Persbericht
Eindhoven, 4 december 2007

Onduidelijke besluitvorming en onvoldoende informatie over project
Binnenring en Buitenring Parkstad Limburg

In de besluitvorming over het project Binnenring en Buitenring Parkstad Limburg ontbreekt het
aan de noodzakelijke consistentie en duidelijkheid. Bovendien is de informatie-uitwisseling
tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Limburg over het project onvoldoende.
Tot deze conclusie komt de Zuidelijke Rekenkamer naar aanleiding van een onderzoek dat zij op
verzoek van de controlecommissie van Provinciale Staten heeft ingesteld.
Parkstad Limburg is een regio die als gevolg van de mijnindustrie in het verleden versnipperd is
geraakt. Om daar een ruimtelijke oplossing voor te vinden, hebben de provincie Limburg, de
Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Onderbanken en de gemeente
Nuth in 2002 gezamenlijk afspraken gemaakt over de ontwikkeling en aanleg van een verbindende
Buitenring en de afbouw van de Binnenring in deze regio. De kosten voor de Buitenring werden
daarbij geraamd op € 184 mln. en de kosten voor de afbouw van de Binnenring op € 37 mln.
Provincie aan de ene kant en betrokken gemeenten aan de andere kant spraken af ieder de helft
van de kosten voor hun rekening te nemen.
De rekenkamer onderzocht of de besluitvorming over het project, de controle op de uitvoering
ervan en de informatie-uitwisseling tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten daarover
voldoen aan de daaraan te stellen eisen.
De rekenkamer concludeerde met betrekking tot de besluitvorming, dat het ontbreekt aan de
noodzakelijke consistentie en duidelijkheid. Ook de informatie-uitwisseling tussen GS en PS over het
project wordt als onvoldoende beoordeeld en behoeft naar de mening van de rekenkamer
verbetering.
Naar aanleiding van het onderzoek hebben Gedeputeerde Staten laten weten dat zij de
aanbevelingen van de rekenkamer overnemen. Die betreffen:


Het toepassen van de zogenaamde ‘Procedureregeling Grote Projecten’ op alle lopende
en toekomstige grote projecten. Deze regeling bevat een aanpak voor het beoordelen
van de informatievoorziening rond grote projecten.



Het in voortgangsrapportages aangeven van hetgeen ten opzichte van eerder verstrekte
informatie gewijzigd is en het aangeven van de consequenties daarvan.
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Het informeren van Provinciale Staten over de ontwikkeling van de Binnenring en het
bieden van inzicht in de mogelijke financiële risico’s van dit project voor de provincie.



Een formele herbevestiging van het uitgangspunt van een gelijke verdeling van
financiële meevallers en tegenvallers tussen provincie en betrokken gemeenten.

De rekenkamer heeft het onderzoeksrapport ‘Volgens afspraak besloten – Besluitvorming en
informatievoorziening van het project Binnenring en Buitenring Parkstad Limburg’ op 3 december
2007 aangeboden aan Provinciale Staten.

Voor meer informatie:
drs. P.W.M. de Kroon, directeur-secretaris, telefoon 040-2329338 / 06-18303489
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