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1. Conclusies en aanbevelingen 
 
 

De Zuidelijke Rekenkamer heeft in de periode januari tot en met mei 2006 binnen 
de Provincie Noord-Brabant onderzoek verricht naar het gebruik van het instrument 
beleidsevaluatie. Daarbij heeft zij zich gericht op beleidsevaluaties uitgevoerd door 
of in opdracht van Gedeputeerde Staten (GS) in de periode juli 2003 tot en met 
december 2005.  
 
Met het onderzoek stelde de rekenkamer zich ten doel inzichtelijk te maken in 
hoeverre de Provincie Noord-Brabant beschikt over een in opzet en werking 
bruikbaar systeem van beleidsevaluaties, dat ingezet kan worden om kwalitatief 
goede informatie te genereren over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
realisatie van beleidsdoelstellingen.  
 
De rekenkamer heeft de centrale vraagstelling van het onderzoek als volgt 
geformuleerd:  
Op welke wijze geven Gedeputeerde Staten invulling aan de opzet en uitvoering van 
beleidsevaluaties in het kader van de begrotings- en beleidscyclus?  
 
Om informatie te genereren over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
realisatie van beleidsdoelstellingen in het kader van de jaarlijkse verantwoording is 
een goed functionerend en bruikbaar systeem van beleidsevaluaties van belang. Ook 
voor de ontwikkeling en (bij)sturing van beleid is een adequate inzet van het 
instrument beleidsevaluatie belangrijk. 
 
De hoofdconclusie van de rekenkamer is dat de wijze waarop binnen de Provincie 
Noord-Brabant gebruik wordt gemaakt van het instrument beleidsevaluatie 
nadrukkelijk verbetering behoeft. De rekenkamer stelt eisen aan de wijze waarop 
met het instrument beleidsevaluatie in opzet en werking wordt omgegaan (zie 
bijlage 1). Voor zover de rekenkamer op basis van de door haar bestudeerde dossiers 
en de door haar gehouden interviews heeft kunnen nagaan, is in de 
onderzoeksperiode aan tal van deze eisen onvoldoende invulling gegeven.    
 
De bevindingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen vormen voor de 
rekenkamer aanleiding om een aantal aanbevelingen te formuleren. Deze worden 
hieronder, samen met de conclusies waarop ze zijn gebaseerd, puntsgewijs 
weergegeven.  
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1.1 Stel eenduidige eisen aan dossiervorming en zie erop toe dat deze  
 organisatiebreed worden nageleefd 
 
Zowel in het kader van de begrotings- als beleidscyclus vormen beleidsevaluaties 
voor Gedeputeerde Staten een belangrijk instrument om informatie te genereren 
over de prestaties en/of effecten van beleid, in samenhang met de daarvoor 
ingezette middelen. Gedeputeerde Staten moeten er daarbij van uit kunnen gaan 
dat de informatie die zij uit beleidsevaluaties krijgen voorgelegd van goede 
kwaliteit is. Om dat te kunnen beoordelen dient het mogelijk te zijn aan de hand 
van onderzoeksdossiers het doorlopen proces op eenvoudige wijze te reconstrueren 
en de kwaliteit van de bevindingen vast te stellen. De rekenkamer constateert dat 
dit bij veel van de door haar bestudeerde dossiers niet mogelijk is. De meeste 
dossiers bleken onvolledig, ondanks het feit dat voor de inhoud van de dossiers 
organisatiebrede richtlijnen gelden. Daarnaast bevatten de dossiers niet of 
nauwelijks verwijzingen naar andere GS- of PS-dossiers. Hierdoor bestaat het risico 
dat onderwerpen niet in een breder kader worden geplaatst en/of onvoldoende met 
elkaar in samenhang worden gebracht.  
De rekenkamer is van mening dat er op directieniveau meer aandacht dient uit te 
gaan naar de kwaliteit van de dossiervorming en het bewaken daarvan. Het is de 
rekenkamer gebleken dat de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV), die 
op centraal niveau verantwoordelijk is voor de archivering en het beheer van 
documenten, de aan haar aangereikte dossiers marginaal toetst op volledigheid, 
maar daarbij sterk afhankelijk is van de kwaliteit van het aangeleverde materiaal. 
De rekenkamer meent dat de afdeling DIV meer systematisch zou moeten nagaan of 
de dossiers volledig zijn en, indien dat niet het geval is, ontbrekende stukken bij de 
betreffende afdeling moet opvragen. Bovendien zou naar de mening van de 
rekenkamer de afdeling DIV, bijvoorbeeld aan de hand van een (nader op te stellen) 
checklist, de kwaliteit van de inhoud van de dossiers marginaal moeten toetsen en 
bij onvoldoende kwaliteit de betreffende afdeling daarop aanspreken. De afdeling 
DIV zal dan wel meer gezag in de provinciale organisatie moeten krijgen.  
 
Voorts meent de rekenkamer dat training en opleiding van (nieuwe) medewerkers 
het noodzakelijke inzicht in de formele stukkenloop kunnen vergroten. Het verplicht 
stellen van het volgen van de opleidingsmodule ‘Stukkenloop’, juicht de rekenkamer 
in dit verband toe. Echter, zo is de rekenkamer gebleken, wordt hier in de praktijk 
niet altijd gevolg aan gegeven.  
 
Ondanks de op onderdelen onvolledige samenstelling van de opgevraagde dossiers 
heeft de rekenkamer, mede aan de hand van interviews, voldoende informatie 
verkregen om de inzet van het instrument beleidsevaluatie binnen de Provincie op 
hoofdlijnen te kunnen beoordelen.  
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1.2 Formuleer een onderzoeksbeleid, waarin expliciet invulling wordt 
gegeven aan (de opzet van) beleidsevaluaties en veranker dit in 
de organisatie 

 
De rekenkamer concludeert dat het instrument beleidsevaluatie momenteel binnen 
de Provincie niet systematisch wordt ingezet. Daarnaast worden beleidsevaluaties, 
al dan niet als gevolg van het ontbreken aan organisatiebrede richtlijnen, niet 
eenduidig uitgevoerd door de verschillende afdelingen. Dit draagt naar de mening 
van de rekenkamer het risico in zich van een zekere willekeur in het gebruik van het 
instrument beleidsevaluatie. De rekenkamer acht dit onwenselijk.  
 
De huidige situatie rondom de uitvoering van beleidsevaluaties wordt naar de 
mening van de rekenkamer in de hand gewerkt door het ontbreken van een 
onderzoeksbeleid, waarin expliciet invulling wordt gegeven aan (de opzet van) 
beleidsevaluaties. Het formuleren van een dergelijk beleid en het verankeren 
daarvan in de organisatie acht de rekenkamer een noodzakelijke voorwaarde om te 
komen tot een goede sturing op de inzet en uitvoering van beleidsevaluaties.    
 
 
1.3 Dek beleidsterreinen periodiek af met evaluatieonderzoek 
 
Naar de mening van de rekenkamer schuilt in de huidige situatie, naast het risico 
van een zekere willekeur in het gebruik van beleidsevaluaties, ook het gevaar dat 
niet alle beleidsterreinen worden afgedekt door beleidsevaluaties en er daardoor 
‘witte vlekken’ kunnen ontstaan. Naast verantwoordingsinformatie in het kader van 
de begrotingscyclus is informatie over de uitvoering van beleid en de 
(neven)effecten hiervan onmisbaar voor zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale 
Staten. De rekenkamer is van oordeel dat in het licht daarvan de beleidscyclus van 
de verschillende beleidsterreinen door evaluaties ‘gesloten’ moet worden. Met het 
oog op hun kaderstellende en controlerende functie dient aan Provinciale Staten 
inzicht te worden geboden in de mate waarin (majeure) beleidsterreinen periodiek 
worden afgedekt door beleidsevaluaties. De verordening ingevolge artikel 217a van 
de Provinciewet1 biedt naar de mening van de rekenkamer hiervoor een goed 
handvat. In haar Verslag van werkzaamheden over 2005 heeft de rekenkamer reeds 
gewezen op de verplichting van Gedeputeerde Staten om in dit verband een 
onderzoeksplan aan Provinciale Staten voor te leggen. Daarnaast beveelt de 
rekenkamer aan om op centraal niveau een toegankelijk registratiesysteem te 
ontwikkelen en te beheren, waarin een provinciebreed overzicht wordt gegeven van 
reeds uitgevoerde en voorgenomen evaluaties per beleidsterrein, inclusief de 
termijn waarbinnen deze evaluaties zijn, dan wel worden uitgevoerd.   
 
 

                                                 
1 Gedeputeerde Staten verrichten periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van 

het door hen gevoerde bestuur. Provinciale Staten stellen bij verordening regels hierover. 
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1.4 Zie toe op een kwalitatief goede uitvoering van beleidsevaluaties 
 
De rekenkamer is van oordeel dat, voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering 
van beleidsevaluaties, aan een aantal zaken expliciet aandacht geschonken dient te 
worden. Het betreft: 

 de wijze waarop de beleidsevaluatie uitgevoerd wordt. Er dient sprake te 
zijn van een efficiënte, zorgvuldige en controleerbare uitvoering; 

 de sturing en beheersing; 
 de bruikbaarheid en benutting van de uitkomsten. 

De rekenkamer heeft geconstateerd dat aan deze punten in onvoldoende mate 
invulling wordt gegeven. Met betrekking tot de onderzoeken die door derden zijn 
uitgevoerd constateerde de rekenkamer op basis van de door haar onderzochte 
dossiers dat slechts in een enkel geval sprake was van een expliciete 
opdrachtverlening. In de meeste gevallen kon het proces van offerteaanvraag en 
opdrachtverlening niet worden gereconstrueerd. Overigens ontbrak ook bij de 
meeste intern uitgevoerde beleidsevaluaties een startnotitie, met daarin een 
heldere doelstelling en onderzoeksvragen. Verder ontbrak bij vrijwel alle intern 
uitgevoerde, maar ook uitbestede evaluaties, een goede argumentatie waarom niet, 
respectievelijk wel, tot uitbesteding is overgegaan. De rekenkamer acht dit een 
ernstig gebrek. 
 
Als hulpmiddel om een kwalitatief goede uitvoering van beleidsevaluaties te 
bewerkstelligen beveelt de rekenkamer aan de in de bijlage opgenomen checklist 
voor beleidsevaluaties te hanteren. De checklist geeft inzicht in de verschillende 
aspecten die naar de mening van de rekenkamer bij de uitvoering van 
beleidsevaluaties aandacht verdienen. 
 
 
1.5 Verbind consequenties aan de uitkomsten van evaluaties en  

beoordeel de mogelijke gevolgen voor andere beleidsterreinen 
 
Mede aan de hand van de uitkomsten van beleidsevaluaties dient beoordeeld te 
worden of het beleid, al dan niet voortgezet en al dan niet bijgestuurd dient te 
worden. Met het oog daarop vindt de rekenkamer het verontrustend dat zij bij bijna 
de helft van de onderzochte beleidsevaluaties in het dossier geen informatie heeft 
aangetroffen over het gebruiksdoel van de evaluaties. Ook over de benutting van de 
uitkomsten heeft de rekenkamer bij een kleine meerderheid van de 
beleidsevaluaties in het dossier geen informatie aangetroffen.  
De rekenkamer acht het van groot belang om de uitkomsten van beleidsevaluaties 
ook te beoordelen op mogelijke consequenties voor andere beleidsterreinen. Op 
basis van de onderzochte dossiers heeft de rekenkamer gerede twijfel of een 
dergelijke integrale beoordeling wel systematisch plaatsvindt. 
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2 Het onderzoek 
 
 
2.1 Aanleiding   
 
Met de invoering van het dualistische bestuursmodel in 2003 is een scheiding 
aangebracht in de functies en de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten (GS) en 
Provinciale Staten (PS); de uitvoering van beleid is bij GS geconcentreerd en de 
kaderstelling en controle bij PS. Over het door hen gevoerde bestuur en beleid zijn 
GS verantwoording schuldig aan PS. Daartoe dienen zij jaarlijks een jaarrekening en 
jaarverslag aan PS te overleggen (Provinciewet artikel 201, lid 1). In het ‘Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten’2 is onder meer bepaald dat 
het jaarverslag inzicht dient te bieden in de mate waarin de beleidsdoelstellingen in 
het betreffende jaar zijn gerealiseerd. Daarnaast dienen GS, met het oog op verdere 
beleidsontwikkeling, periodiek onderzoek te verrichten naar de doeltreffendheid (in 
hoeverre worden beoogde effecten van beleid daadwerkelijk gehaald) en de 
doelmatigheid (wordt de juiste hoeveelheid middelen ingezet voor het bereiken van 
de resultaten) van het door hen gevoerde bestuur (Provinciewet artikel 217a).  
 
Om informatie te kunnen leveren over (de doelmatigheid en doeltreffendheid van) 
de realisatie van beleidsdoelstellingen in het kader van de jaarlijkse verantwoording 
is een goed functionerend en bruikbaar systeem van (beleids)evaluaties van belang. 
Beleidsevaluaties dienen daartoe inzicht te bieden in de vraag in hoeverre GS de 
gestelde doelen (op een efficiënte en effectieve manier) hebben bereikt, wat zij 
daarvoor hebben gedaan en wat het heeft gekost.  
 
Naast verantwoordingsinformatie in het kader van de begrotingscyclus is informatie 
over de uitvoering van beleid onmisbaar voor degenen die dit beleid uitvoeren. Ook 
vanuit dit oogpunt vormen beleidsevaluaties een belangrijke bron van informatie. 
Om deze ‘intrinsieke’ waarde te waarborgen dienen beleidsevaluaties een 
structurele plaats in de beleidscyclus in te nemen en daarmee het sluitstuk te 
vormen van de beleidscyclus. 
  
Uit het bovenstaande volgt dat beleidsevaluaties, zowel in het kader van de 
begrotings- als beleidscyclus, een belangrijk instrument vormen om informatie te 
genereren over de prestaties en/of effecten van beleid, in samenhang met de 
daarvoor ingezette middelen. Om kwalitatief goede informatie op te kunnen leveren 
dienen zowel de wijze waarop beleidsevaluaties in opzet en werking plaatsvinden 
als de methodisch-technische kwaliteit van beleidsevaluaties aan bepaalde eisen te 
voldoen3.  
 

                                                 
2 Besluit van 17 januari 2003. 
3 Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek Rijksoverheid, januari 2002, Organisatie van 
beleidsevaluatie, Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 065, nrs. 1-2. 
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De Zuidelijke Rekenkamer heeft in de periode januari tot en met mei 2006 binnen 
de Provincie Noord-Brabant onderzoek verricht naar het instrument 
beleidsevaluatie. 
Daarbij heeft zij zich gericht op beleidsevaluaties uitgevoerd door of in opdracht 
van GS in de periode juli 2003 tot en met december 2005. Een zelfde onderzoek is in 
dezelfde periode ook ingesteld in de Provincie Limburg, maar vormt geen 
benchmark.  
 
 
2.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
Met het onderzoek stelt de rekenkamer zich ten doel inzichtelijk te maken in 
hoeverre de Provincie Noord-Brabant beschikt over een in opzet en werking 
bruikbaar systeem van beleidsevaluaties dat ingezet kan worden om informatie te 
genereren over (de doelmatigheid en doeltreffendheid van) de realisatie van 
beleidsdoelstellingen.  
 
De rekenkamer heeft de centrale vraagstelling van het onderzoek als volgt 
geformuleerd: 
 
Op welke wijze geven Gedeputeerde Staten invulling aan de opzet en uitvoering van 
beleidsevaluaties in het kader van de begrotings- en beleidscyclus?  
 
Deze centrale vraagstelling is nader uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen: 

 In hoeverre is binnen de Provincie Noord-Brabant sprake van een 
onderzoeksbeleid? 

 Op welke wijze is binnen de Provincie Noord-Brabant invulling gegeven aan 
de organisatorische inbedding van het instrument beleidsevaluatie? 

 Op welke wijze vindt binnen de Provincie Noord-Brabant de aansturing en 
beheersing plaats van door of in opdracht van GS uitgevoerde 
beleidsevaluaties? 

 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit van het proces en 
het product, de bruikbaarheid en de benutting van door of in opdracht van 
GS uitgevoerde beleidsevaluaties binnen de Provincie Noord-Brabant? 

 
 
2.3 Afbakening  
 
Het onderzoek van de rekenkamer is gericht op de taken en verantwoordelijkheden 
van Gedeputeerde Staten met betrekking tot de opzet en uitvoering van 
beleidsevaluaties. Wat betreft beleidsevaluaties gaat het in het onderzoek om 
onderzoeken waarin, gedurende de uitvoering van beleid of achteraf, beleid wordt 
getoetst en beoordeeld op doeltreffendheid en doelmatigheid. Het betreft hier 
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evaluatieonderzoek ‘ex post’. Ex post evaluatieonderzoek kan als volgt worden 
gedefinieerd4: 
 
Het op systematische en methodologisch verantwoorde wijze onderzoeken en 
beoordelen van (1) de effecten van bestaand beleid in de samenleving of 
overheidsorganisatie, (2) de wijze waarop beleid wordt uitgevoerd en/of (3) de 
kosten en kwaliteit van - in het kader van bestaand beleid – geleverde producten en 
diensten. 
 
Voor het beoordelen van de uitvoering van beleidsevaluaties door GS is gekeken naar 
onderzoeken, door of in opdracht van GS, uitgevoerd in de periode juli 2003 tot en 
met december 2005. Het onderzoek heeft daarmee betrekking op de huidige 
bestuursperiode.  
 
 
2.4 Normenkader 
 
De rekenkamer heeft voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen een 
normenkader opgesteld. Dit normenkader vormt de basis voor de vaststelling, 
toetsing en de uiteindelijke beoordeling van de huidige situatie in de Provincie 
Noord-Brabant met betrekking tot de organisatie en het gebruik van het instrument 
beleidsevaluatie door Gedeputeerde Staten. Daarnaast wordt het kader gehanteerd 
bij het inzichtelijk krijgen van goede punten en knelpunten en het doen van 
aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen.  
 
De rekenkamer onderscheidt normen ten aanzien van onderzoeksbeleid en 
beleidsevaluaties. In bijlage 1 worden deze in de vorm van een checklist 
gepresenteerd. De normen ten aanzien van beleidsevaluaties hebben betrekking op 
de volgende aspecten: 

 de sturing en beheersing; 
 de kwaliteit van het proces: is het onderzoek op een efficiënte, zorgvuldige 

en controleerbare wijze uitgevoerd; 
 de kwaliteit van het product: is het onderzoek in methodisch-technische zin 

verantwoord uitgevoerd; 
 de bruikbaarheid van uitgevoerde beleidsevaluaties: is het onderzoek 

bruikbaar voor de opdrachtgever;  
 de benutting van uitgevoerde beleidsevaluaties: is het onderzoek in feite 

gebruikt door de opdrachtgever. 
 
Bij het opstellen van het normenkader heeft de rekenkamer de eisen die binnen de 
rijksoverheid zijn geformuleerd met betrekking tot de uitvoering van 
beleidsevaluatie5 als vertrekpunt genomen. De normen zijn, doorvertaald en waar 

                                                 
4 Bron: Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek Rijksoverheid, Ministerie van Financiën, maart 2002 
5 Bron: Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek Rijksoverheid (RPE), januari 2002; Handleiding 
Metaonderzoek, Algemene Rekenkamer, november 2003. 
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nodig aangevuld, vormgegeven in een checklist. Voor een volledige weergave van de 
checklist wordt verwezen naar bijlage 1.   
 
 
2.5 Onderzoeksaanpak  
 
De rekenkamer heeft het onderzoek gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase heeft 
onder andere een oriënterende zoekslag plaatsgevonden in het digitale archief van 
de Provincie Noord-Brabant naar documenten die informatie bevatten over 
beleidsevaluaties en het onderzoeksbeleid van de provinciale organisatie. Op basis 
daarvan heeft de rekenkamer geconstateerd dat de Provincie geen eenduidige 
definitie hanteert voor de term beleidsevaluatie. Regelmatig worden in eenzelfde 
document verschillende termen gebezigd, waaronder beleidsevaluatie, onderzoek 
en monitoring. Omdat de rekenkamer zich in het onderzoek specifiek richt op 
beleidsevaluaties heeft de rekenkamer zich bij de verdere inventarisatie van 
documenten alleen gericht op de term beleidsevaluatie en zijn documenten waarin 
alleen de termen onderzoek en monitoring centraal staan verder buiten 
beschouwing gelaten.  
 
Vervolgens heeft de rekenkamer met behulp van een door de Documentaire 
Informatie Voorziening (DIV) opgestelde query (met items: onderzoek, evaluatie, 
monitoring, audit, GS-besluiten), een quickscan van de programmabegrotingen van 
2003-2005 en een screening van alle GS-besluiten op het begrip beleidsevaluatie, 
een overzicht gemaakt van beleidsevaluaties die hebben plaatsgevonden in de 
huidige bestuursperiode (juli 2003 tot en met december 2005). Om tot een 
uiteindelijke selectie van beleidsevaluaties te komen heeft de rekenkamer de 
volgende criteria geformuleerd: 

 Uitsluitend afgerond evaluatieonderzoek, uitgevoerd door of in opdracht van 
GS en door GS zelf geclassificeerd als zijnde evaluatieonderzoek; 

 De aanwezigheid van een beleidscomponent; 
 Een spreiding over de huidige bestuursperiode van juli 2003 tot en met 

december 2005; 
 Een spreiding naar thema’s, commissies en leden GS. 

 
Uit het samengestelde overzicht van beleidsevaluaties heeft de rekenkamer een 
steekproef getrokken van 14 beleidsevaluaties. De rekenkamer acht deze 
steekproefomvang voldoende om op basis daarvan een goed beeld te verkrijgen van 
opzet en gebruik van beleidsevaluaties door de provinciale organisatie.  
 
In de tweede fase zijn de 14 geselecteerde beleidsevaluaties aan de hand van de 
checklist beoordeeld op aansturing en beheersing en op de kwaliteit van product, 
proces, bruikbaarheid en benutting. Bevindingen van de afzonderlijke 
beleidsevaluaties zijn weergegeven in een korte notitie. Een overzicht hiervan is 
opgenomen in bijlage 2.  
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In de derde en laatste fase heeft de rekenkamer, in vervolg op het 
dossieronderzoek, diepte-interviews gehouden met de gedeputeerde voor onder 
meer de bestuurlijke organisatie en met verschillende vertegenwoordigers van de 
ambtelijke organisatie, waaronder de Algemeen Directeur, de Concerncontroller en 
diverse directeuren. In bijlage 3 is een overzicht van de geïnterviewde personen 
opgenomen.  
 
Het betrof semi-gestructureerde diepte-interviews, waarbij de vragen gebaseerd 
waren op de resultaten uit het dossieronderzoek. In bijlage 4 is een overzicht 
gegeven van de onderwerpen die in de interviews aan de orde zijn gekomen. De 
bevindingen uit de diepte-interviews zijn systematisch verwerkt in een afzonderlijk 
verslag. Deze verslagen zijn ter fiattering aan de geïnterviewden voorgelegd.  
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3 Bevindingen 
 
 
3.1 Opzet: onderzoeksbeleid en organisatorische inbedding 
 
Op basis van haar achtergrondstudie constateert de rekenkamer dat de Provincie 
Noord-Brabant momenteel niet beschikt over een aparte onderzoeksafdeling en er 
geen sprake is van een expliciet onderzoeksbeleid.  
 
Uit de interviews is naar voren gekomen dat tot op heden beleidsevaluaties die in 
het kader van artikel 217a van de Provinciewet zijn uitgevoerd6, zijn aangehaakt bij 
onderzoeken die reeds in de begrotingscyclus gepland stonden. Naast het verrichten 
van onderzoeken in de begrotingscyclus volgen bepaalde (beleids)afdelingen de 
beleidscyclus. Het doel is deze te ‘sluiten’ met een beleidsevaluatie. In 
verschillende interviews wordt evenwel aangegeven dat dit ‘sluiten’ van de 
beleidscyclus niet systematische plaatsvindt. Redenen die daarvoor zijn gegeven zijn 
het beschikken over onvoldoende capaciteit en het ter discussie stellen van beleid 
gedurende de uitvoering ervan, waardoor de beleidscyclus niet geheel wordt 
doorlopen. Verder is aangegeven dat het inzetten van beleidsevaluaties vaak ad hoc 
plaatsvindt naar aanleiding van misstanden of incidenten in de uitvoering van 
beleid. 
 
Momenten waarop beleidsevaluaties over het algemeen worden uitgevoerd zijn bij 
de ontwikkeling van nieuw beleid (start), bij de herijking van beleid en regelmatig 
aan het einde van de cyclus van ‘oud’ beleid. 
 
Voor de uitvoering van beleidsevaluaties hanteren (beleids)afdelingen over het 
algemeen afdelingseigen richtlijnen. Het ontbreekt overigens aan organisatiebrede 
richtlijnen. Op grond van de interviews constateert de rekenkamer dat momenteel 
binnen de Provincie stappen worden ondernomen om de inzet en uitvoering van 
beleidsevaluaties te verbeteren. Deze taak is ondergebracht bij de onlangs 
aangestelde Programmamanager Strategie en Monitoring.  
 
 
3.2 Uitvoering beleidsevaluaties 
 
Voor de toetsing en beoordeling van de uitvoering van beleidsevaluaties binnen de 
Provincie heeft de rekenkamer een checklist opgesteld. Het doel daarvan was om op 
systematische wijze na te gaan in hoeverre de geselecteerde beleidsevaluaties 
voldoen aan de in de checklist uitgewerkte normen ten aanzien van 
beleidsevaluaties. Gedurende het onderzoek bleek echter dat vanwege een 
onvolledige samenstelling van de dossiers, het niet mogelijk was de checklist op alle 

                                                 
6 ‘Gedeputeerde Staten verrichten periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid 

van het door hen gevoerde bestuur’.  
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onderdelen te gebruiken en daarover uitspraken te doen. De bestudering van de 
dossiers heeft daarom noodgedwongen meer het karakter van een beoordeling op 
hoofdlijnen gekregen. De belangrijkste bevindingen daarvan worden in deze 
paragraaf weergegeven. 
 
Met betrekking tot dossiervorming is uit de interviews naar voren gekomen dat dit 
over het algemeen bij beleidsevaluaties niet gestructureerd plaatsvindt. In dit kader 
wordt door een aantal geïnterviewden digitalisering als noodzakelijke stap gezien. 
Ook dan blijven afdelingen echter zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de 
dossiers met betrekking tot de uitvoering van beleidsevaluaties. Er zijn 
organisatiebrede richtlijnen opgesteld waaraan een dossier inhoudelijk dient te 
voldoen. Deze worden echter in de praktijk vaak niet gevolgd. Een aantal 
geïnterviewden vindt dat als de dossiervorming niet voldoet aan de eisen die 
daaraan gesteld zijn, daarover feedback gegeven dient te worden vanuit de afdeling 
Documentaire Informatievoorziening (DIV).   
 
Definitie beleidsevaluaties 
Hoewel alle onderzochte dossiers de aanduiding ‘evaluatie’ hebben gekregen, is 
naar de mening van de rekenkamer niet in alle gevallen sprake van een evaluatie. 
Daarbij heeft de rekenkamer de definitie van beleidsevaluatie, zoals verwoord in de 
Regeling Prestaties en Evaluatie van het ministerie van Financiën (maart 2002), als 
uitgangspunt genomen. Deze luidt: ‘Evaluatieonderzoek is systematisch onderzoek 
naar de effecten van bestaand beleid, de wijze waarop beleid wordt uitgevoerd 
en/of kosten en kwaliteit van geleverde producten en diensten’. 
 
Ook uit de interviews is naar voren gekomen dat er onduidelijkheid bestaat over de 
definitie van beleidsevaluatie. Tot beleidsevaluaties worden ook 
onderzoeksactiviteiten gerekend als monitoring en het uitvoeren van audits, terwijl 
dat strikt genomen geen beleidsevaluaties zijn.  
 
Sturing en beheersing  
De rekenkamer heeft geconstateerd dat de dossiers van de geselecteerde 
beleidsevaluaties niet of nauwelijks informatie bevatten met betrekking tot de 
aspecten personele en materiële kosten van de uitvoering, planning, de doorlooptijd 
en de realisatiedatum van de uitgevoerde beleidsevaluaties. Bij opdrachtverlening 
aan externe partijen miste de rekenkamer in vrijwel alle dossiers informatie over de 
gevolgde aanbestedingsprocedure. Indien van toepassing zijn geen offerteaanvragen 
aan meerdere bureaus in de dossiers aangetroffen. Eveneens ontbraken een 
duidelijke opdrachtformulering en een helder inzicht in de met de externe 
betrokkenheid gemoeide kosten. In hoeverre sturing op deze aspecten heeft 
plaatsgevonden heeft de rekenkamer dan ook niet vast kunnen stellen. 
 
Uit vrijwel alle dossiers kon de rekenkamer de aanleiding voor de beleidsevaluaties 
afleiden, hoewel niet in alle gevallen sprake was van een expliciete formulering.  
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Verder is het bij vrijwel alle beleidsevaluaties niet mogelijk gebleken op basis van 
het dossier vast te stellen in hoeverre en op welke wijze op ambtelijk niveau sprake 
is geweest van procesbewaking en in hoeverre en op welke wijze op bestuurlijk 
niveau sprake is geweest van aansturing. Wel heeft de rekenkamer bij een kleine 
meerderheid van de onderzochte beleidsevaluaties informatie aangetroffen over de 
follow-up. 
 
Product 
Een duidelijk beginpunt voor de evaluatie, in de vorm van een opdrachtformulering, 
heeft de rekenkamer in de dossiers van de geselecteerde beleidsevaluaties niet of 
nauwelijks aangetroffen, evenmin als een helder geformuleerde doel- en 
vraagstelling en informatie over de gehanteerde onderzoeksmethode.  
 
Onder de geïnterviewden overheerst echter de mening dat bij beleidsevaluaties die 
zijn uitgevoerd door externen (uitbesteding) er over het algemeen wel sprake is van 
een scherpere opdrachtformulering en doel- en vraagstelling. Overigens gaat hun 
voorkeur in de meeste gevallen uit naar het intern (door de eigen afdeling) 
uitvoeren van beleidsevaluaties. Het inhuren van externen heeft volgens enkele 
geïnterviewden te weinig toegevoegde waarde vanwege het ontbreken van 
vakkennis.   
 
Proces 
Bij een ruime meerderheid van de geselecteerde beleidsevaluaties bleek het niet 
mogelijk om het onderzoeksproces op hoofdlijnen te volgen en te reconstrueren. 
 
Door een enkele geïnterviewde wordt onderkend dat aan ieder dossier de eis mag 
worden gesteld dat daaruit het proces, dat met betrekking tot de beleidsevaluatie is 
gevolgd, kan worden gereconstrueerd. Daarnaast wordt aangegeven dat de kwaliteit 
van beleidsevaluaties beter is wanneer deze binnen ISO-gecertificeerde afdelingen 
heeft plaatsgevonden.  
 
Bruikbaarheid  
In bijna de helft van de onderzochte beleidsevaluaties heeft de rekenkamer in de 
betreffende dossiers informatie aangetroffen over het gebruiksdoel. Bij de meeste 
beleidsevaluaties was het gebruiksdoel echter niet op basis van het dossier te 
achterhalen. Tevens is gebleken dat enkele dossiers geen conclusies en 
aanbevelingen bevatten. 
 
Benutting  
Bij een kleine meerderheid van de beleidsevaluaties heeft de rekenkamer 
informatie aangetroffen over de benutting van de uitkomsten daarvan. Veelal betrof 
het een reactie van GS op de conclusies en aanbevelingen. Uit de dossiers is verder 
naar voren gekomen dat GS de mogelijkheid hebben kennis te nemen van de 
uitkomsten van een beleidsevaluatie, deze vast te stellen of hiermee in te stemmen. 
Welke mogelijkheid GS wanneer benutten, is de rekenkamer op basis van de 
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onderzochte dossiers niet duidelijk geworden. Ook de manier waarop PS, al dan niet 
in wisselwerking tussen statencommissies en PS, met de uitkomsten van de 
beleidsevaluaties omgaan loopt uiteen. Het is voor de rekenkamer onduidelijk op 
basis waarvan een keuze wordt gemaakt voor het te volgen traject. 
 
Een aantal geïnterviewden heeft aangegeven, dat omtrent het traject dat bij 
beleidsevaluaties doorlopen dient te worden, meer duidelijkheid geboden is. 
Gesteld wordt dat bij aanvang van een beleidsevaluatie een bestuurlijke inschatting 
gemaakt moet worden, aan de hand waarvan vervolgens het te doorlopen traject 
kan worden bepaald (GS – statencommissie – PS). 
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4. Reactie Gedeputeerde Staten 
 
 
Op 5 september 2006 ontving de Zuidelijke Rekenkamer de navolgende reactie van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant: 
 
Hierbij doen wij u onze reactie op het concept rapport inzake het gebruik van het 
instrument beleidsevaluatie toekomen. 
 
Wij zullen ons hierbij, overeenkomstig uw verzoek, met name richten op uw 
conclusies en aanbevelingen. Alvorens hierop in te gaan willen wij echter kort 
reageren op uw bevindingen en de wijze waarop u daarin rekening hebt gehouden 
met de in een eerder stadium vanuit onze organisatie gemaakte opmerkingen. 
 
Vooraf 
Zoals ook eerder is opgemerkt, bleek er meer informatie beschikbaar over de 
onderzochte evaluaties dan waarover u in eerste instantie heeft beschikt. Deze 
informatie is veelal in de formele archieven en in het documentair 
informatiesysteem aanwezig. Kennelijk is deze informatie voor u als extern 
onderzoeker niet goed vindbaar, hetgeen te verklaren is gezien de methode van 
dossiervorming en archivering per “zaak”. Wij onderkennen dit probleem en komen 
op dit element bij behandeling van de desbetreffende aanbeveling terug. 
 
In tweede instantie zijn ten aanzien van een aantal door u onderzochte evaluaties 
opmerkingen gemaakt en is extra informatie beschikbaar gesteld. Dit heeft slechts 
in een beperkt aantal gevallen geleid tot aanpassingen in uw rapport en heeft u – 
voorzover wij hebben kunnen nagaan – geen aanleiding gegeven om de strekking van 
uw bevindingen – en de daarvan afgeleide conclusies en aanbevelingen – aan te 
passen. Wij voegen de eerdere ambtelijke reactie nogmaals bij en verzoeken u nog 
eens na te gaan of dit wellicht toch aanleiding vormt uw eindrapport op onderdelen 
aan te passen. 
 
Algemeen 
Wij willen voorop stellen dat wij als organisatie volop gebruik maken van het 
instrument beleidsevaluatie. In onze opdracht worden evaluatieonderzoeken 
uitgevoerd, waarvan de resultaten doorgaans voorzien in de informatiebehoefte van 
PS en GS. U introduceert in uw rapport een normenkader dat wordt ontleend aan de 
rijksoverheid. Het rapport geeft vervolgens antwoord op de vraag of de provincie op 
systematische wijze beleidsevaluaties uitvoert, afgezet tegen dit rijksnormenkader. 
Dit normenkader wordt door onze organisatie echter niet gehanteerd. 
Door deze werkwijze blijft in uw rapport de vraag onbeantwoord in hoeverre de 
uitgevoerde beleidsevaluaties aan PS en GS inzicht bieden in de vraag of de gestelde 
doelen van beleid zijn bereikt. Wij zijn van mening dat de beleidsevaluaties in die 
behoefte voorzien. 
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Tegelijkertijd zijn wij, zoals ook u constateert, wel van oordeel dat de inzet en het 
gebruik van het instrument beleidsevaluatie verder verbeterd kan en moet worden. 
Een eerste aanzet hebben wij hiertoe reeds gegeven in de vorm van een meer 
planmatige en systematische aanpak van het onderzoeksplan ex artikel 217a, die wij 
op dit moment nader uitwerken. Wij willen op basis van een breder inzicht van 
evaluaties die jaarlijks in onze organisatie uitgevoerd worden, ieder jaar een vijftal 
beleidsevaluatieonderzoeken expliciet benoemen in het onderzoeksplan ex artikel 
217a. 
 
In algemene zin kunnen wij echter stellen dat de door u gedane aanbevelingen op 
hoofdlijnen aansluiten bij de wijze waarop wij ons voorstellen tot verbetering van 
de inzet van het evaluatie-instrument over te gaan. 
 
Overigens is de wijze waarop wij het onderzoeksplan ex artikel 217a de afgelopen 
jaren hebben opgepakt, te weten het uitvoeren van een beperkt aantal 
concernbrede onderzoeken (m.n. efficiëntieonderzoek en tussenbalans 
bestuursakkoord), het gevolg van een bewuste keuze die in overleg met en met 
instemming van de commissie Bestuur en Middelen uit Provinciale Staten tot stand is 
gekomen. 
 
Aanbeveling 1: eenduidige eisen aan dossiervorming 
U constateert dat veel van de door u bestudeerde dossiers onvolledig bleken, 
ondanks het feit dat voor de inhoud van dossiers organisatiebrede richtlijnen gelden. 
Bij nader onderzoek onzerzijds bleek dat een deel van die informatie wel in het 
archief beschikbaar is en dat wij bij onze besluitvorming daarover wel degelijk 
hebben kunnen beschikken. 
Door de wijze van archivering en ontsluiting via het documentair informatiesysteem 
is een deel van deze informatie kennelijk niet voor u beschikbaar gekomen. Dit is 
opmerkelijk en vormt voor ons een punt van aandacht. Vanuit deze optiek zullen wij 
de organisatiebrede richtlijnen ten aanzien van dossiervorming en de toepassing 
daarvan nog eens kritisch tegen het licht houden. 
 
Daarnaast onderschrijven wij van harte uw aanbeveling gericht op het creëren van 
het noodzakelijke inzicht in de formele stukkenloop en het belang van een 
kwalitatief goede archivering bij alle medewerkers. In dit kader zullen wij (laten) 
toezien op verplichte en/of periodieke deelname van alle medewerkers aan de 
module ‘stukkenloop’ . 
 
Aanbeveling 2: onderzoeksbeleid 
Deze aanbeveling onderschrijven wij. De noodzaak hiertoe hadden wij zelf ook 
onderkend, zoals mag blijken uit het feit dat reeds een programmamanager 
Strategie en Monitoring is aangesteld 
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Aanbeveling 3: periodiek evaluatieonderzoek per beleidsterrein 
Deze aanbeveling richt zich op een meer systematische en planmatige inzet van het 
instrument beleidsevaluatie, vanuit het uitgangspunt dat de beleidscyclus op de 
diverse beleidsterreinen gesloten dient te worden. In de nadere uitwerking van de 
aanpak van het onderzoeksplan ex artikel 217a wordt dit element reeds 
meegenomen.  
Overigens ligt de basis voor een dergelijke aanpak reeds in de 
beleidsvaststellingsfase. Op dat moment zal reeds vastgelegd moeten worden op 
welk(e) moment(en) de realisatie van de beleidsdoelstellingen geëvalueerd wordt. 
Bij onze besluitvorming zullen wij aan dit aspect extra aandacht besteden. 
 
Voor het jaar 2006 zullen wij, zoals ook eerder toegezegd aan de commissie Bestuur 
en Middelen, op basis van een organisatiebrede inventarisatie een aantal 
onderzoeken selecteren die in de tweede helft 2006/begin 2007 uitgevoerd zullen 
worden.  
 
Aanbeveling 4: kwalitatief goede uitvoering van beleidsevaluaties 
Wat ons betreft ligt deze aanbeveling in de lijn van aanbeveling 2 inzake het 
formuleren en toepassen van een onderzoeksbeleid inclusief daarvan deel 
uitmakende richtlijnen voor de aanpak en uitvoering van evaluatieonderzoeken. In 
de ontwikkeling van die richtlijnen zullen wij het door de rekenkamer 
gepresenteerde normenkader en de daarvan afgeleide checklist zeker meenemen. 
 
Aanbeveling 5: consequenties en mogelijke gevolgen voor andere 
beleidsterreinen 
Inherent aan het uitvoeren van beleidsevaluaties is voor ons dat wij de uitkomsten 
daarvan benutten. Dat hierover in een aantal gevallen in de betreffende dossiers 
geen informatie is aangetroffen, wijten wij zoals hiervoor al is gemeld aan het feit 
dat u voor uw onderzoek niet over alle beschikbare informatie heeft kunnen 
beschikken (zie ook aanbeveling 1). Wij zullen aan dit element bij de ontwikkeling 
van richtlijnen voor beleidsevaluaties zeker aandacht schenken. 
 
Evenals de rekenkamer achten wij de mogelijke consequenties voor andere 
beleidsterreinen van belang. Dit aspect zullen wij in de uit te werken richtlijnen 
meenemen. Bovendien zullen wij juist aan dit aspect bij de behandeling van de 
uitkomsten van evaluaties in ons college aandacht besteden. 
 
Tot slot 
Zoals uit onze bovenstaande reactie mag blijken, onderschrijven wij de oproep van 
de rekenkamer om te komen tot een meer planmatige en systematische inzet en 
aanpak van het instrument beleidsevaluatie. In dit kader verwijzen wij nog eens 
naar de woorden die gedeputeerde Van Vugt uitsprak bij behandeling van de 
Jaarstukken 2005 in Provinciale Staten: 

“Met name in het kader van het onderzoeksprogramma dat het 
College elk jaar moet opstellen, op grond van de verordening, zal 
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een aantal onderwerpen op bepaalde beleidsterreinen bij de kop 
moet worden genomen, in die zin dat wordt bekeken wat de 
effecten zijn van de investeringen daarin. Ik ben die kwestie al aan 
het voorbespreken met mijn staf. Dat wordt de opgave voor de 
komende jaren”. 
“… dan zal blijken dat we niet alles kunnen meten. Het is wel van belang 
ten minste een inspanning te doen om zo ver mogelijk te komen.” 

Een dergelijke ambitie draagt echter tegelijkertijd een risico in zich, namelijk dat 
dit doorslaat in “onderzoek om het onderzoek” en in een disfunctionele en 
contraproductieve onderzoeksdichtheid. In dit verband constateren wij de laatste 
jaren een toename van die dichtheid, enerzijds in onderzoeken die door of namens 
ons college worden uitgevoerd (getrouwheid, rechtmatigheid, doelmatigheid en 
doeltreffendheid) en anderzijds in onderzoeken die door of in opdracht van derden 
worden uitgevoerd (accountant, commissie Beleidsevaluatie, Rekenkamer). 
Voor ons college is het de uitdaging om enerzijds te komen tot een meer planmatige 
en systematische inzet en aanpak van evaluatieonderzoek zonder dat dit leidt tot 
een zodanig tijdsbeslag op de organisatie dat dit ten koste zou gaan van de 
uitvoering van het primair proces. 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
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5. Nawoord rekenkamer 
 
 
De Zuidelijke Rekenkamer constateert met genoegen dat Gedeputeerde Staten haar 
oproep onderschrijven om te komen tot een meer planmatige en systematische inzet 
en aanpak van het instrument beleidsevaluatie. Dat geldt eveneens voor de 
opmerking van Gedeputeerde Staten dat de aanbevelingen van de rekenkamer op 
hoofdlijnen aansluiten bij de wijze waarop de provincie zich voorstelt tot 
verbetering van de inzet van het evaluatie-instrument over te gaan.  
 
Met Gedeputeerde Staten is de rekenkamer van oordeel dat het onderzoeksplan ex 
artikel 217 a Provinciewet een uitstekend handvat biedt om het onderzoek naar de 
doelmatigheid én doeltreffendheid van het provinciaal bestuur in samenhang in 
kaart te brengen en daarover gericht verslag te doen. De rekenkamer is verheugd 
dat Gedeputeerde Staten hun ambitieniveau op dit punt verhogen.  
 
Met betrekking tot de reactie van Gedeputeerde Staten op de aanbevelingen merkt 
de rekenkamer nog het volgende op. 
 
Gedeputeerde Staten onderschrijven de aanbeveling van de rekenkamer om een 
onderzoeksbeleid te formuleren, waarin expliciet invulling wordt gegeven aan (de 
opzet van) beleidsevaluaties en dit beleid te verankeren in de organisatie. De 
rekenkamer zal de totstandkoming van dit beleid met belangstelling volgen. Zij gaat 
er daarbij vanuit dat ook Provinciale Staten, vanuit hun specifieke kaderstellende en 
controlerende verantwoordelijkheden, een rol zullen vervullen bij de vaststelling 
van een dergelijk onderzoeksbeleid. 
 
De rekenkamer is daarnaast verheugd over de toezegging van Gedeputeerde Staten 
om het door de rekenkamer gepresenteerde normenkader en de daarvan afgeleide 
checklist te betrekken bij het ontwikkelen van richtlijnen voor de aanpak en 
uitvoering van evaluatieonderzoeken.  
Daarbij plaatst de rekenkamer evenwel de volgende kanttekening. Gedeputeerde 
Staten stellen in hun reactie dat de rekenkamer in haar rapport een normenkader 
introduceert, dat wordt ontleend aan de rijksoverheid. Gedeputeerde Staten 
merken vervolgens op dat dit normenkader door de provinciale organisatie niet 
wordt gehanteerd. De rekenkamer hecht eraan op te merken dat zij reeds in haar 
brief van 27 december 2005 aan Provinciale Staten, waarin het onderzoek werd 
aangekondigd, melding maakt van het feit dat zij voor het normen-/toetsingskader 
zal aansluiten bij de eisen die ondermeer zijn geformuleerd in de ‘Regeling 
Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek Rijksoverheid’ en de Handleiding 
Metaonderzoek van de Algemene Rekenkamer. In deze brief, waarvan Gedeputeerde 
Staten een afschrift hebben ontvangen, geeft de rekenkamer vervolgens een 
opsomming van algemene eisen die in dat verband aan evaluatieonderzoeken zijn te 
stellen op het punt van product, proces en benutting van onderzoek. De opmerking 
van Gedeputeerde Staten dat de provinciale organisatie ‘dit normenkader’ niet 
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hanteert, acht de rekenkamer opmerkelijk. Dit klemt naar de mening van de 
rekenkamer des te meer, omdat Gedeputeerde Staten niet melden of en zo ja wat 
voor normen zij dan wel hanteren voor door haar ingestelde onderzoeken. 
 
Gedeputeerde Staten gaan in hun reactie ook in op het vraagstuk van de 
dossiervorming. Zij doen dat naar aanleiding van de eerste aanbeveling van de 
rekenkamer en maken daarnaast enkele algemene opmerkingen vooraf over dit 
onderwerp. Gedeputeerde Staten melden in dat verband dat er met betrekking tot 
de onderzochte beleidsevaluaties meer informatie beschikbaar bleek dan de 
rekenkamer klaarblijkelijk in de door haar onderzochte dossiers aantrof. Naar de 
mening van Gedeputeerde Staten zijn de wijze van archivering en ontsluiting via het 
documentair informatiesysteem hier debet aan. De rekenkamer neemt kennis van 
deze verklaring, maar wijst in dat verband op de algemene eisen die aan dossiers 
gesteld mogen worden, namelijk dat zij volledig en actueel zijn en alle stukken 
bevatten die betrekking hebben op de inhoud van het onderwerp.  
 
Gedeputeerde Staten melden dat door de provinciale organisatie, naar aanleiding 
van het concept rapport van bevindingen extra informatie aan de rekenkamer ter 
beschikking is gesteld die bij het dossieronderzoek door de rekenkamer 
klaarblijkelijk niet was aangetroffen.  Deze opmerking is correct. De rekenkamer 
heeft vervolgens, met gebruikmaking van de aanvullende informatie, de betreffende 
evaluatieonderzoeken nogmaals beoordeeld en, waar zij dat nodig oordeelde, haar 
bevindingen bijgesteld. Pas na de vaststelling van het gewijzigde rapport van 
bevindingen heeft de rekenkamer haar conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 
Dat de rekenkamer de aanvullende informatie niet of niet in voldoende mate bij 
haar onderzoek zou hebben betrokken, berust dus op een misverstand.  
 
Tot slot onderkent de rekenkamer met Gedeputeerde Staten het potentiële gevaar 
van een te grote druk van onderzoek op het primaire proces. Naar de mening van de 
rekenkamer is dit een extra argument voor het inzetten op een meer planmatige en 
systematische inzet en aanpak van het instrument beleidsevaluatie.  
 
Vastgesteld door de Zuidelijke Rekenkamer op 15 september 2006. 

   
drs. L. Markensteyn    drs. P.W.M. de Kroon 
voorzitter     secretaris  
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Bijlage 1 Checklist voor evaluatieonderzoek 
 
 
Onderzoeksbeleid 
1. Er is een onderzoeksbeleid geformuleerd. 

1.1 Gedeputeerde Staten beschikken over een onderzoeksbeleid, waarin: 
 richtlijnen zijn vastgelegd over wanneer, door wie, met welk doel 

en op welke manier beleidsevaluaties plaats dienen te vinden; 
 kwaliteitscriteria zijn opgenomen waaraan beleidsevaluaties en 

verslaglegging daarover dienen te voldoen; 
 het toezicht op de uitvoering, de kwaliteit en het gebruik van 

beleidsevaluaties wordt gewaarborgd; 
 regels zijn vastgelegd met betrekking tot melding van resultaten op 

ambtelijk en bestuurlijk niveau (routing). 
1.2.  Gedeputeerde Staten voeren beleidsevaluaties in de praktijk conform het 

onderzoeksbeleid uit. 
 

Beleidsevaluaties 
2. Gedeputeerde Staten voorzien in een adequate sturing en beheersing van 

beleidsevaluaties: 
 er is vooraf helder geformuleerd wat de aanleiding voor beleidsevaluaties 

is; 
 er is vooraf aangegeven of de evaluatie deel uitmaakt van een 

onderzoeksplan of dat het een eenmalige activiteit betreft; 
 de wijze waarop de ambtelijke aansturing (procesbewaking) plaatsvindt, is 

vastgelegd;  
 de wijze waarop de bestuurlijke aansturing plaatsvindt, is vastgelegd; 
 de onafhankelijkheid van de onderzoeker(s) en de uitvoering van het 

evaluatieonderzoek is gewaarborgd; 
 de instelling van een begeleidingscommissie is onderbouwd afgewogen; 
 er is helder geformuleerd op welke wijze de uitkomsten van het 

onderzoek vastgelegd dienen te worden; 
 keuzes ten aanzien van de follow-up vinden weloverwogen plaats.  

 
3. Beleidsevaluaties zijn bruikbaar voor Gedeputeerde Staten: 

 er is vooraf helder geformuleerd wat het gebruiksdoel is; 
 de opdrachtformulering sluit aan bij het gebruiksdoel; 
 de conclusies en aanbevelingen sluiten aan bij het gebruiksdoel. 

 
4. Beleidsevaluaties worden daadwerkelijk benut door Gedeputeerde Staten: 

 GS nemen een weloverwogen besluit over de wijze waarop de uitkomsten 
van het onderzoek worden benut; 

 GS communiceren duidelijk over vervolgacties naar betrokkenen; 
 GS nemen een weloverwogen besluit met betrekking tot het overnemen 

van conclusies en aanbevelingen; 
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 GS communiceren duidelijk over hun besluit ten aanzien van het 
overnemen van conclusies en aanbevelingen. 

 
5. Beleidsevaluaties worden op een efficiënte, zorgvuldige en controleerbare wijze 

uitgevoerd: 
 de onderzoeksvragen zijn volledig beantwoord; 
 tussentijdse wijzigingen in de uitvoering worden onderbouwd en duidelijk 

gecommuniceerd naar betrokkenen; 
 aanbevelingen zijn voldoende SMART geformuleerd; 
 de onderzoeksbevindingen kunnen op eenvoudige wijze worden 

geverifieerd; 
 het proces is op eenvoudige wijze te reconstrueren; 
 er is sprake van een adequaat projectmanagement; 
 de kwaliteit van de uitvoering wordt op adequate wijze gewaarborgd; 
 de verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld; 
 respondenten worden zo volledig mogelijk geïnformeerd. 

 
6. Beleidsevaluaties zijn in methodisch-technisch opzicht juist uitgevoerd. 

6.1. Probleemstelling; doel- en vraagstelling: 
 er is sprake van een helder geformuleerde vraagstelling;  
 er is sprake van een helder geformuleerde doelstelling; 
 de relevantie van het probleem/de vraag is helder aangegeven; 
 het onderzoek is voldoende afgebakend; 
 bij uitbesteding van onderzoek is sprake van een heldere 

opdrachtformulering die aansluit bij de vraagstelling en doelstelling. 
6.2. Onderzoeksvragen: 

 de vraagstelling is nader uitgewerkt in helder geformuleerde 
onderzoeksvragen; 

 de onderzoeksvragen zijn logisch afleidbaar uit de probleemstelling; 
 de onderzoeksvragen zijn toetsbaar en zodanig geformuleerd dat bij 

pogingen om ze te beantwoorden de verkregen informatie maximaal 
bruikbaar is; 

 kernbegrippen zijn geoperationaliseerd. 
6.3. Onderzoekseenheden: 

 de onderzoekseenheden zijn op adequate wijze geselecteerd; 
 het aantal respondenten is voldoende om de vraagstelling adequaat te 

kunnen beantwoorden; 
 indien van toepassing is sprake van een goed evenwicht tussen de 

verschillende subgroepen in de steekproef; 
 indien van toepassing zijn bij het selecteren van respondenten de 

juiste selectiecriteria gehanteerd; 
 de onderzoeksresultaten zijn bij voorkeur generaliseerbaar. 

6.4. Onderzoeksstrategie: 
 er is sprake van een onderbouwde keuze ten aanzien van de 

gehanteerde onderzoeksstrategie; 
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 de gehanteerde onderzoeksstrategie is helder verwoord en besproken; 
 de gehanteerde onderzoeksstrategie is geschikt voor de aard van het 

probleem en de vraag; 
 de onderzoeksstrategie is logisch gerelateerd aan het probleem; 
 de onderzoeksstrategie is adequaat uitgevoerd. 

6.5. Onderzoeksinstrumenten: 
 er is sprake van een onderbouwde keuze ten aanzien van de 

gehanteerde instrumenten; 
 het onderzoek is valide; 
 het onderzoek is betrouwbaar – in termen van interne consistentie, 

van stabiliteit gedurende een tijdsverloop en algemene 
toepasbaarheid; 

 de gehanteerde vragenlijsten zijn beschikbaar; 
 er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van onafhankelijk 

gegevensbronnen. 
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Bijlage 2 Uitkomsten dossieronderzoek 
 
1 Evaluatieonderzoek vervoersmanagement in de provincie  

Noord-Brabant 
 
Achtergrond evaluatie 
Sinds 1997 kent de Provincie Noord-Brabant een vervoersmanagementbeleid. 
Daarvoor heeft de Provincie, samen met een aantal partners, een stichting “op 
afstand” in het leven geroepen, die de uitvoerende activiteiten voor haar rekening 
zou nemen, het Vervoer Coördinatie Centrum Brabant (VCC Brabant). 
 
In 2003 opereerde het VCC Brabant zes jaar en gezien een aantal recente 
ontwikkelingen wilde de Brabantse politiek meer inzicht krijgen in de effectiviteit 
van vervoersmanagement en de rol van het VCC daarin. Een evaluatieonderzoek 
diende de ontwikkelingen “eens goed tegen het licht te houden” en vooruit te 
blikken naar de toekomst. 
 
Tijdpad 
10/01/2003  Offerteaanvraag evaluatieonderzoek vervoermanagement en VCC 

Brabant 
04/02/2003  Offerteverlening aan Twijnstra Gudde 
10/06/2003  Oplevering evaluatieonderzoek 
27/06/2003  Reactie van bestuur en directie VCC Brabant 
08/07/2003 Evaluatie ter kennisneming in GS 
12/09/2003  Evaluatie ter bespreking in de statencommissie voor Economie, 

Mobiliteit en Grote Stedenbeleid (EMG) 
22/09/2003 Bestuurlijk overleg VCC Brabant en de Provincie Noord-Brabant 
 
Bevindingen/opmerkingen 
 De aanleiding voor de evaluatie is bekend. 
 
 Er is sprake van een duidelijke opdrachtformulering. In het dossier is een 

document opgenomen met een offerteaanvraag voor het evaluatieonderzoek. In 
het dossier is alleen een offerte opgenomen van Twijnstra Gudde. Uit het 
dossier is niet op te maken of er meerdere offertes zijn aangevraagd. 
 

 In de offerte van Twijnstra Gudde is een plan van aanpak opgesteld. Aspecten 
zoals aanleiding, doel, onderzoeksvragen, werkwijze, duur van de opdracht, 
kosten en planning zijn daarin opgenomen. De aanwezigheid van methodische 
aspecten maken het proces inzichtelijk en reconstrueerbaar. 

 
 In het plan van aanpak wordt over de duur van de opdracht gesteld dat deze 

uiterlijk 18 april 2003 afgerond is, mits er per 20 januari 2003 kan worden 
begonnen. De uiteindelijke evaluatie is op 10 juni 2003 afgerond. 
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 Het dossier verschaft geen inzicht in de wijze waarop de ambtelijke en 
bestuurlijke aansturing van de evaluatie heeft plaatsgevonden. 

 
 Conclusies en aanbevelingen worden overgenomen en gecommuniceerd naar VCC 

Brabant. Het gebruiksdoel en de benutting zijn uit het dossier op te maken. 
 

 De evaluatie is niet in PS besproken. 
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2 Evaluatie natuurcompensatiebeleid 
 
Achtergrond evaluatie 
Op 26 augustus 1997 hebben GS de notitie “Compensatiebeginsel Noord-Brabant 
1997” vastgesteld. 
Deze notitie geeft een nadere uitwerking aan het streekplanbeleid van 1992. Daarin 
wordt gesteld dat als er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en 
onderzoek heeft aangetoond dat vanwege ruimtelijke aspecten geen alternatieve 
locaties voorhanden zijn buiten de groene hoofdstructuur (GHS) dergelijke ingrepen 
worden toegestaan, onder de voorwaarde dat voldoende is voorzien in compensatie 
van de aangetaste natuurwaarden. In de notitie evaluatie compensatiebeleid 
worden de resultaten van het beleid gepresenteerd en aanbevelingen gedaan voor 
toekomstig beleid. 
 
De notitie bevat een overzicht van natuurcompensatieplannen die sinds 1997 door 
GS zijn vastgesteld. Geïnventariseerd is in hoeverre uitvoering is gegeven aan de in 
de plannen opgenomen compensatie-eisen. Tevens is geïnventariseerd welke 
ervaringen/problemen er zijn met het compensatiebeleid. Deze inventarisatie is 
aangevuld met bevindingen uit twee onderzoeksrapporten. 
 
Op 29 januari 2004 zijn door de Statenfractie GroenLinks vragen gesteld over het 
achterwege blijven van de evaluatie van het natuurcompensatiebeleid. In antwoord 
daarop hebben GS aangegeven dat de evaluatie van dit beleid met prioriteit zal 
worden uitgevoerd. Gestreefd wordt naar behandeling in de Statencommissie 
Ruimte en Milieu (RM) van 2 april 2004. 
 
Tijdpad 
16/03/2004  Evaluatie ter vaststelling in GS 
02/04/2004  Evaluatie ter bespreking in de statencommissie RM 
 
Bevindingen/opmerkingen 
 In het dossier is geen apart document te vinden met betrekking tot de evaluatie 

compensatiebeleid. In het dossier is wel een notitie ten behoeve van de 
statencommissie RM opgenomen. 
 

 Het ontbreekt aan een opdrachtformulering, bijvoorbeeld in de vorm van een 
startnotitie. 

 
 De aanleiding en de noodzaak voor de evaluatie zijn niet uit het dossier te 

herleiden. Vanuit de ambtelijke organisatie is aangegeven, dat de notitie 
‘Compensatiebeginsel Noord-Brabant 1997’ de aanleiding is geweest voor het 
onderzoek. 

 
 Uit het dossier is niet op te maken wie de evaluatie heeft uitgevoerd. Daarnaast 

is het onduidelijk hoe de bestuurlijke en ambtelijke aansturing is verlopen. 
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 Uit de opmerking van de fractie van GroenLinks kan opgemaakt worden dat GS 

een evaluatie van het natuurcompensatiebeleid gepland hadden. Uit het dossier 
is niet op te maken wanneer GS deze evaluatie wilden uitvoeren. Ook over de 
oorspronkelijke oplevering was niets bekend. Nadat GS, in antwoord op de 
vragen van Groenlinks, aangegeven hadden de evaluatie met prioriteit uit te 
voeren, is de oplevering verlopen zoals aangegeven. 

 
 In de notitie worden geen opmerkingen gemaakt over methodische aspecten van 

de evaluatie, met uitzondering van de wijze van dataverzameling. De conclusies 
en aanbevelingen die zijn opgenomen in de notitie evenals het proces van de 
evaluatie zijn niet reconstrueerbaar. 

 
 Over het gebruiksdoel en de benutting is niets bekend. 
 
 Vervolgacties: In het voorstel van de GS-vergadering van 16 maart 2004 wordt 

voorgesteld een werkgroep samen te stellen uit medewerkers van de afdelingen 
Ruimtelijke Ontwikkeling en Natuur en Landschap om de in de notitie 
opgenomen voornemens verder uit te werken. 
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3 Evaluatie en continuering Telos 
 

Achtergrond evaluatie 
Duurzame ontwikkeling staat in het huidige bestuursakkoord hoog op de agenda. 
Daarmee continueert de Provincie het beleid dat sinds het toekomstdebat Brabant 
2050 en de start van de strategische Agenda Milieu, Economie en Ruimte in gang is 
gezet. De Provincie spreekt de ambitie uit om Brabant neer te zetten als een 
Europese proeftuin voor duurzaamheid, en als bron van daaraan gerelateerde kennis 
en technologische vernieuwing. Telos, het Brabantse Centrum voor Duurzaamheid, is 
daar één van de peilers van. 
 
In 1999 heeft de Provincie Noord-Brabant samen met de UvT, TUE, het PON en Etin 
adviseurs de netwerkorganisatie Telos opgericht. Vanwege het experimentele 
karakter is destijds in het convenant bepaald, dat aan het einde van de eerste 
periode nagegaan zou worden of de doelstellingen en de daarop gebaseerde 
werkplannen in voldoende mate zijn gerealiseerd en of er aanleiding en draagvlak is 
om het centrum te continueren en verder uit te bouwen. 
 
De Provincie Noord-Brabant heeft in haar brief van 24 februari 2003 opdracht 
verleend aan een visitatiecommissie voor het uitvoeren van een evaluatie van Telos. 
In de brief wordt nadrukkelijk verwezen naar de evaluatieafspraken zoals verwoord 
in het door de betrokken partijen in 1999 afgesloten convenant: 
“Beoordeeld dient te worden of de doelstellingen van het samenwerkingsverband 
en het daarop gebaseerde werkplan in voldoende mate zijn gerealiseerd en of er 
aanleiding en draagvlak is om het centrum te continueren en verder uit te 
bouwen”. 
 
Tijdpad 
24/02/2003  Brief aan visitatiecommissie 
10/06/2003 Evaluatie ter kennisneming in GS 
01/07/2003  Evaluatie verstuurd aan statencommissie voor Bestuur en Middelen 

(BM) 
12/09/2003 Evaluatie ter kennisneming de statencommissie BM 
 
Bevindingen/opmerkingen 
 De brief waarin GS aan de visitatiecommissie opdracht tot evaluatie geven is 

niet apart in het dossier aangetroffen. De visitatiecommissie heeft overigens wel 
een kopie van de opdrachtverlening opgenomen in haar rapport. 
 

 In het dossier worden verschillende benamingen gegeven aan de evaluatie. Het 
is onduidelijk of het verschillende evaluaties betreft. 
 

 De evaluatie is uitgevoerd door een visitatiecommissie, bestaande uit drie 
personen. Uit het dossier is niet op te maken vanuit welke achtergrond zij 
zitting nemen in de commissie. 
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 In de opdrachtbrief aan de visitatiecommissie wordt aangegeven medio maart 

2003 een eerste resultaat van bevindingen beschikbaar te stellen en het 
totaaladvies medio april. Het eerste resultaat is niet terug te vinden in het 
dossier, het eindrapport wel en dateert van april 2003. 

 
 Aanleiding van de evaluatie is uit het dossier op te maken. 
 
 In het evaluatierapport is de werkwijze weergegeven. Op basis hiervan kan 

gereconstrueerd worden welke activiteiten in het kader van de evaluatie zijn 
verricht. 
 

 In de notitie ten behoeve van de statencommissie BM wordt, in vergelijking met 
het evaluatierapport, uitgebreider ingegaan op de achtergrond van Telos, de 
probleem- en vraagstelling en er worden algemene conclusies en aanbevelingen 
weergegeven. 
 

 Het gebruiksdoel en de benutting zijn uit het dossier op te maken. 
 
 Follow-up: de verschillende partijen in het convenant hebben kennis genomen 

van de evaluatie en er zijn acties ondernomen om de aanbevelingen van de 
evaluatie uit te voeren (continueren van Telos). 
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4 Evaluatie infopunt Brede School 
 
Achtergrond evaluatie 
In de vergadering van 26 februari 2003 van de commissie Cultuur, Onderwijs en 
Stedelijke Vernieuwing is ingestemd met het instellen van een tijdelijk 
coördinatie/infopunt Brede School, uit te voeren door Prisma Brabant en K2, in 
nauwe samenwerking met de Provincie Noord-Brabant. De aanleiding voor het 
instellen van het infopunt was het grote aantal vragen voor ondersteuning bij de 
Provincie. 
 
In de opdrachtverlening aan de steunfuncties is vastgelegd dat na ongeveer 1 jaar 
een evaluatie plaats dient te vinden. Deze evaluatie is in het voorjaar van 2004 
uitgevoerd door de medewerkers van het infopunt. De evaluatie is door de Provincie 
positief bevonden en op basis daarvan hebben GS in juni 2004 besloten de subsidie 
met een jaar te verlengen. Per 1 mei 2005 loopt de subsidieverlening wederom af. 
Dan wordt bekeken of de subsidie zal worden gecontinueerd. 
 
Het PON heeft van de Provincie opdracht gekregen om een ‘beperkte, 
onafhankelijke evaluatie’ van het infopunt uit te voeren. De evaluatie moet 
antwoord geven op de vraag wat volgens betrokkenen, zowel klanten als 
medewerkers van het infopunt, de meerwaarde is van het infopunt en hoe lang het 
infopunt, dat een tijdelijk karakter heeft, nog in de behoefte voorziet. 
De Provincie kiest voor een beperkte evaluatie. Dat houdt in dat er geen behoefte is 
aan onderzoek naar inhoudelijke verantwoording en tijdverantwoording van de 
activiteiten van het infopunt. 
 
Tijdpad 
25/02/2005  Offerte PON aan GS 
29/04/2005  Opdrachtverlening aan het PON 
20/05/2005  Oplevering evaluatie 
06/06/2005  Evaluatie ter kennisneming in het Beleidsoverleg 
01/06/2005  Vervolgactie verlenen subsidie in het kader van Brede school 2005 
 
Bevindingen/opmerkingen 
 Uit het dossier is niet op te maken of de evaluatie in GS en de statencommissie 

voor Zorg, Welzijn en Cultuur aan de orde is geweest. 
 

 In het dossier ontbreekt het aan een offerteaanvraag aan het PON. Er is wel een 
offerte van het PON opgenomen maar er zijn geen offertes van andere externe 
bureaus opgenomen. 
 

 In de offerte van het PON is duidelijk de vraagstelling en het doel opgenomen. 
Tevens wordt de werkwijze, tijdplanning, kosten en organisatie van de evaluatie 
weergegeven. De aanwezigheid van methodische aspecten maakt het proces 
inzichtelijk en reconstrueerbaar. 
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 Het is onduidelijk hoe de ambtelijke en bestuurlijke aansturing is verlopen. 
 
 In het rapport zijn aanbevelingen en conclusies weergegeven. 
 
 De oplevering van de evaluatie is volgens planning verlopen. 
 
 Het gebruiksdoel en benutting zijn uit het dossier op te maken. 
 
 Follow-up: er zijn vervolgacties opgesteld en uitgevoerd. 
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5 Evaluatie en toekomst noodfonds en beleidsregel noodverband  
 jeugdzorg 2005 
 
Achtergrond evaluatie 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn tot de conclusie gekomen dat er 
behoefte bestaat aan het vastleggen van de regels welke gelden bij de verdeling van 
middelen uit het Noodverband Jeugdzorg. Daartoe hebben zij de beleidsregel 
Noodverband Jeugdzorg provincie Noord-Brabant 2005 vastgesteld. 
 
Onder druk van de toenemende wachtlijsten in de Jeugdzorg en de toenemende 
klachten daarover is in 2000 besloten tot het instellen van een Noodfonds voor de 
jeugdzorg. Via de middelen uit dit fonds kan in een acute crisissituatie en 
schrijnende gevallen een oplossing geboden worden. De aanvragen voor het 
noodfonds worden gedaan door het bureau Jeugdzorg. 
 
In de notitie wordt een overzicht gegeven van het aantal en het type van de 
aanvragen voor het noodfonds in de afgelopen vier jaar. Er is sprake van een aantal 
categorieën aanvragen. Bepaalde toekenningen zijn strikt genomen in strijd geweest 
met de in de beleidsregel opgenomen criteria. 
Andere toekenningen waren wel conform de beleidsregel, maar zijn nu toe aan 
heroverweging. Op grond van de analyse van de aanvragen en de toekenningen van 
de afgelopen vier jaar en gelet op de bepalingen uit de nieuwe Wet op de jeugdzorg 
worden voorstellen gedaan voor de (nabije) toekomst. 
 
Tijdpad 
14/12/2004  Evaluatie ter bespreking in GS 
14/12/2004  Evaluatie verstuurd aan statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur 

(ZWC) 
28/01/2005 Evaluatie ter kennisneming in statencommissie ZWC 
 
Bevindingen/opmerkingen 
 Het ontbreekt aan een opdrachtformulering en een duidelijke vraagstelling. Het 

is niet duidelijk wie de opdracht heeft uitgevoerd. 
 
 De aanleiding en de noodzaak voor de evaluatie zijn onbekend. 

 
 Het dossier verschaft geen inzicht in de wijze waarop de bestuurlijke en 

ambtelijke aansturing van de evaluatie is verlopen. 
 

 Het ontbreekt in de evaluatie aan methodische aspecten. Er kan niet 
gereconstrueerd worden welke activiteiten in het kader van de evaluatie zijn 
verricht. 
 

 Er worden geen conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Over het 
gebruiksdoel en de benutting is niets bekend. 
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 In het dossier is niets te vinden over de planning en realisatie van de oplevering 

van de evaluatie. 
 
 Uit het dossier is niet op te maken wat er aan follow-up heeft plaatsgevonden. 
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6  Evaluatie vervoerplan Provinciehuis 
 
Achtergrond evaluatie 
Op 13 oktober 2000 hebben PS het Vervoerplan Provinciehuis in eerste instantie 
geldig verklaard voor de duur van twee jaar. Twee jaar na de invoering van het 
vervoerplan zou opnieuw een meting van het vervoergedrag uitgevoerd worden om 
de effectiviteit van het vervoerplan te toetsen aan de criteria zoals genoemd in het 
vervoerplan. In de eindevaluatie wordt geconcludeerd dat de stimulerende 
maatregelen een positief effect hebben gehad op het reisgedrag van de 
medewerkers van het provinciehuis, zowel in het woon-werkverkeer als bij 
dienstreizen. 
 
Tijdpad 
15/07/2003  Evaluatie ter vaststelling in GS 
12/09/2003  Evaluatie verstuurd aan statencommissie Bestuur en Middelen (BM) 
17/10/2003 Evaluatie ter vaststelling in de statencommissie BM 
07/11/2003  Evaluatie ter kennisneming in PS 
 
Bevindingen/opmerkingen 
 De aanleiding en noodzaak voor de evaluatie zijn uit het dossier op te maken. 
 
 Het dossier bevat geen opdrachtformulering, bijvoorbeeld in de vorm van een 

startnotitie. 
 

 De evaluatie is uitgevoerd door de projectgroep Vervoerplan Provinciehuis. 
 

 Uit het dossier blijkt dat er 2 tussenevaluaties hebben plaatsgevonden. 
 
 In de tweede tussenevaluatie (11 december 2002) wordt gesteld dat de 

eindevaluatie in het voorjaar van 2003 zal worden aangeboden. Uit het dossier is 
niet op te maken wanneer de evaluatie aan GS is aangeboden. Wel is duidelijk 
dat de eindevaluatie op 15 juli 2003 is besproken in GS. 
 

 Er zijn geen methodische aspecten te vinden in het dossier. De conclusies en 
aanbevelingen zijn niet reconstrueerbaar evenmin als het proces van de 
evaluatie. 
 

 Het is niet duidelijk hoe de ambtelijke en bestuurlijke aansturing is verlopen. 
 
 Het gebruiksdoel en benutting zijn duidelijk op te maken uit het dossier. 
 
 In het dossier zijn documenten te vinden die verwijzen naar het definitief 

vaststellen van het vervoerplan, met aanpassingen die zijn voortgekomen uit de 
eindevaluatie. Deze definitieve vaststelling is bespoken in GS (30/09/2003), in 
de commissie Bestuur en Middelen (17/10/2003) en in PS (07/11/2003). Tevens 
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is uit het dossier op te maken dat de stand van zaken rond de evaluatie 
vervoerplan wordt medegedeeld aan de medewerkers van de Provincie (via 
intranet) en dat na definitief akkoord verdere communicatie volgt. 
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7 Evaluatie Pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’ 
 
Achtergrond evaluatie 
In mei 2003 zijn door zes gemeenten en de Provincie startdocumenten voor de pilot 
‘Bouwen binnen strakke contouren’ ondertekend. De pilot heeft een looptijd van 
vijf jaar: 2003 tot en met 2007. In de startdocumenten is opgenomen dat jaarlijks 
een evaluatie zal plaatsvinden van de wijze waarop de pilot in de betreffende 
gemeente vorm krijgt. De evaluatie is bedoeld om relevantie informatie uit te 
wisselen tussen Provincie en betrokken gemeenten, mede ter ondersteuning van het 
vervolg van deze pilot. Op basis van de conclusies van de opeenvolgende evaluaties 
willen GS inzicht krijgen in de effecten die samenhangen met de pilot. Het 
onderzoek dat deel uitmaakt van de steekproef van de rekenkamer betreft de eerste 
evaluatie. 
 
Tijdpad 
11/01/2005  Bespreking in GS 
25/02/2005  Evaluatie ter kennisneming in statencommissie Ruimte en Milieu (RM) 
 
Bevindingen/opmerkingen 
 Geen consistente aanduiding voor de evaluatie. In het dossier worden 

achtereenvolgens begrippen gehanteerd als: evaluatie; eerste evaluatie; eerste 
tussenbalans; tussenstand; stand van zaken: enkele tussentijdse bevindingen. 
 

 In het dossier is geen apart document te vinden met betrekking tot de evaluatie. 
Wel zijn er verschillende documenten opgenomen die een tussenstand, stand 
van zaken, notitie ten behoeve van de statencommissie RM bevatten. 

 
 Hoewel in het dossier wordt verwezen naar de startdocumenten waarin is 

opgenomen dat een evaluatie zal plaatsvinden is er geen opdrachtformulering, 
bijvoorbeeld in de vorm van een startnotitie, opgenomen. 

 
 De aanleiding van de evaluatie is uit het dossier op te maken. 
 
 Uit het dossier heeft de rekenkamer niet kunnen opmaken wie de evaluatie 

heeft uitgevoerd. 
 
 Het ontbreekt in de evaluatie aan methodische aspecten. Er kan niet 

gereconstrueerd worden welke activiteiten in het kader van de evaluatie zijn 
verricht. 

 
 In het dossier is niets te vinden over de planning en realisatie van de oplevering 

van de evaluatie. 
 
 Het is onduidelijk hoe de ambtelijke en bestuurlijke aansturing is verlopen. 
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 Er worden geen aanbevelingen gedaan. Over het gebruiksdoel en de benutting is 
niets bekend. 

 
 Uit het dossier is niet duidelijk op te maken wat er aan follow-up heeft 

plaatsgevonden. Wel wordt aangegeven dat alle pilot-gemeenten informatie 
hebben aangeleverd en dat met de betrokken planteams van de directie 
Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving is afgestemd over de te evalueren 
onderdelen binnen de pilot en over de verkregen informatie van de betrokken 
gemeenten. Ook wordt aangegeven dat beschikbare CBS-gegevens zijn 
geanalyseerd. GS geven aan de uitkomsten van de eerste evaluatie te willen 
bespreken met de pilot-gemeenten, ervaringen uit te wisselen en vooruit te 
blikken naar het tweede deel van de pilot-periode en delen mee daartoe een 
werkconferentie met de pilot-gemeenten te organiseren. In die zin wordt de 
evaluatie in een duidelijk beleidskader geplaatst. 
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8  Evaluatie Reizigersoverleg Brabant 2005 
 
Achtergrond evaluatie 
Op initiatief van de Provincie Noord-Brabant is in 2002 het consumentennetwerk 
Openbaar Vervoer Noord-Brabant opgestart. Inmiddels is de naam veranderd in 
Reizigersoverleg Brabant (ROB). Het ROB is een platform dat bestaat uit een groot 
aantal consumenten- en belangenorganisaties. Het platform brengt de wensen van 
de reiziger in beeld en zorgt ervoor dat het openbaar vervoer hierop beter wordt 
afgestemd. De invloed van het ROB reikt aanzienlijk verder dan de wettelijke plicht 
over consumenteninspraak uit de Wet Personenvervoer 2000 (Wp). 
 
Bij de start van het ROB in 2002 is afgesproken dat het functioneren van het ROB 
iedere twee jaar wordt geëvalueerd. De evaluatie moet uiteindelijk leiden tot een 
advies aan GS over de inrichting en financiering van het ROB in de concessieperiode 
2006-2010. 
 
De Provincie Noord-Brabant heeft het adviesbureau XTNT opdracht gegeven voor het 
uitvoeren van de evaluatie. Het doel van de opdracht is een beschrijving van het 
functioneren van het ROB in de periode 2002-2004. De advisering aan GS, op basis 
van deze gegevens, doet de Provincie Noord-Brabant zelf. 
 
Tijdpad 
08/11/2004  Opdrachtverlening aan XTNT Experts in Traffic and Transport 
09/12/2004 Evaluatierapport ‘Evaluatie Reizigersoverleg Brabant, Verzameling 

van reacties’ 
07/01/2005  Notitie ‘Evaluatie Reizigersoverleg Brabant’ 
01/02/2005  Evaluatie ter kennisneming en de notitie ter instemming in GS 
01/02/2005  Evaluatie verstuurd aan statencommissie Economie en Mobiliteit en 

Grote Stedenbeleid (EMG) 
25/02/2005 Ter kennisneming notitie en rapport ‘Evaluatie Reizigersoverleg 

Brabant’ in statencommissie Economie en Mobiliteit en Grote 
Stedenbeleid (EMG) 

 
Bevindingen/opmerkingen 
 In het GS dossier ontbreekt een opdrachtformulering en offerteaanvraag met 

betrekking tot de uitvoering van de evaluatie. 
 
 In het GS dossier is van één extern bureau XTNT een offerte te vinden. XTNT 

heeft in haar offerte een plan van aanpak gepresenteerd. Aspecten als planning 
en kosten zijn hierin opgenomen. De aanwezigheid van methodische aspecten 
maakt het proces inzichtelijk en reconstrueerbaar. 

 
 De offerte van XTNT is gebaseerd op een plan van aanpak opgesteld door de 

Provincie. Dit plan van aanpak is niet in het dossier opgenomen. 
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 De aanleiding en de noodzaak voor de evaluatie zijn uit het dossier op te 
maken. 

 
 De evaluatie is opgeleverd zoals gepland. 
 
 Het is onduidelijk hoe de bestuurlijke en ambtelijke aansturing is verlopen. 
 
 Het is onduidelijk wie de notitie ‘Evaluatie Reizigersoverleg Brabant’ heeft 

opgesteld. 
 
 In het evaluatierapport worden geen conclusies en aanbevelingen weergegeven. 

In de notitie ten behoeve van de statencommissie EMG worden wel conclusies en 
aanbevelingen gegeven. 

 
 Het dossier bevat informatie over het gebruiksdoel en de benutting. 
 
 Follow-up (continuering en verzelfstandiging van het Reizigersoverleg Brabant) 

is bekend en gecommuniceerd aan Reizigersoverleg Brabant. 
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9  Evaluatie ontwikkelingsprogramma streekplan Brabant in 
Balans 2002 

 
Achtergrond informatie 
Het ontwikkelingsprogramma ruimtelijke ordening is uitgebracht in 2002 samen met 
het Streekplan. 
In het programma zijn projecten opgenomen waarmee ervaring opgedaan kon 
worden met ontwikkelingsplanologie in de praktijk. Het programma is gekoppeld aan 
het streekplan om via de projecten de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in 
Brabant te stimuleren. 
 
Bij het uitbrengen is afgesproken dat het ontwikkelingsprogramma elke twee jaar 
wordt herzien en opnieuw wordt vastgesteld door PS. Deze afspraak is aanleiding om 
deze notitie te maken. De notitie dient als basis voor het nemen van besluiten over 
de toekomst van het ontwikkelingsprogramma. 
 
Tijdpad 
15/02/2005 Evaluatie ter vaststelling in GS 
18/03/2005  Evaluatie ter bespreking in de statencommissie Ruimte en Milieu 
 
Opmerkingen/bevindingen 
 Het dossier bevat geen opdrachtformulering, bijvoorbeeld in de vorm van een 

startnotitie. 
 
 Uit het dossier is niet op te maken wie de evaluatie heeft uitgevoerd. 
 
 De aanleiding en noodzaak voor de evaluatie zijn uit het dossier op te maken. 
 
 In het dossier is niets te vinden over de planning en realisatie van de oplevering 

van de evaluatie. 
 
 Er zijn geen methodische aspecten te vinden in het dossier. Er worden wel 

conclusies en aanbevelingen weergegeven. Het is niet duidelijk waar deze op 
gebaseerd zijn en zijn daardoor niet reconstrueerbaar. Datzelfde geldt voor het 
proces van de evaluatie. 

 
 Het is niet duidelijk hoe de ambtelijke en bestuurlijke aansturing is verlopen. 
 
 Het gebruiksdoel en benutting zijn duidelijk op te maken uit het dossier. 
 
 Uit het dossier is niet op te maken wat er aan follow-up heeft plaatsgevonden. 
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10  Evaluatie Brabant Jeugdparlement 
 
Achtergrond evaluatie 
Binnen het provinciaal integraal jeugdbeleid is jeugdparticipatie een belangrijk 
speerpunt. Een speerpunt dat geplaatst wordt in de context van bestuurlijke 
vernieuwing. Vanuit de statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC) is in 2002 
het Brabantse Jeugdparlement in gang gezet. In 2002 en 2003 hebben drie 
ontmoetingen plaatsgevonden tussen jongeren en leden van Provinciale Staten. Aan 
K2, Brabants kenniscentrum jeugd, werd opdracht gegeven om de ontmoetingen te 
organiseren en op basis van de daarmee opgedane ervaringen een advies uit te 
brengen over jeugdbetrokkenheid bij provinciaal beleid. De evaluatie maakte 
onderdeel uit van het uitgebrachte advies. Doel van de evaluatie is om samen met 
de Statenleden de waarden van elk van de bijeenkomsten met jongeren te 
benoemen en te rangschikken. 
 
Tijdpad 
27/05/2004  Oplevering advies K2 
12/04/2005  Evaluatie ter kennisneming in GS 
13/05/2005  Evaluatie ter kennisneming in de statencommissie ZWC 
 
Bevindingen/opmerkingen 
 Het evaluatierapport Brabants Jeugdparlement bestaat uit drie componenten: 

o een advies van K2 over de wenselijkheid, inhoud en mogelijke opzet van 
jeugdbetrokkenheid bij de totstandkoming en effectuering van het  
Brabants provinciaal beleid; 

o een evaluatie van drie bijeenkomsten met jongeren; 
o bevindingen naar aanleiding van een evaluatiebijeenkomst met 

Statenleden. 
Advies en evaluatie zijn niet gescheiden. Uit het dossier kan niet opgemaakt 
worden op welke punten de bijeenkomsten geëvalueerd dienden te worden. Uit 
het dossier blijkt dat de Provincie spreekt over ‘Evaluatierapport Brabants 
Jeugdparlement’ terwijl K2, de externe organisatie, het geheel als ‘Advies 
jeugdparticipatie provinciaal beleid’ benoemt. Dit illustreert onduidelijkheid 
over de functie van de evaluatie. 

 
 Aanleiding is uit het dossier op te maken. 
 
 De offerte van K2 bevindt zich in het dossier maar hieruit is de 

opdrachtverlening voor de evaluatie niet op te maken. Wel is in de opdracht 
opgenomen een advies te geven over de vorm en inhoud van het Brabants 
Jeugdparlement. Er zijn geen methodische aspecten opgenomen in de offerte. 
Uit het dossier kan ook niet worden opgemaakt of overwogen is de opdracht te 
gunnen aan andere externe partijen. 

 
 Presidium/Griffie plaatsen de discussie in de statencommissie in een breder 
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kader. Zij geven de commissie bij de bespreking van de evaluatie de volgende 
vragen mee: 
Wil PS ook in de toekomst specifieke acties ondernemen om de jeugdparticipatie 
op politiek niveau te stimuleren? Zo ja, welke uitgangspunten moeten 
gehanteerd worden bij de vormgeving van die acties? 
De conclusies van deze discussie vormen de basis voor de uitwerking van een 
voorstel over jeugdparticipatie dat ter besluitvorming zal worden voorgelegd 
aan PS. De bespreking in de statencommissie heeft inderdaad langs deze lijnen 
plaatsgevonden. 

 
 Er wordt een duidelijk vervolgtraject afgesproken, met vaststelling waar de 

regie over het onderwerp ligt: bij de griffie. 
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11  Evaluatie beleidsnota Flora- en Faunawet 
 
Achtergrond evaluatie 
In 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. GS kregen daarbij de volgende 
uitvoeringstaken: aanwijzen beschermde leefomgeving; erkennen 
faunabeheereenheden; goedkeuren faunabeheerplannen; sluiting jacht bij 
bijzondere weersomstandigheden; ontheffingverlening zoeken en rapen 
kievitseieren; ontheffingverlening voor schadebestrijding en beheer van dieren en 
handhaving. In november 2002 is hiertoe een beleidsnota Uitvoering Flora- en 
faunawet vastgesteld door GS met een looptijd van 2 jaar. 
 
In de evaluatie zijn de beleidsdoelen uit de beleidsnota van 2002 geëvalueerd. 
Daarbij is specifiek ingegaan op de ‘probleemsoorten’ vos, ree, roek en 
overwinterende ganzen en smienten. Voor deze soorten zijn op basis van bekende 
gegevens over aantallen en schade beleidsalternatieven gepresenteerd. 
 
De evaluatie en de door GS vast te stellen notitie beleidsvoorstellen Flora- en 
Faunawet dienen als basis voor de herziening van de beleidsnota 2005. Deze nota zal 
het beleidskader vormen voor de uitvoering van de Flora- en faunawet voor de 
periode 2005-2010. 
 
Tijdpad 
26/04/2005  Evaluatie ter kennisname in GS 
26/04/2005 Evaluatie verstuurd aan statencommissie Ruimte en Milieu (RM) 
10/06/2005  Ter kennisname geplaatst op agenda statencommissie RM 

Opmerking presidium/griffie: het rapport ligt op verzoek van het 
college ter inzage in de fractiekamers 

 
Bevindingen/opmerkingen 
 Het ontbreekt in het dossier aan een duidelijke opdrachtformulering, 

bijvoorbeeld in de vorm van een startnotitie. 
 
 De aanleiding van de evaluatie is bekend. 
 
 Het gebruiksdoel is uit het dossier op te maken. 
 
 Onder het kopje ‘Aanpak’ in de inleiding van de evaluatie wordt een zeer 

summiere uitleg gegeven over de werkwijze. Er wordt een melding gemaakt van 
het feit dat een aantal externe deskundigen ‘bij de evaluatie betrokken is 
geweest’. Over de aard van die betrokkenheid wordt geen informatie verschaft.  

 
 Uit het dossier is niet op te maken wanneer de evaluatie opgeleverd zou moeten 

zijn. Vermeld wordt dat in juni 2004 reeds een start was gemaakt met de 
evaluatie en de feitelijke evaluatie in januari en februari 2005 plaatsvond. 
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 Het is niet duidelijk hoe de ambtelijke en bestuurlijke aansturing is verlopen. 
 
 Er zijn geen methodische aspecten te vinden in de evaluatie. Er kan niet 

gereconstrueerd worden welke activiteiten in het kader van de evaluatie zijn 
verricht. 
 

 De evaluatie bevat een samenvattend overzicht van de doelstellingen van de 
beleidsnota Uitvoering Flora- en faunawet 2002 en de mate waarin die zijn 
bereikt per 1 januari 2005. Ook zijn conclusies en aanbevelingen in het dossier 
opgenomen in de vorm van adviezen en scenario’s. 
 

 Follow-up: GS geven in de aanbiedingsnotitie aan dat zij naar aanleiding van de 
evaluatie enige conclusies hebben getrokken die zij als uitgangspunt zullen 
hanteren bij de herziening van de beleidsnota eind 2005. Deze conclusies zijn 
bijgevoegd. 
 

 Benutting: Op het begeleidingsformulier voor de vergadering van GS wordt 
opgemerkt dat de evaluatie niet actief wordt verspreid. Daarbij wordt 
aangegeven dat de evaluatie met name als basis dient voor de herziening van de 
beleidsnota Uitvoering Flora- en faunawet 2002. 
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12  Evaluatieonderzoek communicatiefunctie binnen de Provincie  
 Noord-Brabant 
 
Achtergrond evaluatie 
De Provincie geeft aan dat er behoefte bestaat, ook bestuurlijk, om de organisatie 
van de communicatiefunctie (centraal, decentraal en de afstemming daartussen) te 
evalueren. Hiervoor wordt een aantal redenen aangegeven: 

 Het beleids- en uitvoeringsplan communicatie (het zogenaamde Wiel) is in 
belangrijke mate gerealiseerd; 

 Als onderdeel van de doorontwikkeling is de communicatiefunctie bij de 
directies in opbouw; 

 De afgelopen periode is sprake geweest van een aantal incidenten (bijv. in 
relatie tot het internet); 

 Het zittende hoofd communicatie heeft aangegeven gebruik te willen maken 
van de 57+regeling. 

 
Tijdpad 
16/05/2005 Offerte van J. Smithuis 
24/05/2005  GS stemt in met aanbesteding evaluatieonderzoek aan J. Smithuis 
24/05/2005 Evaluatie ter kennisneming in statencommissie BM 
27/05/2005  Opdrachtbevestiging aan J. Smithuis voor uitvoering evaluatie 
01/06/2005  Reactie opdrachtbevestiging door J. Smithuis 
04/07/2005  Concept rapport 
13/07/2005  Definitief rapport 
24/08/2005  Besluit directieraad concept rapport 
04/10/2005  Instemmen rapport in GS 
 
Bevindingen/opmerkingen 
 In het dossier bevindt zich geen document waaruit blijkt dat GS besloten hebben 

tot uitbesteding van de evaluatie. Op basis van het dossier kan evenmin 
vastgesteld worden of offertes bij meerdere bureaus zijn aangevraagd. 

 
 De offerte van J. Smithuis is zeer summier opgesteld. Het ontbreekt aan een 

duidelijke vraagstelling, onderzoeksvragen, plan van aanpak. Datum realisatie 
en dagtarief zijn wel aangegeven. 

 
 Aanleiding voor de evaluatie is niet duidelijk uit het dossier op te maken. 
 
 Het is onduidelijk hoe de bestuurlijke en ambtelijke aansturing is verlopen. 
 
 Het ontbreekt in het dossier aan methodische aspecten. Er kan niet 

gereconstrueerd worden welke activiteiten in het kader van de evaluatie zijn 
verricht. 
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 Er zijn geen conclusies en aanbevelingen te vinden in het rapport. Er worden 
wel adviezen gegeven. 

 
 De oplevering van het rapport is volgens planning verlopen. 
 
 Over het gebruiksdoel en benutting is uit het dossier niets op te maken. Evenmin 

kan worden nagegaan wat er aan follow-up heeft plaatsgevonden. 
 

 In het definitieve rapport is opgenomen dat er voor de heidag van het College 
(21 juni 2005) een tussentijdse korte notitie geschreven is met knelpunten en 
oplossingsrichtingen. Naar aanleiding van deze notitie zou een uitgebreide 
gedachtewisseling met het college hebben plaatsgevonden. Deze notitie is niet 
terug te vinden in het dossier. 
 

 Uit het dossier maakt de rekenkamer op dat er inconsistent om wordt gegaan 
met de benamingen voor de verrichte werkzaamheden. In het 
begeleidingsformulier voor de vergadering van GS van 24 mei 2005 wordt 
gesproken over evaluatieonderzoek. In de opdrachtbevestiging aan J. Smithuis 
en documenten daarna wordt gesproken over het uitbrengen van een advies over 
de communicatiefunctie. De term evaluatieonderzoek wordt niet meer 
genoemd. 
 

 In het PS-dossier is alleen een korte notitie opgenomen met betrekking tot de 
opzet van de evaluatie gedateerd 24 mei 2005. Na deze datum zijn geen 
documenten opgenomen in het dossier. 
 

 Het uiteindelijke rapport behelst naar de mening van de rekenkamer geen 
evaluatieonderzoek maar een advies. 
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13 Eindevaluatie en verificatie professionalisering handhaving 
 
Achtergrond informatie 
Op 28 januari 2002 is een landelijk project van het ministerie van VROM, het 
ministerie van VenW, VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen gestart. Het doel 
van dit project is de bestuurlijke milieuhandhaving te professionaliseren. De regie 
over het project is in handen gegeven van de provincies. Hierdoor is de Provincie 
Brabant op twee manieren verbonden aan het project. Enerzijds als 
handhavingorganisatie die gestalte moet geven aan de eigen professionalisering en 
anderzijds als regisseur die toeziet op de voortgang van het 
professionaliseringsproces van alle bestuurlijke handhavingorganisaties in de 
provincie. 
 
Als onderdeel van het landelijke project is de door de Provincie Noord-Brabant 
opgestelde eindevaluatie op 18 februari 2005 geverifieerd door een extern bureau 
(combinatie Oranjewoud en Berenschot). Het doel van deze verificatie was 
onafhankelijk vast te stellen of deze eindevaluatie een juist beeld geeft van de 
organisatie. 
 
Tijdpad 
12/04/2005  Evaluatie ter vaststelling in GS en het verificatierapport van de 

eindevaluatie ter kennisname 
19/04/2005 Evaluatie verstuurd aan statencommissies Bestuur en Middelen (BM) 

en Ruimte en Milieu (RM)   
13/05/2005 Evaluatie ter kennisneming in statencommissies BM en RM 
 
Opmerkingen/bevindingen 
 Geen consequente benaming voor de evaluatie. De benamingen eindmeting en 

eindevaluatie worden door elkaar gebruikt. 
 
 In het dossier ontbreekt een document met betrekking tot de eindevaluatie.  
 
 In het dossier is wel een document opgenomen met betrekking tot de 

tussenmeting die heeft plaatsgevonden. Het rapport ‘Tussenmeting 
Professionalisering van de handhaving’ is op 22 juni 2004 in GS vastgesteld. 
 

 Het is niet duidelijk wie de eindevaluatie heeft uitgevoerd.  
 
 De aanleiding en de noodzaak van de eindevaluatie zijn duidelijk op te maken 

uit het dossier. 
 
 Het dossier verschaft geen inzicht in de wijze waarop de bestuurlijke en 

ambtelijke aansturing van de eindevaluatie heeft plaatsgevonden. 
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 In het dossier is niets te vinden over de planning en realisatie van de oplevering 
van de eindevaluatie. 

 
 Er zijn geen methodische aspecten te vinden in het dossier. Wel is een bijlage 

van resultaten opgenomen in begeleidingsformulier voor GS. Deze bijlage 
betreft een door de Provincie Noord-Brabant ingevulde vragenlijst. Het gehele 
proces is, mede door het ontbreken van documenten, niet duidelijk en daardoor 
niet reconstrueerbaar. 
 

 Over de benutting en het gebruiksdoel is niets te vinden. 
 
 Uit het dossier is niet op te maken wat er aan follow-up heeft plaatsgevonden. 
 
 
Noot rekenkamer: 
De archiefstukken betreffende eindevaluatie en verificatie bevinden zich in 
hetzelfde dossier. Daarbij de kanttekening, dat de verificatie is uitgevoerd in 
opdracht van een landelijk projectbureau. Gelet op de selectiecriteria van de 
rekenkamer voor het opnemen van evaluaties in de steekproef valt de verificatie 
daarmee buiten de beoordeling van de rekenkamer. De opmerkingen hebben 
betrekking op de eindevaluatie. 
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14  Evaluatie Landschapsverordening 2003-2004 
 
Achtergrond evaluatie 
De Landschapsverordening (LSV) beoogt het Brabantse landschapsschoon te 
beschermen tegen aantasting door borden en reclameobjecten. Alleen vrijgestelde 
categorieën borden mogen worden geplaatst. De LSV is eind 1999 opnieuw 
ingevoerd. Nadat de oude Verordening landschapschoon in 1988 was ingetrokken 
werd de bescherming van het landschap tegen aantasting door bebording niet of 
nauwelijks opgepakt door gemeenten, waardoor 10 jaar later sprake was van een 
wildgroei van borden. Eind 2002 is de verordening vervolgens aangepast aan de 
maatschappelijke ontwikkelingen. Bij die gelegenheid heeft het college toegezegd 
dat na twee jaar de werking van de vernieuwde verordening opnieuw zou worden 
geëvalueerd. Deze toezegging hield mede verband met de uitkomst van de discussie 
in PS over de vraag of het aan de boomteeltsector moest worden toegestaan om 
bordjes te plaatsen in het ‘open veld’ op van het bedrijf verwijderde teeltpercelen. 
PS hebben daar toen vanaf gezien in verband met de verwachte precedentwerking 
en de toename van administratieve lasten die hiermee, in verband met 
handhaafbaarheid voor zowel burger als overheid, gepaard zou gaan.  
 
Tijdpad 
24/11/2004  Plan van aanpak evaluatie in statencommissie Ruimte en Milieu (RM) 
27/09/2005  Evaluatierapport ter vaststelling in GS 
14/10/2005  Ter bespreking in de commissie RM 
 
Bevindingen/opmerkingen 
 De evaluatie is uitgevoerd door de bureaus Natuur en Landschap (ECL) en 

Handhaving Natuur/Bodem/Water (ROH). In het dossier is geen 
opdrachtverlening te vinden. 
 

 In het dossier is wel een plan van aanpak opgenomen. Hierin zijn de aanleiding, 
opdracht, aanpak van de evaluatie (belanghebbende maatschappelijke 
organisaties, communicatie, dataverzameling middels enquête, tijdspad, 
tijdsbesteding) en organisatie aan de orde gekomen. Deze methodische aspecten 
maken de evaluatie inzichtelijk en reconstrueerbaar. Op basis van het dossier 
kan niet bepaald worden wie het plan van aanpak heeft opgesteld. 
 

 De datum van oplevering verschilt van de oorspronkelijke planning. In het plan 
van aanpak werd ervan uitgegaan dat de evaluatie op 25 januari 2005 in GS 
vastgesteld zou worden. Uiteindelijk is dit 27 september 2005 geworden. 
 

 Het is niet duidelijk hoe de bestuurlijke en ambtelijke aansturing is verlopen. 
 
 In het evaluatierapport wordt niets geschreven over methodische aspecten zoals 

in het plan van aanpak wel is aangegeven. Het is niet geheel duidelijk hoe het 
proces en de procesbewaking van de evaluatie is verlopen. 
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 Conclusies en aanbevelingen zijn systematisch weergegeven. 
 
 Het gebruiksdoel is in het plan van aanpak aangegeven en sluit aan bij de 

conclusies en aanbevelingen. Ook de benutting van de evaluatie is bekend en 
vervolgacties zijn gecommuniceerd. 
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Bijlage 3 Overzicht geïnterviewde personen 
 
 
 Strategisch adviseur Directieraad 

dhr. B.P. Schemmekes d.d. 27-03-06 
 

 Hoofd Integrale Informatievoorziening 
dhr. H.H.M. Dekkers d.d. 27-03-06 

 
 Provinciesecretaris en Algemeen directeur 

dhr. W.G.H.M. Rutten d.d. 31-03-06  
 
 Gedeputeerde 

dhr. P.A. van Vugt d.d. 31-03-06 
 

 Directeur Economie en Mobiliteit 
dhr. H.H.G. Dijk d.d. 31-03-06 

 
 Directielid Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving 

mw. C.G.M. Klitsie d.d. 31-03-06 
 

 Directeur Middelen 
dhr. T.H.C. Schulpen d.d. 06-04-06 
 

 Directeur Ecologie 
mw. H.M.W. Ecologie d.d. 06-04-06 

 
 Concerncontroller 

dhr. H.M. Sasse d.d. 06-04-06 
 

 Programmamanager Strategie en Monitoring 
dhr. E.A. Bolle d.d. 06-04-06 

 
 Directeur Sociale en Culturele Ontwikkeling 

dhr. F.J.L. van Dooremalen d.d. 14-04-06 
 

 (voormalig) Voorzitter statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur 
mw. J.T.M.M. Cardinaals d.d. 25-04-06 
 

 Voorzitter statencommissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid 
dhr. P.C. von Meijenfeldt d.d. 25-04-06 
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Bijlage 4 Overzicht interviewonderwerpen 
 
1 Is er sprake van een onderzoeksbeleid 

Op niveau concern – directie – afdeling 
 
2 Is er sprake van een onderzoeksplan 

Op niveau concern – directie – afdeling  
Meerjarenperspectief 

 
3 Is er sprake van een onderzoeksbudget 

Op niveau concern – directie – plan 
 
4 Op welk niveau wordt tot het instellen van een onderzoek besloten 
 
5 Op welk niveau wordt besloten wie het onderzoek moet uitvoeren 

Keuze voor intern of extern uit te voeren onderzoek 
Procedure voor opdrachtverlening  
Beschikbaar budget 

 
6 Is duidelijk wat men met de uitkomsten van een onderzoek wil 
 
7 Is er sprake van bestuurlijke aansturing 

Hoe is die georganiseerd 
Verantwoordelijkheid individuele gedeputeerde versus aangelegenheid 
college  

 
8 Hoe is de ambtelijke aansturing georganiseerd 

Op welk niveau 
  
9 Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd 

Naar inhoud - naar proces  
 
10 Op welk niveau worden uitkomsten besproken 

Wordt nagegaan of uitkomsten consequenties moeten hebben voor andere 
beleidsterreinen en organisatieonderdelen 
Wordt aangegeven of conclusies al dan niet worden overgenomen 
Wordt aangegeven of men aanbevelingen al dan niet overneemt 

 
11  Hoe wordt besloten over routing van een onderzoek 

GS – statencommissie - PS  
Welke keuzes worden voorgelegd: kennisneming; vaststelling; instemming 

 
12 Hoe is follow-up georganiseerd 

Wie bewaakt follow-up 


