarin ook de kosten van de Staten zelf en die van de griffie zijn opgenomen. 

 

Sinds medio 2013 heeft de Programmaraad – en daartoe is inmiddels de 

Gemeenschappelijke Regeling aangepast – tevens een coördinerende rol bij het 

nemen van een aantal door de afzonderlijke Staten te nemen (gelijkluidende) 

besluiten zoals bij de advisering over de begroting, de beoordeling van de 

jaarstukken en de bestemming van het resultaat. Hierover brengt de Programmaraad 

advies uit. Op deze wijze worden mogelijke discrepanties tussen de drie Staten 

voorkomen. De Noordelijke Rekenkamer legt rekening en verantwoording af over het 

door haar gevoerde beleid door middel van de jaarstukken, het accountantsrapport 

en het jaarverslag. Alvorens deze stukken aan de drie Staten respectievelijk de 

minster van BZK voor te leggen, wordt het één en ander besproken in de 

Programmaraad die gelet op zijn coördinerende taak in dit verband de drie Staten 

kan adviseren indien gewenst een (gezamenlijke) zienswijze in te dienen. 

 

HET BUREAU 

De Noordelijke Rekenkamer beschikt over een eigen bureau bestaande uit een 

directeur tevens secretaris van het College van de Rekenkamer, een viertal 

gekwalificeerde onderzoekers alsmede een officemanager. De Noordelijke 

Rekenkamer is gevestigd in één van de drie provincies, separaat van het betreffende 

provinciehuis. De betreffende provincie treedt op als thuisprovincie en is uit hoofde 

daarvan de formele werkgever van het personeel van de Rekenkamer met dien 

verstande dat de voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer over bepaalde 

bevoegdheden beschikt, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, het 

reglement van orde en de mandaatregeling. 

De Noordelijke Rekenkamer is thans gevestigd in Assen, in een deel van een 

kantoorpand aan de Lauwers 14.  

 

 

                                                           
3
 Naar aanleiding van de recent in opdracht de NVRR uitgevoerde evaluatie, P.O. de Jong en J.R. 

Lunsing, De Staat van de Rekenkamer, 2013, heeft de minister van BZK uitgesproken dat de situatie 

waarin een Rekenkamer feitelijk niet meer kan functioneren, c.q. in een slapende toestand verkeert, 

strijdig is met de wet. Zie: BZK, Rekenkamers en decentralisatie, brief van 3-12-2013. 
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HET ONDERZOEK - ORGANISATORISCH 

De Noordelijke Rekenkamer stelt voor de betreffende periode (twee jaarlijks) een 

gedocumenteerde groslijst op met daarop een ruim aantal mogelijk relevante 

onderzoeksonderwerpen. Aan de hand van deze longlist wordt de discussie met de 

Programmaraad gevoerd. Dit leidt tot een advies op basis waarvan de Noordelijke 

Rekenkamer uiteindelijk onafhankelijk ,maar met inachtneming van dat advies en de 

daaraan ten grondslag liggende argumenten, een definitieve keuze maakt waarmee 

het onderzoeksprogramma is vastgesteld. 

 

De Rekenkamer heeft meermalen aangegeven dat vanuit de afzonderlijke Staten ook 

buiten het programma om een verzoek kan worden gedaan om naar een bepaald 

beleid of thema extra onderzoek te verrichten. Voorbeelden zijn het onderzoek naar 

de Blauwestad voor Groningen, naar de vergunningverlening voor de 

reststoffenenergiecentrale voor Fryslân en naar het inkoopbeleid voor Drenthe. De 

Noordelijke Rekenkamer hecht zeer aan de mogelijkheid om dit soort 

verzoekonderzoeken te honoreren en zal daarom in het lopende programma en 

binnen het financiële budget de benodigde ruimte laten. Betreft het 

verzoekonderzoek een omvangrijk onderzoek (zoals het onderzoek Blauwestad of 

het onderzoek vergunningverlening REC Harlingen) dan zal de Noordelijke 

Rekenkamer aanvullende financiering vragen aan de betreffende provincie. 

 

Bij het samenstellen van het onderzoeksprogramma is tot nu toe uitgegaan van 

tenminste 2x3 rapporten per jaar. Door het streven naar minder omvangrijke 

onderzoeken met een kortere doorlooptijd wordt getracht het aantal rapporten per 

jaar met behoud van kwaliteit te vergroten. De Noordelijke Rekenkamer is tevens 

voornemens vaker zogenoemde terugblikonderzoeken uit te voeren naar hetgeen de 

provincies hebben gedaan met de aanbevelingen in eerdere rapporten van de 

Rekenkamer. Op dit punt is een inhaalslag wenselijk. In het nieuwe 

onderzoeksprogramma 2014-2015 wordt daarom uitgegaan van één gecombineerd 

terugblikonderzoek per jaar over twee voorgaande rapporten.  

 

Alle onderzoeken worden uitgevoerd op basis van het door de Noordelijke 

Rekenkamer in 2005 vastgestelde protocol.
4

 Hoewel het College van de Noordelijke 

Rekenkamer collectief verantwoordelijk is en blijft voor alle onderzoeken, is er per 

onderzoek sprake van een portefeuillehouder. Deze onderhoudt niet alleen de relatie 

tussen College en onderzoeksteam maar draagt ook zorg voor de presentatie van het 

uit te brengen rapport en de contacten met de pers. In het protocol en het daarop 

gebaseerde onderzoeksplan is tevens vastgelegd met wie de Noordelijke 

Rekenkamer spreekt c.q. wie wordt geïnterviewd ten behoeve van het betreffende 

onderzoek. Naar aanleiding van de evaluatie van de Noordelijke Rekenkamer in 2008 

is besloten om per onderzoek te besluiten of het nuttig dan wel nodig is om ook het 

betreffende lid van Gedeputeerde Staten te interviewen. 

 

De Rekenkamer brengt – zoals gebruikelijk – eerst een Nota van Bevindingen uit met 

daarin onder meer de beantwoording van de onderzoeksvragen. Alvorens dit rapport 

van bevindingen vast te stellen vindt er ambtelijk hoor- en wederhoor plaats. De Nota 

van Bevindingen is blijkens het protocol niet openbaar. De reden is dat de Nota van 

Bevindingen ook gegevens bevat die naar hun aard vertrouwelijk zijn, maar in de 

                                                           
4
 Zie www.noordelijkerekenkamer.nl: organisatie > werkwijze. 

http://www.noordelijkerekenkamer.nl/
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ambtelijke feitencheck wel ter controle aan de ambtelijke dienst dan wel verbonden 

partij worden voorgelegd.  

 

Volgens de provinciewet kan ook een verbonden partij object zijn van onderzoek 

door de NR. Indien een organisatie formeel geen ‘verbonden partij’ is, maar de facto 

wel als zodanig functioneert en een essentiële rol speelt op het te onderzoeken 

beleidsterrein, zal deze partij in de fase ‘hoor en wederhoor’ worden benaderd als 

ware zij een verbonden partij.  

 

Alvorens het bestuurlijk (eind)rapport met daarin de conclusies en aanbevelingen te 

publiceren, vraagt de Noordelijke Rekenkamer eerst de reactie van de betreffende 

Colleges van Gedeputeerde Staten. Deze bestuurlijke reactie maakt deel uit van het 

rapport en wordt zo nodig voorzien van een nawoord van de Rekenkamer. 

 

HET ONDERZOEK - INHOUDELIJK 

De Noordelijke Rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van het gevoerde bestuur en beleid. De Noordelijke Rekenkamer kan 

evenzeer de rechtmatigheid van de uitgaven onderzoeken doch controleert – anders 

dan de Algemene Rekenkamer – niet de getrouwheid van de jaarrekening. Dit is 

wettelijk voorbehouden aan de accountant van de provincie. 

Hoewel de Noordelijke Rekenkamer een voorkeur heeft voor onderzoeksonderwerpen 

waarbij de provincies een duidelijke (meetbare) prestatie dienen te leveren, kan het 

onderzoek iedere provinciale taak en/of activiteit betreffen, inclusief die welke door 

verbonden partijen worden uitgevoerd. 

De Noordelijke Rekenkamer begeeft zich bij haar onderzoekswerk niet op het terrein 

van de actuele politiek (dat is het primaat van de Statenleden), noch op dat van een 

(politiek) ‘adviseur’. 

 

Hoewel Rekenkamers primair beleidsevaluatieonderzoek plegen uit te voeren wil de 

Noordelijke Rekenkamer – en zeker op verzoek – zogenoemd ex ante onderzoek 

verrichten waarbij bijvoorbeeld gegevens en/of ander relevant, politiek neutraal, 

feitenmateriaal e.d. wordt verzameld dat van belang kan zijn voor een door de Staten 

te nemen beslissing. 

Het grensgebied tussen onderzoek en politiek wordt door de Noordelijke 

Rekenkamer daarbij zeer prudent in acht genomen. Politieke opvattingen c.q. 

opvattingen die daartoe neigen worden door de Rekenkamer beslist niet geuit. De 

Rekenkamer is immers op geen enkele wijze deelnemer aan  het politieke debat. 

 

De Noordelijke Rekenkamer heeft recent samen met de Randstedelijke Rekenkamer 

in verband met de overdracht van het Waddenfonds een beleidsbrief uitgebracht met 

daarin een aantal praktische aanbevelingen over het op dit terrein te voeren beleid. 

De Rekenkamer overweegt soortgelijke beleidsbrieven vaker uit te brengen. 

 

In 2011 is de Noordelijke Rekenkamer begonnen met zogeheten terugblikonderzoek: 

wat is er gebeurd na de besluitvorming door PS en GS met de aanbevelingen van een 

Rekenkamerrapport? Het eerste terugblikonderzoek in 2011 had betrekking op de 

provinciale bekostiging en sturing van de jeugdzorg. In 2014 wordt een tweede 

terugblikonderzoek uitgevoerd naar de beleidsvoering door PS en GS, na de 

aanbevelingen uit twee onderzoeken die betrekking hebben op het stimuleren van de 

toeristische infrastructuur en leefbaarheidprojecten op het platteland. Door deze 

terugblikonderzoeken – met een relatief beperkte omvang - ontstaat een beter beeld 
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van de doorwerking van de ‘aanbevelingen’ van de Noordelijke Rekenkamer aan de 

Staten en de colleges van GS. 

 

PUBLICITEIT 

De rapporten van de Rekenkamer zijn, zo bepaalt de wet, openbaar. Dit en het 

publieksbelang van de rapportages brengen met zich mee dat de Rekenkamer actief 

de openbaarheid zoekt door het uitgeven van persberichten en het ter beschikking 

stellen van rapporten aan de pers (onder andere via de website). De persberichten 

bevatten kort en bondig de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit het 

betreffende rapport, zonder enige politieke kleuring. De pers wordt door de 

Rekenkamer niet eerder geïnformeerd dan nadat de Staten kennis hebben kunnen 

nemen van het rapport en de briefing heeft plaatsgevonden. Dit punt heeft zowel een 

principiële als een praktische achtergrond. Voorafgaand aan de persconferentie van 

de Rekenkamer is er voor de aanwezige Statenleden desgewenst gelegenheid om zelf 

een eerste reactie aan de pers te geven. 

 

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE KOMENDE JAREN 

De Noordelijke Rekenkamer speelt in op het lerend vermogen van de provincie als 

geheel. Dus zowel van de Staten, de Colleges als ook van de ambtelijke organisatie. 

Dit vereist een goede ‘landing’ van de rapporten, zowel inhoudelijk als praktisch. Het 

organiseren van een briefing voor de Statenleden is daarbij een belangrijk en ook 

gewaardeerd instrument. Opvallend is echter dat van het aanbod aan de Colleges om 

ook voor hen een briefing te organiseren slechts één keer gebruik is gemaakt. Wij 

blijven dit aanbod doen in ieder geval aan de portefeuillehouders. 

 

Bij de totstandkoming van de bestuurlijke rapporten Bodemsanering en 

Decentralisatie Natuurbeleid is na de afsluiting van de fase van ambtelijk hoor en 

wederhoor met de ambtelijke contactpersonen van de drie Noordelijke provincies, 

een interne werkconferentie gehouden om de conclusies van het 

Rekenkameronderzoek gezamenlijk tegen het licht te houden. Deze bespreking heeft 

geleid tot meer begrip voor de kritische inhoud van de bevindingen van het 

onderzoek maar ook voor de verschillende benaderingen van de drie 

provinciebesturen. De Noordelijke Rekenkamer overweegt om vaker een dergelijke 

werkconferentie te organiseren.  

 

De Noordelijke Rekenkamer is er tot nu toe redelijk goed in geslaagd om het 

onderzoeksonderwerp en het uitbrengen van het rapport zodanig te organiseren en 

te realiseren dat onze rapportage, de conclusies en aanbevelingen daarin er toe doen 

en een rol kunnen spelen bij het actualiseren c.q. bijstellen van het te voeren beleid. 

Een goede communicatie tussen Programmaraad en de Noordelijke Rekenkamer is 

ook in dit verband van belang. De vaker gehoorde kritiek op de relatief lange 

doorlooptijd van Rekenkameronderzoeken wordt ook door de Noordelijke 

Rekenkamer onderschreven. Anderzijds moet worden erkend dat er een zeker 

spanningsveld zit tussen kwaliteit en snelheid. Ons streven is de doorlooptijd te 

bekorten echter nadrukkelijk met behoud van de kwaliteit. Kwaliteit is immers het 

handelsmerk van de Noordelijke Rekenkamer. 

 

Naast de doorlooptijd van het onderzoek wordt ook de dikte en de omvang van de 

rapporten nogal eens kritisch bejegend. Doorgaans hangt dit direct samen met de 

complexiteit en breedte van het te onderzoeken beleidsterrein. Mede om die reden is 

de Noordelijke Rekenkamer voornemens om vaker te kiezen voor deelonderwerpen 
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van kleinere omvang en met een geringer tijdsbeslag. Dit neemt echter niet weg dat 

ook dan een onderzoek anders kan uitpakken dan verwacht. Het onderzoek 

‘kennisinstellingen’ is daar een voorbeeld van.
5

 Dit was bedoeld als onderzoek van 

relatief geringe omvang met een navenant geringe doorlooptijd. De materie bleek 

echter minder toegankelijk dan gedacht met als gevolg dat het onderzoek langer 

heeft geduurd dan gepland en het rapport omvangrijker is geworden dan gewenst. 

Maar daarom niet minder boeiend en politiek-bestuurlijk ook niet minder waardevol. 

 

Een ander element dat een rol speelt bij de omvang van onze rapporten is het 

volgende. De rapporten worden niet uitsluitend geschreven voor de ‘inner circle’ van 

fractiespecialisten en woordvoerders. Het streven is erop gericht dat alle Statenleden 

en ook geïnteresseerde burgers (waaronder journalisten) meer inzicht verwerven in 

het onderzochte beleidsterrein en de werking van het gevoerde bestuur. Op basis 

van de aangeboden informatie kunnen zij zich dan een oordeel vormen over de 

juistheid van bepaalde conclusies en de wenselijkheid van bepaalde aanbevelingen 

tot bijstelling van het gevoerde bestuur. Om die reden bevatten de rapporten vaak 

een beschrijving van het betreffende beleidsterrein. Deze ‘terreinverkenning’ wordt 

vaak zeer gewaardeerd. De Noordelijke Rekenkamer wil deze oriëntatie op het 

beleidsveld handhaven; maar deze kan op onderdelen minder uitvoerig zijn dan 

voorheen. 

 

De Noordelijke Rekenkamer heeft tot nu toe vooral sectorstudies (beleidsterreinen) 

en effectiviteitonderzoek verricht. De kwaliteit van de interne beheersinstrumenten 

van de provinciale organisaties werden nog niet onderzocht, afgezien van het 

inkoopbeleid van de provincie Drenthe. Krijgen de Statenleden bijvoorbeeld wel een 

voldoende inzichtelijke programmabegroting? Krijgen zij duidelijke 

voortgangsrapportages vanuit de verschillende sectoren? Krijgen de Statenleden 

tijdig informatie over de voortgang van projecten en de daarmee gepaard gaande 

kosten? Wellicht is dit een punt van aandacht voor de volgende onderzoeksperiode. 

Eén van de ‘rode draden’ die blijkt uit de tot nu toe verschenen 

rekenkameronderzoeken is het ontbreken van voldoende, adequate informatie aan 

de Staten; maar ook het ontbreken van een duidelijke en nadrukkelijke opdracht 

daartoe van PS aan GS. 

 

Noordelijke Statenleden stellen dat met name hun kaderstellende rol door de inbreng 

van de Rekenkamer zou kunnen worden versterkt. De Noordelijke Rekenkamer 

herkent dit punt maar erkent tevens dat een bredere doorwerking van ex post 

onderzoek in de totstandkoming van nieuw beleid niet eenvoudig is. Bovendien 

herbergt dit het gevaar in zich dat de Rekenkamer zich positioneert als een soort 

‘overall-adviseur’. Dat laatste is niet gewenst. Dit neemt niet weg dat ook de 

Noordelijke Rekenkamer heeft overwogen de ‘rode draden’ uit de tot nog toe 

gepubliceerde rapporten op handzame wijze samen te vatten. 

 

SLOT 

De Rekenkamer heeft als doel de controlerende en kaderstellende rol van de Staten 

te versterken. De Rekenkamer staat ten dienste van de Staten. De Noordelijke 

Rekenkamer wil vooral het instrument zijn van en voor de Staten waarbij de 

Programmaraad een essentiële rol speelt, als adviseur van de Rekenkamer en als 

schakel tussen Rekenkamer en Provinciale Staten. 

                                                           
5
 Naar een Noordelijke Kenniseconomie, juli 2013. 
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Waar de Noordelijke Rekenkamer uitdrukkelijk voor pleit is om bij de introductie van 

de nieuwe Statenleden een plaats in te ruimen voor de Rekenkamer zodat de nieuwe 

Statenleden goed worden geïnformeerd over de rol en positie van de Noordelijke 

Rekenkamer. Hierbij is de rol van de Statengriffie van wezenlijk belang. 

 

Van belang voor de komende jaren is dat de Rekenkamer onderzoek blijft doen dat 

van waarde is voor het functioneren van de Staten en dat kan leiden tot grotere 

doeltreffendheid en doelmatigheid van dat beleid.  




