Bijlage 8 - Update Onderzoeks- en Adviesagenda 2018 – wijzigingen en
aanvullingen ten opzichte van de eerder vastgestelde versie (per opgave)
De Onderzoeks- en Adviesagenda is een dynamisch instrument. In de loop van 2018 wordt
een update gemaakt met alleen de afwijkingen ten opzichte van de eerder vastgestelde
versie van de Onderzoeks- en Adviesagenda 2018 (als bijlage 7 opgenomen in de
Begroting 2018).
Twee onderzoeken krijgen een andere invulling: De ‘Toekomstverkenning arbeidsmarkt’
wordt een onderzoek in het kader van de ‘human capital agenda’, en bij het onderzoek
‘Weerbare overheid’ komt de focus te liggen op recreatieparken.
Twee onderzoeken en één adviesvraag aan BrabantAdvies komen te vervallen, omdat er:
- via ander onderzoek al invulling aan de vraag wordt gegeven (‘Afstemming eigen en
Europese fondsen’, ‘ Verkenning ontwikkelingen sociale veerkracht’).
- of omdat de financiering van het omvangrijke onderzoek niet rond is (‘Sluiten kringlopen
in de landbouw op noord west Europese schaal’).
Verder zijn er twee nieuwe onderzoeken (cursief gedrukt in de tabel) die starten in 2018 en
zijn toegevoegd aan de provinciale Onderzoeks- en Adviesagenda voor 2018. Het gaat om
de ‘Verkenning arbeidsmigranten’ (naar aanleiding van een motie van PS) en om een
nieuwe versie van de ‘Duurzaamheidsbalans’ (Telos).
In de jaarrekening 2018 zal verantwoording worden afgelegd over de Onderzoeks- en
Adviesagenda 2018, inclusief onderzoeken en adviesvragen die zijn toegevoegd in de
update in deze Bestuursrapportage 2018. Afgeronde onderzoeken en adviesvragen zijn ook
terug te vinden in de provinciale onderzoeksbank.

Onderwerp

Uitvoering

Status onderzoek
/ advies

Eindproduct en
evt. opmerkingen

1. Arbeidsmarkt en economische ontwikkeling
b. Toekomstverkenningen arbeidsmarkt
naar sector en regio
(signalerend/agenderend onderzoek)

Extern (n.t.b.)

Dit onderzoek wordt
Onderzoeksrapport
ingevuld middels een
onderzoek naar de
human capital agenda.

e. Verkenning
arbeidsmigranten

Extern (n.t.b.)

Loopt. De aanleiding is Onderzoeksrapport
een motie van PS.

(signalerend/agenderend onderzoek)



Coördinatie Europese —
fondsen in afstemming met onze
fondsen
(adviesvraag aan
BrabantAdvies)

Gezien de evaluaties
—
op landelijke en ZuidNederlandse schaal
trekken we deze
adviesaanvraag terug.

4. Versterken sociale veerkracht
b. Verkenning
ontwikkelingen
sociale veerkracht
(signalerend/agenderend onderzoek)

—

De verkenning
—
ontwikkelingen Sociale
Veerkracht vindt plaats
via verschillende
trajecten; vervolg en
verdieping monitor
sociale veerkracht
(gereed),
impactmonitoring en
de beleidsevaluatie
(najaar 2018 gereed).

5. Vitaliteit natuur en (stedelijke) landschappen
c.

Weerbare Overheid
in het Buitengebied
(beleidsvormend
onderzoek)

Extern (n.t.b.)

Dit onderzoek wordt
ingevuld middels
onderzoek naar
criminaliteit op
recreatieparken.

Onderzoeksrapport

f.

Duurzaamheidsbalans

Extern (Telos)

Loopt. Als bouwsteen
voor de nieuwe
bestuursperiode. De
duurzaamheidbalans
van 2018 wordt de
6e editie.

Onderzoeksrapport

(signalerend/agenderend onderzoek)

6. Verduurzamen landbouw
a. Sluiten van
Extern
kringlopen in de
(TNO/WUR)
landbouw op noord
west Europese schaal
(beleidsvormend
onderzoek)

Gaat niet door in deze —
vorm, omdat subsidieverzoek voor dit omvangrijke onderzoek
door NWO niet is
gehonoreerd.

