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Inzet en uitvoering beleidsevaluaties niet aan de maat 
 
De manier waarop Gedeputeerde Staten van Limburg gebruik maken van beleidsevaluaties laat te 
wensen over. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Zuidelijke Rekenkamer in de periode januari – juni 
2006 heeft uitgevoerd. Het rapport van de rekenkamer ‘De cirkel gesloten – Het gebruik van het 
instrument beleidsevaluatie door Gedeputeerde Staten van Limburg’ is op 24 juli aan Provinciale 
Staten aangeboden. 
 
Beleidsevaluaties zijn bedoeld om kwalitatief goede informatie te verkrijgen over de doelmatigheid 
en doeltreffendheid van het gevoerde beleid. De rekenkamer heeft in dat verband geconstateerd 
dat de Provincie Limburg, ondanks eerdere aanzetten daartoe, thans geen onderzoeksbeleid heeft 
en dat beleidsevaluaties niet systematisch worden ingezet. Ook is er geen sprake van een 
eenduidige uitvoering door verschillende afdelingen binnen de provinciale organisatie. Hierdoor is 
naar de mening van de rekenkamer een goede sturing op de inzet en uitvoering van 
beleidsevaluaties niet of nauwelijks mogelijk.  
 
De rekenkamer plaatst kanttekeningen bij de kwaliteit van een aantal onderzochte evaluaties. Bij 
een ruime meerderheid van de onderzochte evaluaties bleek het niet mogelijk om het 
onderzoeksproces op hoofdlijnen te volgen en te reconstrueren. Vaak ontbrak een duidelijk 
beginpunt voor de evaluatie, in de vorm van een opdrachtformulering, evenals een helder 
geformuleerde probleemstelling en informatie over de gehanteerde onderzoeksmethode. De 
rekenkamer acht het bovendien zorgwekkend dat zij in bijna de helft van de onderzochte 
beleidsevaluaties in de dossiers geen informatie over het gebruiksdoel aantrof. Naar de mening van 
de rekenkamer is het van groot belang om de uitkomsten van evaluaties ook te beoordelen op 
mogelijke consequenties voor andere beleidsterreinen. Op basis van de onderzochte dossiers 
twijfelt de rekenkamer of een dergelijke beoordeling wel in voldoende mate plaatsvindt.  
 
Veel van de door de rekenkamer onderzochte dossiers bleken overigens onvolledig. Ook werd geen 
relatie gelegd tussen verschillende dossiers, waardoor het gevaar bestaat dat onderwerpen niet in 
een juiste samenhang worden geplaatst.  
 
In hun reactie op het rapport bevestigden Gedeputeerde Staten dat de conclusies van de 
rekenkamer herkenbaar zijn en dat zij zich ervan bewust zijn dat de systematische inzet van het 
instrument beleidsevaluatie en de kwaliteit van de toepassing ervan verbetering behoeven. 
Gedeputeerde Staten zegden toe om de aanbevelingen van de rekenkamer bij de verdere 
ontwikkeling van het provinciale onderzoeksbeleid te benutten. In het bijzonder zal daarbij bezien 
worden op welke wijze Provinciale Staten daarbij betrokken kunnen worden. 
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