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Prioritering onderzoeksonderwerpen 2017 
 

 

Inleiding 

Op 8 oktober 2015 heeft de Programmaraad de onderwerpen geprioriteerd voor 2016. De onderzoeksonderwerpen 

Onderhoud wegen en Natuurcompensatie zijn volop in uitvoering. De onderwerpen Recreatieschap Spaarnwoude 

en Waddenfonds zijn in voorbereiding. Dit betekent dat we onze onderzoekscapaciteit tot en met het voorjaar van 

2017 aan deze vier onderwerpen besteden. Voor de komende bijeenkomst op 3 november wordt u weer gevraagd 

aan te geven naar welk(e) onderwerp(en) uw voorkeur uitgaat, zodat er een prioriteitsvolgorde kan worden 

bepaald.  

 

In deze notitie worden vier onderwerpen ter prioritering aan u voorgelegd. Drie onderwerpen betreffen een 

provincievergelijkend onderzoek, waaronder ook een zogenaamd doorwerkingsonderzoek. De Rekenkamer streeft 

naar een evenredige verdeling van provinciespecifieke onderzoeken over de vier provincies. In 2014 is 

provinciespecifiek onderzoek voor Zuid-Holland uitgevoerd, in 2015 voor Flevoland en in 2016 voor Noord-Holland. 

Daarom wordt er nu een onderzoek voor Utrecht voorgesteld. Dit onderwerp Economic Board Utrecht (EBU) is 

eerder aangehouden omdat de Utrechtse programmaraadsleden aangaven dat het nog te vroeg was voor een 

onderzoek en er wel brede belangstelling voor is. 

 

De vier mogelijke onderzoeksonderwerpen worden hierna verder toegelicht en zijn: 

1. Garantie & Leningen     (provincievergelijkend) 

2. Herbestemming monumenten   (provincievergelijkend) 

3. Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering (provincievergelijkend) 

4. Economic Board Utrecht (EBU)   (provincie Utrecht) 

 

De Rekenkamer zal na uw prioritering een besluit nemen welk(e) onderwerp(en) onderzocht worden in 2017. Vanaf 

ongeveer april kan gestart worden met één nieuw onderzoek. Op 11 mei 2017 staat de eerstvolgende 

Programmaraadbijeenkomst gepland. Zo nodig kan er dan een aanvullende ronde van onderzoeksonderwerpen 

plaatsvinden voor de tweede helft van 2017. 

 

 

 

Gevraagde besluiten:  
 

1. van de hele Programmaraad: 

Welk provincievergelijkend onderzoek heeft uw voorkeur? 

 

2. van de leden van Utrecht: 

Heeft u belangstelling voor een onderzoek naar de EBU in 2017?   
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1. Garanties & Leningen   

 

 

1. Waar gaat het over en wat zou onderzocht moeten worden? 

Garanties & Leningen zijn een risicofactor voor de provincie. Bij het verstrekken van een lening stelt de provincie 

geld beschikbaar met de verwachting dit op termijn terug te krijgen. Gedurende de looptijd van de lening ontvangt 

de provincie rentebetalingen en aflossingen. Bij het verstrekken van een garantie (ook wel ‘gewaarborgde 

geldlening’) stelt de provincie zelf geen geld beschikbaar maar garandeert aan bijvoorbeeld een bank van een 

organisatie dat de organisatie de verschuldigde rente en aflossingen kan betalen. Als de organisatie de 

verschuldigde betalingen niet kan doen, kan de bank de provincie op haar garantie aanspreken waardoor wél 

kosten voor de provincie ontstaan. Leningen en garantstellingen hebben soms de vorm van revolverende fondsen. 

 

De Rekenkamer Amsterdam verrichtte in 2011 en 2015 (doorwerkings)onderzoek naar de Garanties & Leningen en 

concludeerde dat de financiële risico’s onvoldoende werden beheerst en dat de gemeenteraad niet afdoende 

geïnformeerd werd over nieuwe en bestaande Garanties & Leningen. De Randstedelijke Rekenkamer zou kunnen 

onderzoeken wat de kwaliteit is van beleid, besluitvorming, uitvoering, beheer en informatievoorziening ten aanzien 

van de inzet van leningen en garantstellingen van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. 

 

 

2. Wat is de rol van de provincie? 

Volgens de wet Financiering Decentrale Overheden (artikel 2) en de daarop gebaseerde ministeriële regeling 

Uitzettingen en Derivaten decentrale Overheden mogen provincies alleen geldleningen verstrekken, en garanties 

verlenen voor door derden aangegane geldleningen, als aantoonbaar is dat dit past in de uitoefening van de 

publieke taak. De wet schrijft provincies voor zo weinig mogelijk risico’s te nemen met geldleningen en 

garantstellingen. 

Het is van belang dat de provincie bij de inzet van Garanties & Leningen een goede afweging maakt tussen het 

ondersteunen van maatschappelijke belangen en de financiële risico’s die de provincie loopt. Daarnaast moeten 

provincies inzicht hebben in welke Garanties & Leningen zij hebben uitstaan en deze goed beheren. Goed beheer 

stelt de provincie in staat problemen tijdig aan te zien komen en maatregelen te treffen om schade te voorkomen of 

zo veel mogelijk te beperken. 

 

 

3. Hoe groot is het financieel belang? 

De verschillen per provincie zijn fors (zie tabel 1). De bedragen fluctueren overigens nogal sterk per jaar. Zo had 

bijvoorbeeld Noord-Holland in 2014 nog € 238,8 mln. aan leningen en € 13,6 mln. aan garanties uitstaan.  

 

Tabel 1 Verstrekte Garanties & leningen volgens de jaarrekening 2015 (in mln.) 

 Flevoland Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland 

Leningen (> 1 jaar) € 42,7 € 57,2 € 68,3 € 36,7 

Garanties € 3,3 € 46,7 € 15,2 € 3,1 

Totaal € 46,0 € 103,9 € 83,5 € 39,8 
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4. Wat is het belang voor de burgers? 

Een goede inzet en goed beheer van het provinciale geld is van belang voor het functioneren van de provincie. Het 

is van belang dat de goede financiële instrumenten gepast worden ingezet (doelmatig en doeltreffend) en dat de 

provincies goed zicht houden op de omvang ervan en de (eventuele) financiële risico’s die worden gelopen. Het 

belang voor burgers is enerzijds dat het gaat om de inzet van schaars publiek geld en anderzijds dat dit geld wordt 

ingezet om publieke taken te realiseren of stimuleren.  

 

 

5. Wat is een relevant moment voor publicatie (timing)? 

Utrecht onderzoekt momenteel de inzet en het beheer van het financiële instrumentarium van de provincie. In het 

vierde kwartaal van 2016 wordt dit onderzoek afgerond. Daarbij gaat het om de risicobeheersing van de financiële 

instrumenten zoals subsidies, (revolverende) fondsen, garantstellingen en dergelijke. Doel van het onderzoek is om 

inzicht te krijgen in het functioneren van de risicobeheersing van de financiële instrumenten, de kenmerken van de 

instrumenten, de randvoorwaarden en risicoafweging bij de inzet van de financiële instrumenten op basis van 

casussen uit het verleden. Daarnaast verschijnt er naar verwachting begin 2017 in Utrecht een afwegingskader 

Garanties & Leningen. Noord-Holland heeft sinds 2015 een dergelijk afwegingskader Garanties & Leningen. 

Flevoland heeft geen afwegingskader en Zuid-Holland voor nu bekend ook niet.  

 

Het is aan te bevelen om het Utrechtse onderzoek af te wachten. Verder is het van belang dat er in Utrecht al enige 

tijd gewerkt is met het nieuwe afwegingskader Garanties & Leningen voordat de Rekenkamer daar onderzoek naar 

gaat doen. Een onderzoek van de Rekenkamer kan dan medio of eind 2017 starten. 

 

 

6. Waarom is het geschikt voor een rekenkameronderzoek? 

Een bewuste en afwogen keuze van de inzet van Garanties & Leningen en vervolgens een goed beheer daarvan 

dragen bij aan het doeltreffend, doelmatig en rechtmatig functioneren van de provincie. Daarbij gaat het om 

instrumenten die – uit een globale oriëntatie bij de ambtelijke organisatie - in de verschillende provincies 

verschillend worden gewaardeerd en ingezet. 

 

 

 

2. Herbestemming monumenten  

 

 

1. Waar gaat het over en wat zou onderzocht moeten worden? 

De restauratie van rijksmonumenten (niet-woonhuizen) is in 2012 gedecentraliseerd van het Rijk naar de 

provincies. De bestuurlijke afspraken tussen het IPO en het ministerie van OCW hieromtrent zijn op 5 maart 2012 

vastgelegd. De veronderstelling was dat decentralisatie zou kunnen bijdragen aan: 

- versterking van de ‘historische factor’ in ruimtelijk beleid;  

- vereenvoudiging in regelgeving; 

- lastenvermindering bij de eigenaar; 

- gerichte stimulering van herbestemming en  

- kwalitatief goede restauratieprocessen.  
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De focus van het provinciaal monumentenbeleid verschuift van het behoud van monumenten naar het benutten van 

monumenten. De reden hiervoor is dat steeds meer monumenten leeg komen te staan. Vanwege de monumentale 

waarde is sloop meestal geen optie. Herbestemming is één van de drie pijlers in de Beleidsbrief modernisering 

monumentenzorg uit 2009. Het is ook een van de vijf prioritaire thema’s die in de Visie Erfgoed en Ruimte uit 2011 

worden genoemd. En tot slot is herbestemming één van de vier uitgangspunten van het model dat volgens de 

minister na 2018 van kracht zal worden. 

 

De provincie Noord-Holland voorziet dat 25-50 procent van de kerken en 30 procent van agrarische monumenten 

leeg zal komen te staan. Op het gebied van cultuurbeleid is de herbestemming van monumenten de komende jaren 

dan ook dé opgave. Er is een fonds voor herbestemming cultureel erfgoed ingesteld.
 
Ook andere provincies zien in 

herbestemming een belangrijke uitdaging voor de komende tijd, maar ze gaan er verschillend mee om. 

 

 

2. Wat is de rol van provincies? 

De provincie faciliteert en coördineert in bovenlokale gebiedsontwikkelingen, en daarbij speelt cultureel erfgoed een 

belangrijke rol. Onder cultureel erfgoed valt het beleid ten aanzien van cultuurlandschap, archeologie en 

monumenten. Op het gebied van monumenten zijn provincies onder meer verantwoordelijk voor de restauratie van 

rijksmonumenten en het ruimtelijk beleid voor erfgoed. De gedachte achter de decentralisatie van het Rijk naar de 

provincies was dat de provincie vanuit haar kerntaak op het gebied van ruimtelijke ordening een verbindende rol 

kan spelen tussen betrokken partijen.  

 

 

3. Hoe groot is het financieel belang?  

Van de € 20 miljoen die het Rijk beschikbaar stelt voor de restauratie van rijksmonumenten, gaat bijna de helft 

(46%) naar de drie Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De rijksmiddelen worden 

aangevuld met (andere) provinciale middelen. 

 

Provincie Noord-Holland 

▪ Structureel € 5 miljoen voor het behoud van monumenten; 

▪ Structureel € 0,3 miljoen subsidie aan de Monumentenwacht Noord-Holland; 

▪ In het coalitieakkoord heeft de provincie incidenteel € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor herbestemming van 

monumenten. 

Provincie Zuid-Holland:   

▪ € 2,8 miljoen voor het behoud van Rijksmonumenten in 2016; 

▪ € 1,5 miljoen voor de restauratie van Rijksmonumenten binnen de 7 erfgoedlijnen;. 

▪ In de PS-vergadering van 29 juni 2016 is besloten om € 2 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de 

restauratie van rijksmonumenten. 

Provincie Utrecht 

De provincie stelt in totaal jaarlijks € 3,8 miljoen beschikbaar voor het in stand houden en beheren van 

monumenten (voor de jaren 2016-2019).  

 

 

4. Wat is het belang voor de burgers?  

Nederland kent circa 62.000 rijksmonumenten, waarvan iets meer dan de helft woonhuis is. Voor de gebouwen die 

hieronder vallen is bepaald dat zij de moeite waard zijn om te bewaren voor latere generaties. Doordat een aantal 

rijksmonumenten toegankelijk is voor publiek, hebben zij ook een educatieve waarde.  
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Dat er een groot draagvlak is voor de bescherming van (rijks)monumenten blijkt uit het feit dat zo’n 1 miljoen 

Nederlanders lid zijn van een monumentenorganisatie.  

 

 

5. Wat is een relevant moment voor publicatie (timing)? 

De provinciale taak voor monumentenzorg was 27 juni jl. in het nieuws. Provincies gaven aan te weinig middelen te 

hebben om alle rijksmonumenten te kunnen onderhouden. Alleen al voor de restauratie van grote rijksmonumenten 

die beeldbepalend zijn en bijdragen aan de herkenbaarheid van een gebied (‘kanjermonumenten’), zou de 

komende vijf jaar € 370 miljoen nodig zijn. De oproep van de provincies heeft er mede toe geleid dat de minister in 

de begroting voor 2017 extra middelen heeft vrijgemaakt, maar de discussie over het dreigend tekort van middelen 

voor restauratie van rijksmonumenten zal voorlopig niet van de baan zijn. 

 

In 2018 zal opnieuw een evaluatie worden uitgevoerd van de bestuurlijke afspraken die OCW en IPO hebben 

gemaakt. Vooruitlopend op deze evaluatie wil het IPO samen met provincies een onderzoek doen naar hoe het er 

voor staat in de provincies. Het IPO doet dat landsbreed en voor alle bestuurlijke afspraken. Na 2018 zal een nieuw 

model van kracht worden, waarvoor alle huidige instrumenten, rijksregelingen en decentrale regelingen in 

samenhang zullen worden beoordeeld. Dit pleit ervoor om het rekenkameronderzoek eind 2017 of uiterlijk begin 

2018 te publiceren. 

 

 

6. Waarom is het geschikt als rekenkameronderzoek?  

Een onafhankelijk onderzoek kan helderheid verschaffen over de noodzaak en wenselijkheid van de verschillen 

tussen de provincies en de gevolgen voor de voortgang en kwaliteit van de restauratieprocessen. De vergelijking 

van de provincies op het punt van herbestemmen van panden kan waardevolle inzichten opleveren met betrekking 

tot een effectieve en duurzame besteding van de middelen. De drie provincies kunnen door het onderzoek leren 

van elkaar. En dat helpt de Provinciale Staten om hun kaderstellende en controlerende rol met betrekking tot de 

restauratie van rijksmonumenten te verbeteren. 

 

 

 

3. Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering (doorwerkingsonderzoek) 

 

 

1. Waar gaat het over en wat zou onderzocht moeten worden?  

Bodemsanering is het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van bodemverontreinigingen. De 

bodemverontreinigingen die een risico vormen voor mens of milieu worden bij voorkeur weggehaald. Dat is echter 

niet altijd technisch mogelijk of gewenst. Een andere reden kan zijn dat saneren zo duur is dat de kosten en de 

opbrengst (verminderd milieurisico) niet langer in een verantwoorde verhouding staan. Indien een rest-

verontreiniging in de bodem achterblijft en beperkingen in het gebruik van de bodem en/of maatregelen in het 

belang van de bescherming van de bodem noodzakelijk zijn, is er sprake van nazorg. 

 

In 2012 en 2013 heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering in 

alle vier Randstedelijke provincies. De hoofdvraag was toentertijd of de provincies voldoende grip hadden op de 

nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering. Vier jaar na dato ligt de vraag voor wat de doorwerking is van de 

aanbevelingen uit het voorgaande rekenkameronderzoek. 
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2. Wat is de rol van de provincie?  

De provincies zijn verantwoordelijk voor zowel de vergunningverlening als het toezicht op het gebied van nazorg bij 

restverontreinigingen. De uitvoering van deze taken is veelal bij de regionale omgevingsdiensten belegd. Ook in 

deze situatie blijft de provincie eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de taken. 

 

 

3. Hoe groot is het financieel belang? 

Voor de realisatie van projecten van het meerjarenprogramma Bodem heeft de provincie Flevoland in de reserve 

Meerjarenprogramma Bodem € 2,76 mln. beschikbaar. De provincie Noord-Holland heeft in de voorziening 

Bodemsanering en bodembeheertaken zo’n € 19 mln. beschikbaar. In de Egalisatiereserve Bodemsanering heeft 

de provincie Utrecht € 2,28 mln. opgenomen en de provincie Zuid-Holland heeft voor het meerjarenplan 

bodemsanering begin 2016 zo’n € 34,7 beschikbaar in een programmareserve.
1
 

 

 

4. Wat is het belang voor de burgers? 

Goede nazorg is van belang om het risico voor mensen, dieren of planten te beperken om in aanraking te komen 

met verontreinigende stoffen. 

 

 

5. Wat is een relevant moment voor publicatie (timing)? 

Er is geen specifiek moment waarop gepubliceerd zou moeten worden. 

 

 

6. Waarom is het geschikt voor een rekenkameronderzoek? 

De Rekenkamer streeft ernaar om elk jaar één onderzoek te doen naar de doorwerking van aanbevelingen uit 

eerdere onderzoeken.  

 

 

 

4. Economic Board Utrecht (EBU) 
 

 

1. Waar gaat het over en wat zou onderzocht moeten worden?  

De provincie Utrecht ziet de stimulering van de regionale economie als een van haar kerntaken. Die kerntaak wil de 

provincie uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden. Deze 

samenwerking is vormgegeven in de Economic Board Utrecht (EBU). De EBU is een stichting met daarbij een raad 

van advies waarin de gedeputeerde Economie zitting heeft. Het is geen verbonden partij van de provincie Utrecht. 

 

 

2. Wat is de rol van de provincie?  

De EBU draagt initiatiefrijke projecten voor aan de provincie. PS van Utrecht hebben eind 2013 de Uitvoerings-

verordening Economic Board Utrecht vastgesteld, waarin is bepaald dat budget alleen wordt verstrekt aan een 

project, als wordt voldaan aan de volgende eisen: 
  

                                                      
1
 De bedragen hebben betrekking op meer bodemtaken dan enkel nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering.  
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▪ Een project of programma is in samenwerking of in overleg met de EBU ontwikkeld en draagt bij aan de realisatie 

van de doelstellingen van de Strategische Agenda 2013-2020 van de EBU, zijnde gezond leven, groene 

economie en/of diensteninnovatie en slimme toepassingen van technologie.  

▪ Projecten en programma’s moeten een economisch effect hebben in de provincie Utrecht, doordat het onder 

meer leidt tot meer werkgelegenheid, meer private investeringen of tot versterking van de (internationale) 

concurrentiepositie van Utrechtse ondernemingen.  

▪ In het project of programma werken minstens twee organisaties samen en minstens één projectpartner is 

gevestigd in de provincie Utrecht. 

 

 

3. Hoe groot is het financieel belang?  

De provincie stelt dat binnen de reserve Cofinanciering een bedrag beschikbaar is van € 12 miljoen. Tot 2020 komt 

hier in elk geval nog € 5 miljoen bij vanuit de stelpost intensiveringen voor het Economisch Beleidsplan. Conform 

het PS besluit d.d. 30 september 2013 zal dit bedrag in de vorm van cofinanciering, samen met de middelen uit het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO 2014-2020) worden ingezet voor de realisatie van de 

Strategische agenda van de EBU. De uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht levert de juridische 

grondslag die hiervoor nodig is. Voor de periode 2013-2014 was in eerste instantie een subsidieplafond van 

€  6 miljoen ingesteld voor de uitvoeringsverordening. In april 2016 is een nieuw plafond ingesteld van € 10 mln. in 

totaal.
2
 

 

 

4. Wat is het belang voor de burgers?  

De projecten die de EBU voordraagt moeten leiden tot meer werkgelegenheid door bedrijven aan te trekken en te 

ondersteunen: de EBU vertaalt maatschappelijke opgaven naar economische kansen. Ook heeft de EBU een rol bij 

het opstellen van de Agenda duurzame energie en energiebesparing van de provincie Utrecht.  

 

 

5. Wat is een relevant moment voor publicatie (timing)?  

In 2015 hebben de Utrechtse programmaraadsleden aangegeven dat 2016 te vroeg is om de resultaten te 

onderzoeken. In 2017 functioneert de EBU vier jaar. Een doeltreffendheidsonderzoek zou dan de (voorlopige) 

resultaten van de projecten, gefinancierd door de provincie Utrecht, inzichtelijk moeten kunnen maken. De 

provincie heeft zelf (in 2015) ook onderzoek gedaan naar de EBU. Dit was echter niet gericht op de 

doeltreffendheid van de EBU, maar op de bestuurlijke inrichting ervan. 

 

6. Waarom is het geschikt voor een rekenkameronderzoek?  

Een rekenkameronderzoek kan inzichtelijk maken wat de resultaten (en mogelijke effecten) zijn van de provinciale 

projecten. De Rekenkamer heeft hiermee al ervaring opgedaan met een doeltreffendheidsonderzoek naar een 

regeling van de provincie Flevoland voor het stimuleren van innovatie bij het MKB in Flevoland. Aandachtspunt bij 

dit onderzoek zijn de beperkte onderzoeksbevoegdheden van de Rekenkamer bij de stichting EBU, doordat de 

provincie hierin geen meerderheidsbelang heeft. Dit zou op basis van vrijwilligheid moeten gebeuren. De 

Rekenkamer heeft daarentegen wel onderzoeksbevoegdheid voor het onderzoeken van de projecten die de EBU 

heeft aangedragen en die de provincie heeft gefinancierd. 

 

                                                      
2
 https://www.provincie-utrecht.nl/loket/pdc/@292050/economic-board/ 


