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Onderzoeksbeleid provincie Limburg op orde  
 
De provincie Limburg beschikt over een onderzoeksbeleid van voldoende kwaliteit. De 
inbedding van beleidsevaluaties binnen de organisatie geschiedt over het algemeen op een 
juiste wijze. Wel behoeft de uitvoering van het onderzoeksbeleid op onderdelen nog 
verbetering. Dat zijn de belangrijkste conclusies die de Zuidelijke Rekenkamer formuleert 
naar aanleiding van een vervolgonderzoek naar beleidsevaluaties door de provincie Limburg.  
 
De Zuidelijke Rekenkamer heeft in de tweede helft van 2011 onderzoek verricht naar de stand van 
zaken van het gebruik van het instrument beleidsevaluatie door de provincie Limburg. Dit in vervolg 
op haar onderzoek uit 2006 naar dit onderwerp. Met het onderzoek wilde de rekenkamer tevens 
nagaan in hoeverre Gedeputeerde Staten (GS) hun toezeggingen naar aanleiding van het 
rekenkameronderzoek uit 2006 zijn nagekomen. De rekenkamer heeft het rapport 
‘Beleidsevaluaties provincie Limburg (vervolgonderzoek)’ op 12 december 2011 vastgesteld en  
op 3 januari 2012 aan Provinciale Staten (PS) aangeboden. 
 
De rekenkamer heeft geconstateerd dat in vergelijking met haar onderzoek uit 2006 de provincie 
Limburg flinke stappen heeft gezet. Zo heeft de rekenkamer vastgesteld dat de provincie sinds 2008 
beschikt over een onderzoeksbeleid van voldoende kwaliteit. Binnen de provincie wordt over het 
algemeen op een juiste wijze invulling gegeven aan de organisatorische inbedding van het 
instrument beleidsevaluatie. Ook zijn GS hun beleidsmatige toezeggingen uit het 
rekenkamerrapport ‘De cirkel gesloten’ op een juiste wijze nagekomen. Wel moet de uitvoering van 
het onderzoeksbeleid volgens de rekenkamer op onderdelen nog beter. Zo plaatst de rekenkamer 
onder andere kanttekeningen bij de volledigheid van de informatie in onderzoeksprogramma’s en 
bij het inzicht in de (kosten van de) ambtelijke inzet bij onderzoeken. Ook bleken de door de 
rekenkamer onderzochte beleidsevaluaties niet altijd van voldoende kwaliteit.  
 
Op basis van haar onderzoek beveelt de rekenkamer aan dat GS erop toezien dat beleidsevaluaties 
worden uitgevoerd conform het onderzoeksbeleid en de daarvoor opgestelde handleidingen; deze 
laatste dienen volgens de rekenkamer een verplichtend karakter te krijgen. Ook vindt de 
rekenkamer dat er betere ramingen gemaakt moeten worden van interne en externe kosten van 
onderzoek. Over de feitelijk gemaakte omvang van deze kosten dient ook verantwoording plaats te 
vinden. Aan PS beveelt de rekenkamer aan dat zij van GS verlangen om bij de 
onderzoeksprogramma’s een helder inzicht te geven in de relatie tussen het onderzoeksonderwerp 
en de beleidsdoelen en prestaties zoals opgenomen in de provinciale begroting.  
 
In hun reactie op het onderzoek geven GS aan dat zij zich herkennen in het beeld dat de 
rekenkamer heeft geschetst van de opzet en uitvoering van het provinciaal onderzoeksbeleid.  
Zij zeggen toe om strikter te gaan toezien op de uitvoering van het onderzoeksbeleid en kondigen in 
dat verband een effectievere centrale sturing aan. Ook nemen zij de suggesties van de rekenkamer 
over voor het actualiseren van het onderzoeksbeleid en handreikingen. Daarnaast zal in de 



onderzoeksprogramma’s voortaan voor alle onderzoeken een raming worden gegeven van geschatte 
kosten en zal inzicht worden gegeven in de relatie van de onderzoeken met de beleidsdoelen en 
prestaties in de begroting.  
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