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Provincie Noord-Brabant op de goede weg met beleidsevaluaties, maar verdere 
verbetering nodig  
 
 
De provincie Noord-Brabant heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet op het gebied 
van de beleidsevaluatie. Op onderdelen is echter beslist verdere verbetering nodig. Dat blijkt 
uit een onderzoek dat de Zuidelijke Rekenkamer heeft ingesteld in vervolg op eerdere 
onderzoeken uit 2006 en 2008 naar hetzelfde onderwerp. 
 
Een goede inzet van het instrument beleidsevaluatie is belangrijk voor de uitvoering van beleid door 
Gedeputeerde Staten en voor de kaderstelling en controle door Provinciale Staten. Informatie uit 
evaluaties kan worden benut voor de ontwikkeling en (bij)sturing van beleid en voor de 
verantwoording over wat er met de inzet van publieke middelen is gedaan en welke resultaten dat 
heeft opgeleverd. Om kwalitatief goede informatie te genereren, dienen zowel de opzet als de 
feitelijke uitvoering en benutting van beleidsevaluaties aan bepaalde eisen te voldoen. 
 
De rekenkamer constateert dat de provincie Noord-Brabant, in vergelijking met haar onderzoek uit 
2006, in randvoorwaardelijke sfeer enkele belangrijke stappen heeft gezet. Zo is er inmiddels een 
onderzoeksbeleid vastgesteld en een onderzoeksorganisatie ingericht voor het programmeren en 
uitvoeren van een deel van haar onderzoeken. De provincie beschikt over een systeem van 
beleidsevaluaties dat ingezet kan worden om kwalitatief goede informatie te genereren over de 
realisatie van beleidsdoelstellingen. Volgens de rekenkamer behoeft dit systeem echter nog wel 
verbetering. Zo is de provinciale organisatie er nog niet in geslaagd om de programmering en 
uitvoering van onderzoeken meer centraal aan te sturen, om te zorgen voor een goede 
programmering en om de aandacht voor beleidsevaluatie te verbreden. Ook de kwaliteit van 
onderzoeksplannen en onderzoeken zelf heeft op onderdelen beslist verdere verbetering nodig.  
 
In hun reactie op het onderzoek van de rekenkamer onderkennen Gedeputeerde Staten het belang 
van het onderwerp, de uitdaging waarvoor ze daarbij staan en de noodzaak om daar stevig op in te 
zetten. Ze geven aan het onderwerp een nieuwe impuls te willen geven en schetsen in dat verband 
de context van het onderzoekbeleid dat zij de komende periode willen vormgeven en de rol van het 
speerpunt ‘kennis en onderzoek’ daarbij. Met het oog hierop heeft de rekenkamer haar onderzoek 
zo ingericht dat de uitkomsten ervan betrokken kunnen worden bij het visiedocument dat de 
provincie momenteel ontwikkelt en dat Gedeputeerde Staten in augustus 2012 aan Provinciale 
Staten willen voorleggen. Om het debat met Provinciale Staten een extra stimulans te geven, heeft 
de rekenkamer een tweede publicatie samengesteld, waarin recente inzichten van externe 
deskundigen aan de hand van interviews met de rekenkamer worden bijeengebracht.  
 



De rekenkamer heeft het rapport Beleidsevaluaties provincie Noord-Brabant (vervolgonderzoek) op 
14 mei 2012 vastgesteld en samen met de publicatie Evalueren = Leren op 21 juni 2012 aan 
Provinciale Staten aangeboden. 
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