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1

Over dit onderzoek

1.1

Aanleiding

De provincie Limburg heeft in 2015 de manier van begroten vernieuwd. De begroting
2016 is de eerste begroting die volgens deze nieuwe spelregels door
multidisciplinaire teams is opgesteld. De Zuidelijke Rekenkamer heeft de nieuwe
opzet en invulling daarvan beoordeeld. We hebben daarbij gekeken of Provinciale
Staten (PS) hun budgetrecht goed kunnen uitoefenen en of ze hun kaderstellende en
controlerende rol goed kunnen invullen.
Binnenkort beginnen Gedeputeerde Staten (GS) met het opstellen van de begroting
voor 2017. In het najaar staat de behandeling hiervan door PS op de agenda en
voorjaar 2017 de aan de begroting 2016 gekoppelde jaarstukken 2016. Met het oog
op deze handelingen willen wij GS en PS een aantal overwegingen en
aandachtspunten meegeven.

1.2

Onderzoeksvragen, afbakening en aanpak

De volgende onderzoeksvragen hebben wij als uitgangspunt gehanteerd:
1.
2.

Wat is de kwaliteit van de informatie in de begroting 2016?
Is er (voor PS) sprake van een verbetering ten opzichte van de begroting
2015?

Voor de beoordeling van de kwaliteit van de informatie zijn in dit onderzoek de
normen gehanteerd die de rekenkamer in eerdere onderzoeken naar de jaarstukken
en begrotingen ook hanteerde. Het betreffen algemeen aanvaarde uitgangspunten
voor beleids- en verantwoordingsinformatie (zoals leesbaarheid, aansluiting,
begrijpelijkheid, bruikbaarheid en transparantie) en uitgangspunten uit relevante
wet- en regelgeving.

Afbakening
Om een tijdige publicatie van onze resultaten mogelijk te maken, hebben we ons
onderzoek beperkt tot een aantal delen van de begroting. Daarbij hebben we ons
alleen gericht op de gewijzigde onderdelen: de begrotingsprogramma’s.1 We hebben
hieruit zes onderwerpen geselecteerd, op basis van maatschappelijke relevantie,
1

Bij de begroting 2016 zijn ook wijzigingen aangebracht in de paragraaf Verbonden partijen. Deze
hebben we niet in het onderzoek meegenomen, omdat de rekenkamer recentelijk onderzoek naar dit
onderwerp heeft gedaan (Governance Verbonden Partijen provincie Limburg (2015)). Verder is nieuw dat
er bij de begroting 2016 een Memorie van Toelichting is gevoegd. In het onderzoek hebben we ons gericht
op de kwaliteit van de informatie in de begroting zelf en niet op de kwaliteit van de informatie in de
Memorie van Toelichting.
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variatie in financiële omvang, spreiding over de beleidsterreinen en rollen van de
provincie, en de mogelijkheid om te vergelijken met de begroting 2015:
·
1.2. Innovatiekracht
·
2.2. Cultuur
·
3.2. Bereikbaarheid en mobiliteit
·
3.5. Hoogwaterbescherming langs de Maas
·
3.8. Plattelandsontwikkeling
·
4.2. Bedrijfsvoering
Onderstaande figuur bevat een overzicht van de financiële omvang van alle
programma’s waarbij de onderzochte programma’s in lichtgroen zijn weergegeven.
Figuur 1: Overzicht van de financiële omvang van alle programma’s
Begrote lasten 2016 in € x 1.000

Totaal begrotingsvolume
€ 536,3 miljoen

1.1. Investeringsklimaat
1.2. Innovatiekracht
1.3. Onderwijs en arbeidsmarkt
2.1. Sociale innovatie en participatie
2.2. Cultuur
2.3. Sport
2.4. Stedelijke ontwikkeling
3.1. Openbaar vervoer en railagenda
3.2. Bereikbaarheid en mobiliteit
3.3. Limburgse woningmarkt
3.4. Ruimtelijke dynamiek en kwaliteit
3.5. Hoogwaterbescherming langs de Maas
3.6. Water
3.7. Energie, duurzaamheid en milieu
3.8. Plattelandsontwikkeling
4.1. Bestuur
4.2. Bedrijfsvoering
4.3. Financiën
4.4. Provinciale Staten en Griffie
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Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen hebben we gegevens verzameld uit
documentanalyse en gesprekken. Een overzicht van de geraadpleegde documenten
en gesprekspartners is opgenomen in bijlage 1, respectievelijk bijlage 2 van het
rapport van bevindingen behorend bij voorliggend bestuurlijk rapport. In dit rapport
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van bevindingen (Deel II) worden de onderzoeksresultaten uitgebreid weergegeven
(zie www.zuidelijkerekenkamer.nl).

1.3

Bevoegdheden PS

De onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen raken in algemene zin
diverse bevoegdheden van PS, zoals budgetrecht, kaderstellende en controlerende
rol (artikel 158 Provinciewet).
PS stellen de begroting vast in het jaar voorafgaand aan dat zij dient (Provinciewet
artikel 195 lid 1).
PS stellen de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het
begrotingsjaar (Provinciewet artikel 202 lid 1).
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2

Conclusies en aanbevelingen, reactie Gedeputeerde Staten,
nawoord Zuidelijke Rekenkamer

2.1

Conclusies

De forse inspanning die de provincie Limburg in 2015 heeft geleverd om de begroting
te verbeteren is zichtbaar in zowel de opzet als de praktijk. De veranderde
spelregels van de begroting zijn over het algemeen een verbetering ten opzichte van
voorgaande jaren. De informatie die de begroting als gevolg hiervan bevat, is echter
nog voor verbetering vatbaar.
Doordat niet altijd helder is wat de provincie in 2016 gaat doen, en door
onduidelijke aansluitingen tussen doelen, prestaties en uitgaven kunnen PS hun
budgetrecht en hun controlerende en kaderstellende rol nog niet optimaal
uitoefenen.
Figuur 2: Conclusies over opzet en invulling begroting 2016

Veranderde spelregels over het algemeen een verbetering
In de nieuwe opzet dienen de begrotingsonderdelen te beginnen met een inleidende
tekst, waarmee de lezer context wordt gegeven. Dit bevordert de leesbaarheid en
begrijpelijkheid van de begroting. De transparantie wordt verbeterd doordat de rol
van de provincie moet worden genoemd en doordat per beleidsproduct moet worden
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aangegeven aan welke criteria (wat vindt de provincie belangrijk bij haar doelen)
wordt bijgedragen.
In de nieuwe spelregels is er voor gekozen om een brede, kwalitatieve formulering
van de doelstellingen te verlangen. Daarmee lijkt er echter niet meer te worden
gestreefd naar, waar mogelijk, concrete, tijdgebonden (en kwantitatieve)
doelstellingen. Ook is de provincie afgestapt van het opnemen van outcomeindicatoren.
Een verbetering in de opzet is wel dat de beoogde uitgaven per beleidsproduct
moeten worden opgenomen. Ook moet bij de beoogde uitgaven inzicht worden
gegeven in investeringen, deelnemingen en leningen en onderliggende
besluitvorming van de budgetten. Tevens dient er te worden verwezen naar de
verplichte paragrafen (zoals die over verbonden partijen). Dat zou de uitoefening
van het budgetrecht van PS ten goede moeten komen.
Bij de overgang van de begroting 2015 naar 2016 hebben GS, conform toezegging
aan PS, de structuur van de begroting zoveel mogelijk hetzelfde gehouden. Om een
makkelijke vergelijking te maken, zou een conversietabel bij de begroting 2016
wenselijk zijn geweest.

De informatie in de begroting is voor verbetering vatbaar
De provincie heeft per doelstelling (‘wat willen we bereiken?’) resultaten benoemd
(‘wat gaan we daar voor doen?’). Uit de programmabeschrijvingen volgt echter
veelal niet hoe/waarom deze beoogde resultaten een bijdrage gaan leveren aan de
criteria/doelstellingen. Ook is niet altijd duidelijk welke resultaten/prestaties de
provincie in 2016 wil realiseren. Daarnaast missen we de aansluiting tussen de
beoogde resultaten en de indicatoren waarmee verantwoording zou moeten worden
afgelegd over het behalen van de beoogde resultaten.
Hetzelfde geldt voor de aansluiting tussen de resultaten/prestatie-indicatoren en de
beoogde uitgaven. Verder geeft het alleen noemen van de rol van de provincie de
lezer niet per definitie inzicht in de invloed die de provincie heeft of kan uitoefenen
op het bereiken van het beoogde resultaat.
Op veel onderdelen wordt voorkennis van de lezer verwacht. Zonder deze
voorkennis is de begrotingstekst soms minder goed te begrijpen. De criteria in de
begroting 2016 die bedoeld zijn om de doelen aan te scherpen blijven helaas soms
vaag en de aansluiting tussen de criteria en de doelen is ook niet altijd duidelijk.
Beperking van budgetrecht en kaderstellende en controlerende rol PS
De koppeling/samenhang tussen doelen, prestaties en uitgaven is op basis van de
begrotingstekst niet altijd duidelijk. Dat maakt het voor PS ondoorzichtig waar zij
akkoord mee gaan. Als niet duidelijk is wat de provincie in 2016 wil doen, of hoe
haar inspanningen een bijdrage gaan leveren aan de doelen, en als er vraagtekens
zijn bij hoe inzicht zal worden gegeven in haar inspanningen, en wat de relatie met
de beoogde uitgaven is, dan beschikken PS over beperkte mogelijkheden om
gerichte kaders te stellen en scherp te controleren.
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2.2

Aanbevelingen

Het is aan Provinciale Staten om de begroting - na eventuele aanpassingen - vast te
stellen. Met het vaststellen van de begroting geven PS kaders mee aan GS voor de
uitvoering van de plannen. En gedurende het begrotingsjaar, en aan de hand van het
jaarverslag, kunnen PS hun controlerende rol uitvoeren.
De begroting 2016 is de eerste begroting die volgens de nieuwe regels is opgesteld.
Om te beginnen, bevelen we GS aan om verder te gaan op de ingeslagen weg. Wij
zien daarbij wel een aantal verbetermogelijkheden voor zowel de spelregels als de
hantering ervan.

Duidelijker over doelen en prestaties
Wij bevelen Gedeputeerde Staten aan om, waar mogelijk, te blijven streven naar
concrete en tijdgebonden doelen. We bevelen aan om in de begrotingsvoorschriften
recht te doen aan dit streven: de doelen moeten concreet en tijdgebonden zijn,
tenzij dat niet mogelijk is.
De provincie werkt in toenemende mate met veel verschillende partijen samen om
de beoogde resultaten te bereiken. Dat betekent dat vooraf niet altijd precies kan
worden gezegd wanneer en hoe de resultaten bereikt zullen worden. We bevelen GS
aan om desalniettemin concreter en specifieker te zijn over de beoogde resultaten
in het begrotingsjaar, zoals ook gevraagd wordt bij de nieuwe spelregels, zodat
duidelijk wordt wat de ambities van de provincie voor dat jaar zijn.
De begroting is er om beoogde doelen, prestaties en middelen te noemen; het
jaarverslag is er om achteraf rekenschap te geven over wat er wel en wat er niet of
anders is gelukt. Het lijkt ons niet de bedoeling dat de mogelijkheid dat resultaten
niet bereikt worden in het begrotingsjaar ertoe leidt dat ze niet meer worden
opgenomen in de begroting.
We bevelen GS aan om voor de onderdelen van de begroting die geen outcomeindicatoren (voor de te bereiken doelen) bevatten, of geen prestatie-indicatoren
(voor de te leveren resultaten), in de begroting duidelijk te maken hoe en wanneer
de voortgang hierop wel wordt gemeten of anderszins inzichtelijk zal worden
gemaakt. Verwezen zou dan bijvoorbeeld kunnen worden naar corresponderende
onderdelen in de Limburg agenda of de Leef- en vestigingsklimaatmonitor.
Scherper in de samenhang
We bevelen GS aan om zorg te dragen voor een goede aansluiting tussen doelen,
criteria, resultaten, prestatie-indicatoren en uitgaven. Bij de beoogde resultaten
zouden alle beoogde inspanningen voor dat jaar moeten worden opgenomen, ook als
daartoe reeds in eerdere jaren is besloten. De uitgaven voor het betreffende jaar
kunnen dan worden gekoppeld aan deze beoogde resultaten.
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Inzicht in invloed
Verder bevelen we GS aan om in de begroting een overzicht op te nemen waarin per
rol van de provincie inzicht wordt gegeven in de invloed die de provincie heeft of
kan uitoefenen op het bereiken van de beoogde resultaten.
Verwijzen of verduidelijken
De begroting zou aan leesbaarheid winnen als deze meer verwijzingen naar
relevante (beleids)documenten zou bevatten. Hiervoor zouden ook hyperlinks in de
begrotingstekst gebruikt kunnen worden. Ook zou een korte (verdere) toelichting in
de begrotingstekst zelf de begrijpelijkheid verder vergroten. De rekenkamer is zich
bewust van het belang van een compacte begroting en de uitdaging om een goede
balans te vinden tussen beknopt en begrijpelijk. We zijn echter van mening dat
soms met één toelichtende zin of verwijzing meer duidelijkheid kan worden
gegeven. De rekenkamer is tevens van mening dat de begroting aan duidelijkheid
wint als de huidige motie-bijlage in de begroting wordt aangevuld met (een
navolgbare verwijzing naar) alle door PS aangenomen moties die relevant zijn voor
de huidige begroting. Ten slotte wordt volgens ons de begrotingstekst meteen al
duidelijker als deze niet alleen het nummer, maar ook het dictum van een
aangehaalde motie bevat.2
Structuurverandering in schema
Ten slotte bevelen we GS aan om bij een volgende structuurwijziging een
conversietabel in de begroting op te nemen.
In hoofdstuk 4 geven we een aantal voorbeelden van verbetermogelijkheden.
Hoofdstuk 3 van het rapport van bevindingen bevat een uitgebreidere lijst met
aandachtspunten en handvatten voor verdere verbetering.

2.3

Reactie Gedeputeerde Staten

We hebben het college van Gedeputeerde Staten in gelegenheid gesteld om te
reageren op ons conceptrapport. Op 19 april 2016 hebben GS onderstaande reactie
vastgesteld.
“Wij hebben uw rapport over de Begroting 2016 Provincie Limburg ontvangen. U
geeft ons gelegenheid hier bestuurlijk op te reageren. Van die gelegenheid maken
wij graag gebruik.
Op de eerste plaats zeggen wij u dank voor dit gedegen rapport over de begroting
2016. Wij zijn verheugd met uw conclusie dat onze inspanning in 2015 om de
begroting te verbeteren zichtbaar is geworden in zowel diepte als opzet. De
2

Bijvoorbeeld door niet te spreken van ‘motie 622’, maar van ‘motie 622: het, samen met betrokken
gemeenten, zo spoedig mogelijk in uitvoering nemen van de top 5 ‘blackspots’ verkeersveiligheid voor
fietsers en voetgangers’.
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aanleiding voor deze verbeterslag was het verbeteren van de leesbaarheid, het
vergroten van de transparantie, het versterken van het budgetrecht en daarmee de
kaderstellende functie van de begroting. Om dit doel te bereiken was een
belangrijke grote eerste stap nodig. Uw aanbeveling om verder te gaan op de
ingeslagen weg nemen wij daarom natuurlijk van harte over.
U meldt bij uw conclusies (op pagina 7) dat wij er in de nieuwe spelregels voor
hebben gekozen om brede, kwalitatieve doelstellingen te verlangen en daarmee niet
meer te streven naar, waar mogelijk, concrete tijdgebonden en kwantitatieve
doelstellingen. Wij nuanceren deze bevinding in zoverre dat ons streven nog steeds
gericht blijft om zo concreet en tijdgebonden liefst gekwantificeerde doelstellingen
te formuleren. Maar erkennen tegelijkertijd dat veel inspanningen op dit terrein,
zowel bij de Provincie Limburg als bij andere organisaties niet hebben geleid tot
meer duidelijkheid. En soms zelfs tot een schijnexactheid. In ieder geval veel
inspanningen en relatief hoge kosten. Dit punt staat overigens ons streven niet in de
weg, maar relativeert wel de hooggespannen verwachtingen op dit terrein. Kortom
waar mogelijk en zinvol blijven wij dit doen; maar wij erkennen ook wel dat er een
grens is aan die mogelijkheden.
Terecht geeft u aan dat wij nog nadrukkelijker in de begroting kunnen aangeven hoe
het (veronderstelde) verband is tussen de beoogde resultaten, indicatoren, de
criteria / doelstellingen en de budgettering daarvan. Wij zullen dit punt
nadrukkelijker proberen te markeren in de volgende begrotingen, evenals de
geconstateerde detailbevindingen uit het rapport. Wij zien dit als volgende stappen
in het ontwikkelproces van onze begroting.
Uw aanbeveling dat de duidelijkheid van de begroting verder kan worden vergroot
door de huidige motie-bijlage aan te vullen met een navolgbare verwijzing naar alle
door PS aangenomen moties die relevant zijn voor de betreffende begroting achten
wij waardevol en nemen wij graag over. Dat geldt ook door het dictum van een
aangehaalde motie te vermelden.
Aanvullend merken wij op dat de praktische consequentie van onze lange
termijnstrategie is dat wij in toenemende mate besluiten nemen waarvan de
effecten ook eerst op de lange(re) termijn tot zichtbare, c.q. meetbare, resultaten
zullen leiden. Dit komt natuurlijk ook tot uitdrukking in begroting en rekening en
zal, zo nemen wij aan, ook gaan neerslaan in het normenkader dat de Zuidelijke
Rekenkamer hanteert bij de beoordeling van de jaarstukken.
In dit kader blijven wij streven naar verdere verbeteringen en implementatie
daarvan in onze reguliere planning en control cyclus en nodigen wij Provinciale
Staten uit daarin te blijven participeren, net zoals bij de aanloop naar de
programmabegroting 2016 (Jaarrekeningcommissie).
Gedeputeerde Staten van Limburg”
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2.4

Nawoord rekenkamer

Heeft de provincie bereikt wat ze wilde bereiken, gedaan wat ze daarvoor zou doen,
en daarbij de kosten gemaakt die ze dacht te zullen maken? Dat zijn de vragen waar
de verantwoording over de begroting een antwoord op moet geven.
Met de toezeggingen van het college van GS komen betere
verantwoordingsmogelijkheden over komende begrotingen dichterbij.
Wij merken daarbij op dat er nog extra inspanningen gewenst zijn om de te leveren
prestaties te specificeren en om het bereiken van de provinciale doelen inzichtelijk
te maken.
Eén van de voorgenomen verbeterpunten van GS in de vernieuwde manier van
begroten is het zo duidelijk mogelijk maken wat de provincie in een begrotingsjaar
wil gaan doen. In hun reactie op ons conceptrapport gaan GS niet specifiek in op
onze opmerkingen over de mate waarin dat tot nu toe is gelukt en ook niet op onze
aanbeveling om concreter en specifieker te zijn over de beoogde resultaten in het
begrotingsjaar.
Ook wij zien een grens aan de mogelijkheden om concrete en tijdgebonden
doelstellingen te formuleren. Maar over de formulering van de doelstellingen zal
komend jaar opnieuw moeten worden nagedacht, nu de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten dat voor de provinciale begrotingen en
verantwoordingsstukken een uniforme basisset van beleidsindicatoren moet worden
ontwikkeld, waarbij de nadruk zal komen te liggen op outcome-indicatoren.
We roepen Provinciale Staten op om gebruik te maken van de uitnodiging van GS om
te blijven participeren in het verbetertraject en daarbij nadrukkelijk aandacht te
vragen voor de elementen uit de begroting die nog verder kunnen worden
verbeterd.
Vastgesteld door de Zuidelijke Rekenkamer op 21 april 2016.
prof. dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen
waarnemend voorzitter

drs. J.S. (Jeroen) Kerseboom
directeur-secretaris
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3

Begroten en verantwoorden in Limburg

3.1

Proces van continue verbetering

Sinds 2003 dienen de begrotingen en jaarstukken te worden opgesteld volgens de
regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
In de begroting dienen GS per programma de drie W-vragen te beantwoorden:
· Wat willen we bereiken?
· Wat gaan we daarvoor doen?
· Wat mag het kosten?
Na afloop van elk begrotingsjaar leggen GS in de jaarstukken verantwoording af over
de uitvoering van het in de begroting voorgenomen beleid. Een goede begroting
maakt het voor PS mogelijk om vooraf de kaders te stellen voor GS én om (achteraf)
te kunnen controleren. De jaarstukken zijn de spiegel van de begroting.
In de afgelopen jaren heeft de Zuidelijke Rekenkamer op verzoek van PS op
verschillende momenten onderzoek gedaan naar de jaarstukken en/of de begroting
van de provincie Limburg. PS hebben in de besluitvorming naar aanleiding van deze
onderzoeken bij herhaling bij GS op verbeteringen van de kwaliteit van deze
plannings- en controledocumenten aangedrongen. En de provincie heeft doorlopend
inspanningen geleverd om de begrotingen en jaarstukken te verbeteren.
In 2012 constateerde de rekenkamer dat op onderdelen de verbeteringen weliswaar
geleidelijk aan hun beslag krijgen, maar dat er teveel onderdelen zijn die zorgelijk
in de verbeterslagen achterblijven. Naar aanleiding daarvan droegen PS aan GS op
om in een integraal verbeterproject 2012-2013 de gewenste verbeteringen nu
daadwerkelijk te realiseren.
De rekenkamer besloot daarop om geen onderzoek naar de jaarstukken uit te
voeren, om zo de provincie de tijd te geven om de gewenste verbeteringen door te
voeren. Onderstaande figuur geeft een overzicht van de inspanningen van zowel de
provincie Limburg als de rekenkamer.
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Figuur 3: Inspanning provincie Limburg en Zuidelijke Rekenkamer rondom jaarstukken en begrotingen

3.2

Op weg naar betere transparantie en leesbaarheid

In 2015 heeft de provincie de opzet van de begroting gewijzigd. De provincie streeft
hiermee naar een meer zichtbare vertaling van de politieke ambities in de
begroting, en beoogt de transparantie en de samenhang te verhogen en de
leesbaarheid te verbeteren. De begroting 2016 is een eerste uitwerking hiervan.
Deze is tot stand gekomen door de nieuwe opzet en (concept)invulling daarvan in
meerdere rondes multidisciplinair te bespreken. De programmamanagers,
clustermanagers of projectleiders waren daarbij de ambtelijke opdrachtnemers en
eindverantwoordelijk voor de beschrijvingen van hun producten in de begroting. Bij
de totstandkoming waren naast de betrokken managers, beleidsmedewerkers van
het betreffende programma betrokken, evenals medewerkers van de clusters
Strategie, Financiën en Personeel en Organisatie.
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4

Samenvattende bevindingen bij de begroting 2016

In dit hoofdstuk geven we een antwoord op de twee onderzoeksvragen. We gaan in
op de veranderingen bij de begrotingsprogramma’s in de begroting 2016 ten
opzichte van de begroting 2015. We beginnen met de structuur van de begroting en
behandelen daarna de beantwoording van de drie W-vragen. Daarbij gaan we ten
eerste in op de beoogde veranderingen (veranderde spelregels) en ten tweede
beschrijven we in algemene zin en samenvattend onze bevindingen over de
daadwerkelijke veranderingen in de begroting 2016. Deze zijn gebaseerd op onze
bevindingen over de onderzochte begrotingsprogramma’s zoals beschreven in het
rapport van bevindingen. Ter verduidelijking van de algemene en samenvattende
bevindingen in voorliggend hoofdstuk worden enkele voorbeelden gegeven.
Hoofdstuk 3 van het rapport van bevindingen bevat meer voorbeelden, welke
kunnen dienen als aandachtspunten en handvatten voor verdere verbetering van de
begroting en jaarstukken.

4.1

Structuur van de begroting

Eén van de uitgangspunten voor de begroting 2016 was om qua structuur en opbouw
van de begroting zoveel als mogelijk continuïteit (vergelijkbaarheid) te betrachten
ten opzichte van de voorafgaande jaren. Deze toezegging hebben GS aan PS gedaan.
De begroting 2016 is onderverdeeld in 16 inhoudelijke begrotingsprogramma’s, die
weer bestaan uit beleidsproducten. Daarnaast zijn er drie ondersteunende
begrotingsprogramma’s. De rekenkamer constateert dat de structuur op het niveau
van de begrotingsprogramma’s grotendeels overeenkomt met de structuur die in de
vorige coalitieperiode werd gehanteerd (begroting 2013, 2014 en 2015). Binnen de
begrotingsprogramma’s hebben verschillende verschuivingen plaatsgevonden. De
rekenkamer constateert daarbij dat niet alle beleidsproducten uit de begroting 2016
expliciet, herkenbaar terug te vinden zijn in de begroting 2015.
Voor de vergadering van de Jaarrekeningcommissie op 13 juli 2015 was een tabel
geagendeerd waarin de conceptstructuur van de begroting 2016 is afgezet tegen de
structuur van de begroting 2015 (conversietabel). Dit was een concept dat niet was
vastgesteld door GS. De rekenkamer stelt vast dat de geagendeerde tabel niet
volledig bruikbaar is om de begroting 2015 en de definitieve begroting 2016 met
elkaar te vergelijken. In de conceptstructuur zijn nadien namelijk nog verschillende
wijzigingen aangebracht en de in de tabel weergegeven mutaties waren niet volledig
en niet altijd juist. De rekenkamer constateert dat bij de begroting 2016 geen
conversietabel is opgenomen. Ze heeft zelf een tabel opgesteld. Deze is opgenomen
in bijlage 4 van het rapport van bevindingen. Onderstaande figuur geeft op
hoofdlijnen de verschuivingen.
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Figuur 4: Conversietabel
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4.2

De drie W-vragen (beoogde verandering)

Met het oog op het vergroten van de transparantie en samenhang en het verbeteren
van de leesbaarheid en daarmee het vereenvoudigen van de kaderstellende en
controlerende taak van PS, is in de begroting 2016 ook een aantal veranderingen
doorgevoerd bij de beantwoording van de drie W-vragen. Belangrijkste wijziging is
dat de nadruk is gelegd op de tweede W-vraag. Deze betreft de beoogde
resultaten/prestaties van de provincie.

Wat willen we bereiken?
De provincie heeft ervoor gekozen om haar maatschappelijke doelen breed en
kwalitatief te formuleren, zodat inzicht wordt gegeven in de richting waar de
provincie naar toe wil op het betreffende terrein. Ter aanscherping daarvan dient
via criteria te worden aangegeven wat de provincie daarbij belangrijk vindt. De
provincie stapt daarmee ook af van indicatoren waarmee inzicht zou moeten worden
gegeven in de mate van doelrealisatie (outcome-indicatoren).
De redenering hierachter is dat de provincie beperkte invloed heeft op het
realiseren van de maatschappelijke doelen, en dat de bijdrage van de provincie aan
de realisatie daarvan niet altijd aantoonbaar is. In dit kader sprak de gedeputeerde
tijdens de Jaarrekeningcommissie op 13 juli 2015 daarom van ‘fake indicatoren’. In
maart 2016 is echter bij Koninklijk Besluit bepaald dat provincies in de toekomst
een basisset beleidsindicatoren moeten gaan hanteren met een nadruk op outcomeindicatoren (zie kader). In de toekomst zal hiervan de uitwerking te zien moeten
zijn in de begroting.
Andere route in gewijzigd BBV
Op 17 maart 2016 is een wijzigingsbesluit voor wijziging van het BBV uitgegeven. Beoogd wordt dat de
herziene versie van het BBV op 1 april 2016 in werking zal treden. Eén van de wijzigingen hierin betreft
de eis dat gemeenten vanaf de begroting 2017 een uniforme basisset van beleidsindicatoren dienen te
hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken, waarbij de nadruk zal komen te liggen op
outcome-indicatoren. Voor provincies moet nog een basisset worden vastgesteld, waardoor deze nog niet
in de begroting 2017 kunnen worden opgenomen. Met deze indicatoren, zo wordt gesteld, kunnen
raadsleden en PS sturen op maatschappelijke effecten.

Wat gaan we daarvoor doen?
Bij de tweede W-vraag dienen per beleidsproduct de prestaties/resultaten concreet
en specifiek in beeld te worden gebracht. Ook dient te worden aangegeven aan
welke criteria ze (aantoonbaar) bijdragen. Er moet inzicht zijn in de bijdrage van de
resultaten aan de maatschappelijke doelen (in de eerste W-vraag). Daarnaast dient
per resultaat de rol van de provincie te worden vermeld, voor inzicht in de mate
waarin resultaten door de provincie beïnvloed kunnen worden. Wat eveneens nieuw
is, is dat nu bij de tweede W-vraag voor de resultaten prestatie-indicatoren dienen
te worden geformuleerd (voor de verantwoording). Deze zijn waar mogelijk op
output gericht: gebaseerd op duidelijke/harde prestatieafspraken vooraf en
concrete acties.
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Omdat deze (resultaten) zijn gebaseerd op afspraken heeft de provincie op het
realiseren ervan invloed, kan op dit niveau/hierop worden gestuurd en zijn GS
daarop ook aanspreekbaar, zo is het idee. Afhankelijk van de fase waarin beleid zich
bevindt, zullen soms bijvoorbeeld procesindicatoren het meest geschikt zijn. Vanuit
PS zijn bij de begroting 2016 vragen gesteld over hoe ze bij een meer kwalitatieve
doelstelling en zonder outcome-indicatoren kunnen meten in welke mate de
doelstellingen zijn gerealiseerd. GS antwoordden in dat kader dat ze op de
resultaten en prestatie-indicatoren aanspreekbaar zijn.

Wat mag het kosten?
Voor de derde W-vraag dienen de reguliere middelen per beleidsproduct inzichtelijk
te worden gemaakt, waar deze voorheen op het hogere aggregatieniveau van het
begrotingsprogramma als totaal werden gegeven. Door de complexer geworden
uitvoering van het provinciaal financieel beleid dient in de begroting 2016 naast
reguliere middelen ook inzicht te worden gegeven in deelnemingen, leningen en uit
te voeren investeringen. Daarnaast dient verwezen te worden naar de van
toepassing zijnde verplichte paragrafen, zoals weerstandsvermogen en
risicobeheersing.
Financiële verordening
De Financiële Verordening Provincie Limburg 2012, die ten tijde van het opstellen
en vaststellen van de begroting 2016 van toepassing was, stelt in artikel 2 lid 3, dat
elk programma indicatoren bevat voor de beoogde maatschappelijke effecten. Dat is
nu net waar de provincie met de begroting 2016 van is afgestapt. Drie maanden na
het vaststellen van de begroting hebben PS, op 5 februari 2016, een geactualiseerde
financiële verordening vastgesteld. In deze verordening zijn de eerder in de
begroting 2016 doorgevoerde wijzigingen verwerkt. Zo is de terminologie
geactualiseerd (in overeenstemming gebracht met onder andere nieuw gebruikte
termen in de begroting) en is in voornoemd lid nu de eis dat elk
begrotingsprogramma indicatoren bevat voor de beoogde resultaten en de te
leveren goederen en diensten.
Samenvattend
De rekenkamer constateert dat de provincie met de voorgenomen wijzigingen blijft
voldoen aan het vigerende BBV3 en, sinds februari 2016, ook aan artikel 2 lid 1 tot
en met 4 van haar eigen financiële verordening.
In onderstaande tabel worden de voorgenomen wijzigingen bij de drie W-vragen kort
samengevat.

3

Deze schrijft alleen voor dat per programma de drie W-vragen beantwoord moeten worden; indicatoren
zijn daarbij niet verplicht.
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Tabel 1: Voorgenomen wijzigingen drie W-vragen kort samengevat
Begroting 2015
1. Wat willen we bereiken?

Begroting 2016
(beantwoording op niveau begrotingsprogramma)

· -

· Korte inleiding: wat is het terrein waarop het

· -

· Context: waarom wil provincie aan terrein werken?

· Kwantitatief maatschappelijk doel

· Breed geformuleerd kwalitatief maatschappelijk doel

begrotingsprogramma zich richt?

(eerste W), streefwaarde beslaat vaak

(eerste W) geeft richting waar provincie naar toe wil,

coalitieperiode

hoeft niet in coalitieperiode te worden behaald

· Indicatoren om effecten te monitoren,
echter schijnzekerheid doordat invloed

· Aanscherping via criteria: wat vindt de provincie
daarbij belangrijk? (ideale situatie)

beleid daarop beperkt of onbekend is
2. Wat gaan we daarvoor doen?

(beantwoording op niveau beleidsproduct)
· Context: relevante ontwikkelingen voor product en

· -

bijdrage resultaten aan welke criteria
· -

· Inzicht in bijdrage beleidsproduct aan criteria

· Resultaten: beschrijving wisselend

· Resultaten: concreet, specifiek en waar mogelijk

(tweede W) en beperkt inzicht in bijdrage

afgesproken (tweede W) met daarbij rol van de
provincie

doelbereik

· Prestatie-indicatoren voor de resultaten: concreet en

· -

waar mogelijk gebaseerd op harde afspraken. Op dit
niveau verantwoording en aanspreken GS
3. Wat mag het kosten?

(beantwoording op niveau beleidsproduct)

· Reguliere middelen per programma

· Reguliere middelen per beleidsproduct

· Geen inzicht in investeringsbudgetten

· Inzicht in investeringsbudgetten, deelnemingen en
leningen

· -

· Inzicht in onderliggende besluitvorming budgetten

· -

· Verwijzing naar verplichte paragrafen indien van
toepassing

Bron: presentatie en bespreking in Jaarrekeningcommissie op 13 juli 2015 en 17 september 2015,
voorjaarsnota 2015, begroting 2016.

4.3

De drie W-vragen (in de praktijk)

Een verbetering
De rekenkamer constateert dat door het toevoegen van inleidende teksten bij de
eerste en tweede W-vraag de zelfstandige leesbaarheid en begrijpelijkheid van de
onderzochte begrotingsprogramma’s is verbeterd ten opzichte van de begroting
2015.
Voorbeelden
Zo is binnen het begrotingsprogramma Innovatiekracht per beleidsproduct een uitgebreide beschrijving
opgesteld waarin de initiatieven en de grote verscheidenheid aan samenwerkingsverbanden van de
provincie Limburg van context zijn voorzien. Ook wordt daarbij in de inleidende tekst van het
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beleidsproduct 1.2.6. Maakindustrie duidelijk de link gelegd met de doelstelling van het programma zoals
verwoord bij de eerste W-vraag. Bij het programma Cultuur wordt bij het beleidsproduct 2.2.2. Erfgoed
goed de verbinding gezocht met de inleidende tekst en doelstelling zoals verwoord bij de eerste W-vraag.

De leesbaarheid én transparantie worden daarnaast vergroot omdat in de begroting
meermaals is aangegeven met welke andere begrotingsprogramma’s en/of
beleidsproducten sprake is van samenhang.
Voorbeelden
Vooral bij het begrotingsprogramma Plattelandsontwikkeling wordt helder en expliciet verwezen naar
samenhangende beleidsproducten: “De in de programmabegroting opgenomen producten toerisme en
recreatie (1.2.7), monumenten (2.2.3), waterbeleid (3.6.1), natuur (3.8.1), landschapsparken (3.8.2) en
landbouw (3.8.3) dragen bij aan plattelandsontwikkeling en het is dé opgave om de verschillende doelen
in synergie te realiseren.”

Daarnaast wordt de transparantie verhoogd door het noemen van de moties waarop
wordt ingespeeld, zoals bij het programma Bereikbaarheid en mobiliteit.
Ook constateert de rekenkamer dat de structuur binnen de programma’s is
verbeterd. Binnen de afzonderlijke programma’s wordt over de verschillende
beleidsproducten eenduidiger gerapporteerd dan voorheen het geval was.
Voorbeelden
Zo is bij het programma Innovatiekracht gekozen voor een heldere lijn in het rapporteren over de
verschillende Brightlands campussen.

Verder komt het de transparantie en de inzichtelijkheid van de begroting ten goede
dat expliciet wordt vermeld aan welke criteria de beleidsproducten een bijdrage
leveren, dat per beleidsproduct de verantwoordelijke portefeuillehouder wordt
vermeld en dat bij de beoogde resultaten de rol van de provincie wordt genoemd.
Tevens stelt de rekenkamer vast dat het geven van inzicht in de kosten per
beleidsproduct, in plaats van per programma, waarbij in de nieuwe opzet ook de
investeringen zijn opgenomen, de begroting inzichtelijker maakt. Verder wordt bij
de derde W-vraag, indien van toepassing, inzicht gegeven in deelnemingen en
leningen, wordt verwezen naar verplichte paragrafen en wordt voor de budgetten,
zoveel als mogelijk, de onderliggende besluitvorming vermeld. Dit vergroot de
leesbaarheid en transparantie; het versterkt het inzicht in welke overige (financiële)
instrumenten een rol spelen.

Voor verbetering vatbaar
Ondanks dat het voor lezers zonder uitgebreide kennis van zaken, in het algemeen,
duidelijker is wat programma’s inhouden en welke activiteiten ondernomen zullen
worden en waarom, roept de begroting nog veel vragen op. De rekenkamer
constateert dan ook dat voor de begrijpelijkheid teksten nog aanscherping
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behoeven. Op veel onderdelen in de begroting wordt voorkennis verwacht van
Statenleden en andere lezers. Veelvuldig worden onderwerpen genoemd en termen
gehanteerd, ook op onderdelen die van essentieel belang lijken te zijn voor een
beleidsproduct, die niet of moeilijk te duiden zijn zonder een uitgebreidere
beschrijving van het onderwerp of van de context. Deze termen en onderwerpen
lijken ‘uit de lucht te komen vallen’ en behoeven verdere toelichting.
Voorbeelden
Onder de prestatie-indicatoren bij het eerste beleidsproduct 2.2.1. Cultuur van het programma Cultuur
worden specifieke programma’s en initiatieven genoemd (Denktank Cultuur, Limburg DOOR!, Cubiss)
zonder dat wordt uitgelegd waar deze voor dienen en hoe zij bij zouden dragen aan de doelen. Verder is
bij de indicator ‘Indiening en beoordeling van werkplan en begroting van het huis voor de Kunsten
Limburg en Cubiss in het kader van de transitie’ niet duidelijk waarop wordt gedoeld, omdat in geen van
de inleidende teksten wordt gesproken over een ‘transitie’. Bij het beleidsproduct 2.2.4. Archeologie
betreft één van de indicatoren ‘Via Belgica’. Omdat er geen verdere uitleg wordt gegeven over Via
Belgica is niet helder wat deze indicator inhoudt en hoe deze zich verhoudt tot de beoogde resultaten.
Bij het programma Bereikbaarheid en mobiliteit worden een aantal afkortingen gebruikt en onderwerpen
genoemd die mogelijk niet alle (nieuwe) PS-leden nog paraat hebben. Voorbeelden van afkortingen zijn
VRI’s, RMO-structuur, KAR-systeem, CROW-richtlijnen en ROVL. Een onderwerp dat zonder nadere
toelichting niet duidelijk is, is ‘voorzetting thematische samenwerking in de euregio’.
Bij het programma Hoogwaterbescherming langs de Maas luidt het tweede criterium ‘Het
hoogwaterbeschermingsdoel van onze partners is bereikt’. Omdat in de voorliggende tekst niet over
‘partners’ wordt gesproken, is niet duidelijk wie deze partners zijn en waarom de provincie hun doelen
wil bereiken. Ook hier zou een korte verdere toelichting in de inleidende tekst en/of andere formulering
van het criterium de begrijpelijkheid vergroten. Bij het beleidsproduct 3.5.1. Programma Maasvallei is
niet duidelijk wat de streefwaarde ‘3’ inhoudt voor de indicator ‘Inhoudelijke bijdrage in evaluatie
geleverd en onomkeerbaar gemaakt’.4
Bij het programma Bedrijfsvoering was in de begroting 2015 nog sprake van actief grondbeleid, in de
begroting 2016 wordt gesproken van selectief actief grondbeleid. Waarom voor deze verandering is
gekozen, wordt niet toegelicht.

Ook de aansluiting tussen de inleidende tekst, de tekst onder ‘wat willen we
bereiken?’ (hierna aangeduid als ‘doelstelling’) en de criteria is niet altijd even
duidelijk. Het gebruik van niet-eenduidige termen en het feit dat de onderdelen
elkaar niet altijd afdekken speelt hierbij een rol.

4

Wat betreft het criterium hebben betrokken ambtenaren aangegeven dat het Rijk en de waterschappen
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid. De provincie investeert in procesmiddelen en
monitort de beleidsuitvoering. Met de streefwaarde 3 wordt het derde kwartaal bedoeld. De betekenis,
zo wordt gesteld, is blijkbaar in de uiteindelijke teksten weggevallen.
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Voorbeelden
Bij het eerste criterium van het programma Innovatiekracht wordt aangegeven dat de bedrijven binnen
de kennisintensieve sectoren en de sectoren die behoren tot het DNA van Limburg open innovatie en
hoogwaardige groei kennen. Uit de inleidende tekst en de doelstelling wordt niet duidelijk wat met
hoogwaardig bedoeld wordt. In de inleidende tekst wordt aangegeven dat de focus ligt op het ‘versterken
van het verdienvermogen’ en in de doelstelling wordt gesproken over een sterke kenniseconomie die
‘vernieuwend en duurzaam’ dient te zijn.
Bij het programma Hoogwaterbescherming langs de Maas wordt in de doelstelling gesproken over het
‘deltaveiligheidsniveau en het daarbij behorend normeringskader’. Wat dit niveau is of waar het vandaan
komt is niet duidelijk. Betreft dit de in het Nationaal Deltaprogramma neergelegde opgave die daarvoor
in de inleidende tekst wordt genoemd? Het noemen van de bron van het niveau en bijbehorend
normeringskader in de inleidende tekst zou de tekst (en doelstelling) begrijpelijker maken. Bij het eerste
criterium wordt gesproken over ‘wettelijke eisen’ waaraan het slachtoffer- en schaderisico dient te
voldoen. Welke eisen dit betreft is niet duidelijk. Zijn dit het deltaveiligheidsniveau en het daarbij
behorend normeringskader voor hoogwaterveiligheid waarover in de doelstelling wordt gesproken? En/of
‘een kans op overstroming van 1:250 per jaar bij de huidige maatgevende afvoer’ waarover bij het
beleidsproduct 3.5.1. Programma Maasvallei wordt gesproken? Daarnaast is de relatie tussen het derde
criterium en de doelstelling niet duidelijk. De provincie heeft als doel geformuleerd dat ze
hoogwaterveiligheid in Limburg wil dat aan bepaalde eisen voldoet zowel nu als in de toekomst. Daarbij
vindt ze het belangrijk dat de Maasvallei bijdraagt aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Limburg
(criterium 3). De relatie tussen hoogwaterveiligheid en bijdrage aan sociaaleconomische ontwikkeling
wordt in voorliggende tekst niet duidelijk.5

Datzelfde geldt voor de aansluiting tussen de inleidende tekst, de beoogde
resultaten, de prestatie-indicatoren bij de tweede W-vraag en de financiële
toelichting bij de derde W-vraag.
Voorbeelden
Aansluiting inleidende tekst en beoogde resultaten/indicatoren
Bij het programma Cultuur wordt in de inleidende tekst van het beleidsproduct 2.2.1. Cultuur als één van
de voornaamste uitdagingen genoemd dat ‘het culturele veld zakelijker moet worden en zich het
cultureel ondernemerschap meer eigen dient te maken. De maatschappelijke behoefte vraagt om meer
maatwerk en vooral meer sociaaleconomische meerwaarde voor samenleving en publiek’. Geen van de
beoogde resultaten of prestatie-indicatoren lijkt een operationalisering te zijn van dit gewenste effect.
Bij het programma Hoogwaterbescherming langs de Maas wordt bij het tweede resultaat van het

5

Over het normenkader meldden de betrokken ambtenaren dat er geen sprake is van een eenduidig
normenkader. De normen voor het deltaveiligheidsniveau zijn aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld
door het Rijk geformuleerde eisen. De wettelijke eisen waarover in het eerste criterium wordt gesproken
komen uit het Deltaplan, de Waterwet en het Provinciaal Waterplan Limburg, zo wordt gesteld. Wat
betreft de relatie tussen het derde criterium en de doelstelling wordt aangegeven dat
hoogwaterbescherming het doel is, maar niet ten koste van alles. Er wordt ook rekening gehouden met
het gebied en de sociaaleconomische ontwikkeling daarvan.
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beleidsproduct 3.5.1. Programma Maasvallei gesproken over implementeren van de Deltabeslissingen. In
de inleidende tekst wordt echter gesproken over het Provinciale Omgevingsplan (POL) 2014 waarin het
beleid is neergelegd en bij de prestatie-indicatoren over strategie stuurgroep Deltamaas. Hoe het POL, de
Deltabeslissingen en deze strategie zich tot elkaar verhouden, is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk of de
Deltabeslissingen onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma zijn waarover bij de eerste W-vraag
wordt gesproken.
Prestatie-indicatoren dekken de resultaten niet af
Voor alle onderzochte programma’s geldt dat niet voor alle beoogde resultaten prestatie-indicatoren zijn
geformuleerd. Waarom dat niet het geval is, wordt niet duidelijk.6 Zo komen bij het beleidsproduct
3.2.1. Beleidsvoorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen van het programma Bereikbaarheid en
mobiliteit de afronding/uitvoering van de subsidieregeling doorstroming hulpdiensten bij VRI’s en
doorontwikkeling vervoersmanagementprogramma Zuid-Limburg niet bij de prestatie-indicatoren terug.
Terwijl er bijvoorbeeld wel een indicator is voor het vaststellen van de vervoersmanagementprogramma’s
voor Midden- en Noord-Limburg.
Bij het programma Plattelandsontwikkeling lijken bij het beleidsproduct 3.8.1. Natuur de prestatieindicatoren het zevende beoogd resultaat niet af te dekken, omdat deze zich alleen richten op de
Natuurbeschermingswet en niet op de Omgevingsverordening waar het beoogd resultaat zich ook op
richt.7
Aansluiting beoogde resultaten en indicatoren
Bij het programma Hoogwaterbescherming langs de Maas is bij het beleidsproduct 3.5.1. Programma
Maasvallei de relatie tussen de prestatie-indicatoren en de resultaten niet duidelijk. Bij de eerste
indicator wordt gesproken over goedkeuringsbesluiten, bij de tweede over strategie Stuurgroep
Deltamaas, bij de derde over de Rijks Beleidslijn Grote Rivieren en bij de vierde over Strategie Maasvallei
en Bedijkte Maas. Dit zijn allemaal zaken die niet eerder (herkenbaar) aan de orde zijn geweest, ook niet
bij de beoogde resultaten waaraan deze indicatoren gekoppeld zijn.
Bij het programma Plattelandsontwikkeling is het verband tussen de indicatoren en het eerste beoogde
resultaat van het beleidsproduct 3.8.3. Landbouw niet duidelijk: wat hebben de uitvoering van projecten
(waar de prestatie-indicatoren zich grofweg op richten) te maken met het opstellen van een nota met
daarin de doorontwikkeling van het beleid (eerste beoogd resultaat)?8

6

In de ambtelijke reactie op de conceptversie van het rapport van bevindingen staat: “Het is nooit de
bedoeling geweest om voor alle resultaten indicatoren te vermelden. Verantwoording moet worden
afgelegd op resultaten en niet op losse indicatoren. Je kunt nooit met maar één indicator iets zeggen
over het resultaat of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein. Het is ook niet zinvol om heel veel
indicatoren op te nemen omdat het niet meer te volgen is.”
7
De betrokken ambtenaren stelden dat op basis van interne ambtelijke afstemming ervoor is gekozen om
de indicatoren te beperken tot de belangrijkste.
8
De betrokken ambtenaren hebben aangegeven dat ze voor het gehele programma hebben gekozen om
geen indicatoren in de zin van ‘nota gereed’ op te nemen, maar zoveel als mogelijk ‘inhoudelijke’
indicatoren. Voor dit beleidsproduct hebben ze voor de indicatoren gebruik gemaakt van de speerpunten
uit de nota die ze aan het opstellen zijn.
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Zoals reeds eerder opgemerkt, komt het de kwaliteit van de begroting ten goede dat
per beleidsproduct wordt vermeld aan welke criteria ze bijdragen, dat per resultaat
de rol van de provincie wordt genoemd, dat wordt verwezen naar andere
beleidsproducten waar samenhang mee is en dat er soms bij resultaten een link
wordt gelegd met aangenomen moties. Desalniettemin is het vaak niet helder
hoe/waarom de beleidsproducten (exact) bijdragen aan de genoemde criteria en
kunnen de verwijzingen duidelijker. Ook het noemen van alleen de rol, geeft de
lezer niet per definitie inzicht in de invloed die de provincie heeft of kan uitoefenen
op het bereiken van het beoogde resultaat. In de begroting wordt voor dit inzicht
verwezen naar de richtlijnen van de Limburg Standaard. De rekenkamer constateert
echter dat dit document niet openbaar beschikbaar is en GS het ook niet aan PS
hebben toegezonden. Daarnaast is ook het noemen van alleen het nummer van de
motie niet voldoende als de motie niet is opgenomen in de bijlage van de begroting
waarin aangenomen moties zijn weergegeven. Het is immers de vraag of de
(nieuwe) PS-leden de inhoud van deze moties (nog) paraat hebben, of net zoals een
lezer zonder kennis van zaken de moties moeten gaan opzoeken om de inhoud te
vernemen en te kunnen bepalen op welke wijze met de beoogde resultaten wordt
ingespeeld op deze moties. Een korte toelichting zou de transparantie en duiding
van de beoogde resultaten vergroten.
Voorbeelden
Bijdrage aan criteria niet helder
Bij het programma Innovatiekracht wordt bij het tweede criterium aangegeven dat de Brightlands
campussen zijn volgroeid en ‘onderling goed verbonden richting een ecosysteem met (inter)nationale
reputatie’. Hoewel de verschillende Brightlands campussen wel als aparte beleidsproducten worden
behandeld onder de tweede W-vraag is niet duidelijk hoe de campussen verbonden zullen worden richting
een ecosysteem.9
Verwijzingen
Naast het programma Plattelandsontwikkeling wordt ook bij de programma’s Innovatiekracht en
Bereikbaarheid en mobiliteit aangegeven met welke andere beleidsproducten/programma’s het een
verbinding heeft. Omdat daarbij in tegenstelling tot bij het programma Plattelandsontwikkeling niet
altijd de in de begroting gehanteerde namen van de beleidsproducten/programma’s worden gebruikt en
ook niet de bijbehorende nummers, is niet altijd duidelijk welk beleidsproduct/programma het betreft.

De rekenkamer constateert verder dat niet alleen de maatschappelijke effecten op
een hoog abstractieniveau zijn geoperationaliseerd, maar dit ook meermaals
gebeurt bij de beoogde resultaten onder de tweede W-vraag. De te leveren
resultaten zijn daardoor in sommige gevallen erg vrijblijvend geformuleerd. Ook is
niet altijd duidelijk wat de provincie nu in 2016 wil realiseren omdat het einddoel
bij de indicatoren meermaals ver in de toekomst ligt en er geen inzicht wordt
9

De betrokken ambtenaren hebben aangegeven dat er gereguleerd Brightlandsoverleg plaatsvindt met
afgevaardigden van de verschillende campussen en programmamanagers vanuit de provincie Limburg. In
de toekomst wordt mogelijk ook op projectniveau samengewerkt.
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gegeven in wat ze in 2016 wil bereiken. Maar ook omdat bij de derde W-vraag
resultaten worden genoemd die niet bij de tweede W-vraag zijn vermeld (betreffen
in sommige gevallen in eerdere jaren afgesproken resultaten). Dit roept de vraag op
waarom deze niet bij de tweede W-vraag zijn genoemd? Het benodigd budget is
vaak niet (herkenbaar) aan de resultaten of indicatoren gekoppeld. Hierdoor is het
meermaals niet duidelijk wat de provincie in 2016 wil gaan doen (resultaten en
prestatie-indicatoren), waarvoor het benodigde budget wordt ingezet en op welke
wijze de voor 2016 beoogde prestaties zoals weergeven bij de tweede W-vraag die
niet worden vermeld bij de derde W-vraag worden bekostigd. De rekenkamer
constateert dat hiermee de invulling van de beoogde wijziging om de beoogde
resultaten en bijbehorende indicatoren concreet (en specifiek) te formuleren nog
verbetering behoeft, vooral ook omdat GS hebben aangegeven dat hierop moet
worden (bij)gestuurd en zij daarop aanspreekbaar zijn. Ambtelijk is aangegeven dat
bij het opstellen van de begroting er op veel verschillende beleidsterreinen nog
beleidskaders moesten worden ontwikkeld waardoor veel informatie bij de begroting
nog een procesmatig karakter heeft. Ondertussen zijn er, zo wordt daarbij gesteld,
diverse beleidskaders vastgesteld waarbij er meer duidelijkheid is over zowel de
inhoudelijke alsmede de financiële consequenties.
Voorbeelden
Resultaten niet concreet
Bij het programma Cultuur is bij het beleidsproduct 2.2.2. Erfgoed het tweede beoogde resultaat op een
zeer hoog aggregatieniveau geformuleerd waardoor dit niet concreet en erg vrijblijvend is. Als resultaat
wordt genoemd: ‘Bewerkstelligen van een meer op samenwerking en efficiency gerichte aanpak bij de
instellingen in de provinciale ondersteuningsstructuur voor erfgoed en monumenten’. Er wordt niet
vermeld hoe de provincie deze nieuwe aanpak wenst te bewerkstelligen en er zijn ook geen prestatieindicatoren aan het beoogde resultaat gekoppeld die het beoogd resultaat concreter maken.
2016
Bij de programma’s Cultuur en Hoogwaterbescherming langs de Maas richten nagenoeg alle prestatieindicatoren zich op realisatie in 2016. Hierdoor is, in vergelijking met veel van de andere programma’s in
de begroting duidelijk(er) wat de provincie in 2016 wil realiseren.
Bij het programma Innovatiekracht bijvoorbeeld ligt bij de eerste vier beleidsproducten meermaals het
jaar waarin een streefwaarde behaald dient te zijn buiten de huidige coalitieperiode. In één geval is het
streefjaar zelfs 2045.10 Het ontbreken van tussendoelen maakt het beoordelen van zowel de beoogde als
gerealiseerde voortgang in voorliggende jaren onmogelijk. Hierdoor is ook onduidelijk welke resultaten
de provincie in 2016 beoogt te realiseren.

10

De betrokken ambtenaren geven aan dat dit de doelen zijn zoals gesteld door de vennootschappen en
instituten waarvan de provincie deel uitmaakt. Over de Brightlands Maastricht Health Campus melden GS
in de schriftelijke vraag- en antwoordronde Begroting 2016: “De indicatoren hebben geen specifieke
streefwaarde binnen de coalitieperiode. Wel zal er naar verwachting dit najaar een tussentijdse update
plaatsvinden van de streefwaarden voor de BMHC. Wij meten jaarlijks de vooruitgang. De voortgang hoeft
en zal waarschijnlijk niet lineair te zijn, wel bewaken we de voortgang.”
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Ook bij het programma Bereikbaarheid en mobiliteit is bijvoorbeeld het streven dat in 2019 een
vernieuwde samenwerking in ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg) is ontwikkeld, maar
wat de voorliggende stappen zijn en dus wat daarvoor in 2016 wordt gedaan is onduidelijk. Het beoogd
resultaat spreekt wel van een reflectie en evaluatie op basis waarvan de samenwerking zal worden
vernieuwd. Wanneer deze zullen worden uitgevoerd is onduidelijk, alleen dat dat ergens tussen 2016 en
2019 is. Ook is daar bij het beleidsproduct 3.2.5. Onderhoud, beheer en rehabilitaties Provinciale wegen
het eerste beoogde resultaat zeer algemeen geformuleerd (beheer en onderhoud van provinciale wegen)
en maakt de bijbehorende prestatie-indicator (beheer- en onderhoudsniveau (voorzieningenniveau
genaamd) met zowel een huidige waarde als streefwaarde van 1) niet helder wat de provincie in 2016 in
dit kader gaat doen.

De rekenkamer merkt op dat de begroting 2016 een samenhangender en
consistenter geheel vormt dan de begroting 2015. Desondanks zijn er duidelijke
verschillen waarneembaar tussen de manieren van rapporteren en de volledigheid
van het uit te voeren beleid bij de verschillende programma’s. Bij sommige
programma’s lijken de opstellers van de tekst ambitieuzer te werk zijn gegaan dan
bij andere programma’s. Zo worden in sommige programma’s beoogde resultaten en
prestatie-indicatoren overgezet uit bestaande of nog vast te stellen (beleids)kaders
(bijvoorbeeld bij de programma’s Cultuur en Bereikbaarheid en mobiliteit) en
wordt bij andere programma’s slechts verwezen naar beleidskaders die in uitvoering
of wording zijn (zonder verdere specificatie van de inhoud), of hier slechts summier
uit geput (bijvoorbeeld bij de programma’s Hoogwaterbescherming langs de Maas en
Plattelandsontwikkeling).
Als het over de beoogde kosten gaat (de derde W-vraag) ontbreekt soms de
aansluiting met de te leveren prestaties (de tweede W-vraag). En het komt voor dat
er bij de kosten resultaten worden genoemd die niet bij de prestaties aan de orde
zijn gekomen.
Voorbeelden
Hiervan is sprake bij alle onderzochte programma’s. Zo worden bij de derde W-vraag bijvoorbeeld de
volgende projecten/activiteiten genoemd die niet bij de beoogde resultaten en indicatoren (voor 2016)
bij de tweede W-vraag zijn vermeld:
·

Programma Innovatiekracht: ‘Pilot en Miniplant facilities’, ‘Chemelot Materials Centre’, ‘Limburg
Investeert in Kenniseconomie (LINK)’.

·

Programma Cultuur: ‘culturele investeringen in Venray’, ‘bescherming van archeologisch erfgoed’,
bij garanties ‘Nationaal Theaterfonds’ en ‘Continium Kerkrade’.

·

Programma Bedrijfsvoering: ‘Innovatoren’ en ‘musea’.

Maar ook andersom zoals bij het programma Bereikbaarheid en mobiliteit waar ‘hoofdfietsnetwerk’ en
‘actieplan bevordering fietsgebruik’ die beide in 2016 beoogd worden te zijn gerealiseerd, niet terug
komen bij de derde W-vraag.
Niet duidelijk of voor 2016 budget nodig/beschikbaar is
Bij het programma Innovatiekracht wordt bij twee van de beoogde resultaten van het beleidsproduct
1.2.2. Life Sciences/Brightlands Maastricht Health Campus aangegeven dat mogelijk een beroep op de
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provincie gedaan zal worden als subsidiënt en financier. Het is niet helder of hier ook budget voor is
vrijgemaakt.11 Voor het beleidsproduct 1.2.5. Logistiek is geen budget beschikbaar. Wel dient er in 2016
een nieuwe programmatische aanpak gereed te zijn. Ditzelfde geldt voor het beleidsproduct 3.2.7.
Project N280-West en 3.2.8. Project N266 van het programma Bereikbaarheid en mobiliteit. Er is geen
budget beschikbaar, maar er zijn voor 2016 wel resultaten beoogd (zoals het opstellen van een
verkeerskundig ontwerp en een uitvoeringsvoorbereiding). Het is niet duidelijk hoe deze beoogde
resultaten bekostigd dienen te worden.12

In de begroting 2016 wordt voor de aan de programma’s toegerekende
apparaatskosten de nieuwe term ‘personele lasten’ gebruikt in plaats van
‘apparaatskosten’. Hiervoor is gekozen omdat deze nieuwe term de lading van de
toegerekende kosten beter dekt. De rekenkamer constateert dat deze
naamswijziging niet expliciet als wijziging wordt benoemd in de begroting. Dit
laatste geldt ook voor de wijziging dat bij het ondersteunende begrotingsprogramma
Bedrijfsvoering alleen nog de derde W-vraag wordt beantwoord. De rekenkamer
constateert dat de provincie met deze doorgevoerde wijziging strikt genomen niet
aan het vigerende BBV en haar eigen financiële verordening voldoet. Daarin is
immers de eis opgenomen dat voor alle programma’s (uit het programmaplan) de
drie W-vragen beantwoord moeten worden. De ratio achter deze laatste wijziging is,
zo is vanuit de ambtelijke organisatie aangegeven, dat dit begrotingsprogramma,
evenals de programma’s Financiën en Provinciale Staten en Griffie, niet direct
bijdraagt aan maatschappelijke doelen en ondersteunend is aan de andere
begrotingsprogramma’s. In die zin betreffen dit bijzondere begrotingsprogramma’s
die ook niet (in de geest) van het programmaplan passen, welke normaal gesproken
alleen programma’s bevat die gericht zijn op het bereiken van maatschappelijke
doelen, zo wordt aangegeven. Omdat bij de uitwerking van de begroting behoud van
structuur een belangrijk uitgangspunt was, zijn, zo wordt gesteld, deze
begrotingsprogramma’s behouden. Vanuit het perspectief van het BBV is een
programma Bedrijfsvoering niet nodig, gelet op de verplichte paragraaf
Bedrijfsvoering en Financiën vormt het sluitstuk van de begroting, zo is ambtelijk
aangegeven. De provincie heeft, zo wordt gesteld, de toepassing van de regelgeving
met nut en noodzaak kritisch bekeken, teneinde een logische, functionele en
transparante begroting te krijgen.

11

Betrokken ambtenaren stellen dat hierover vanwege de vertrouwelijkheid geen nadere informatie is
toegevoegd in de begroting.
12
Voor de programmatische aanpak stellen de betrokken ambtenaren dat de provincie alleen
verantwoordelijk is voor het formuleren van het beleid en LIOF voor de uitvoering. Dit wordt niet
duidelijk uit de begroting.
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