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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het onderzoeksplan voor de evaluatie van de Uitvoeringsagenda Brabantse
Agrofood (UBA) 2016-2020.
Aanleiding
In de onderzoeks- en adviesagenda 2018 is aangekondigd dat de UBA in 2018
zal worden geëvalueerd (conform ex art. 217a Pw). De uitkomsten van de
evaluatie kunnen dienen als input voor het nieuwe bestuursakkoord.
Bevoegdheid
Provinciale Staten hebben in 2016 de UBA vastgesteld. De evaluatie van de
UBA was al voorzien in de onderzoeks- en adviesagenda en valt onder de
bevoegdheid van GS. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de
uitkomsten van de evaluatie van de UBA.
Kernboodschap

1. De evaluatie van de UBA zal inzicht geven in de voortgang van de UBA en
het beleid van de provincie in een meerjarig perspectief plaatsen.
Er zal worden ingestoken op evaluatie waarbij het accent op leren ligt.
Vanwege de korte looptijd van de UBA (gestart in 2016) is het
waarschijnlijk maar beperkt mogelijk om nu al conclusies te trekken over het
doelbereik van de uitvoeringsagenda. Daarom is er gekozen om de
evaluatie van de UBA in twee verschillende delen uit te voeren. Er kan
namelijk wel worden gerapporteerd over de voortgang van de UBA, dit zal
gebeuren in het eerste deel van de evaluatie. Daarnaast zal een team van
experts kijken naar de lange termijn (vanaf 2009) zodat de bijdrage van de
provincie aan de transitie van de landbouw in breder meerjarig perspectief

kan worden geplaatst. Hiervoor zal niet alleen worden gekeken naar hoe
de provincie met beleid en uitvoering heeft bijgedragen aan de transitie,
maar ook naar (beleids)ontwikkelingen op nationaal niveau, naar
maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de sector zelf. Dit is
deel twee van de evaluatie.
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Het onderzoeksplan is als bijlage toegevoegd. Hierin staan achtergrond,
afbakening, onderzoeksvragen en resultaat/ verwacht eindproduct. Voor
de volledigheid zijn de onderzoeksvragen (ook) onderstaand opgenomen.
1. UBA 2016-2020 op project & pijler niveau
De looptijd is nog relatief kort om conclusies te trekken over het
doelbereik van de uitvoeringsagenda. De focus ligt daarom op het
projectniveau en hoe invulling aan de pijler is gegeven met inzet van
menskracht en middelen.
Onderzoeksvragen:

a. Aanpak en instrumenten (throughput en output)
Hoe is invulling gegeven aan de pijlers? Zijn de hierbij gekozen
instrumenten/projecten logisch? In welke mate hebben de pijlers het
beoogd resultaat bereikt? Hoe hebben de projecten hieraan
bijgedragen?

b. Proces
Welke rol heeft de provincie bij de uitvoering gekozen; hoe is invulling
gegeven aan de samenwerking?

c. Middelen en menskracht (input)
Welke middelen en menskracht zijn ingezet ten behoeve van de
projecten en instrumenten in de verschillende pijlers?
2. UBA in meerjarig perspectief (2009 – heden)
In dit deel zal worden gekeken naar de lange termijn (vanaf 2009)
zodat de bijdrage van de provincie aan de transitie van de landbouw in
breder meerjarig perspectief kan worden geplaatst. Hiervoor zal niet
alleen worden gekeken naar hoe de provincie met beleid en uitvoering
heeft bijgedragen aan de transitie, maar ook naar
(beleids)ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau, naar
maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de sector zelf.
Onderzoeksvragen:
Wat is de lange termijn ontwikkeling van het agrofoodcomplex? In
welke mate heeft de provincie bijgedragen aan de transitie van de
landbouw/agrofood? Wat was de bijdrage van de verschillende
(provinciale) instrumenten aan een dergelijke transitie? Welke
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uitdagingen zijn er voor de komende tijd? Op welke manier kan
bijvoorbeeld de uitwerking van de omgevingsvisie hieraan bijdragen?
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bestuursakkoord en het vervolg van het beleid
Het evaluatierapport levert inzicht in de voortgang en eventueel bouwstenen
voor verdere uitwerking van het beleid op het gebied van Agrofood. Op
basis hiervan krijgt de provincie Noord-Brabant objectieve informatie die
onder andere kan dienen als input voor het bestuursakkoord.
Europese en internationale zaken
nvt
Communicatie
We informeren stakeholders uit de Brabantse agrofood over het evaluatieproces
en we nodigen hen uit hierin te participeren of om erop te reflecteren. Dat doen
we onder andere via de UBA2020 communicatiekanalen zoals nieuwsbrief,
website en sociale media. Daarnaast zetten we in op de kanalen van onze UBA
partners als ZLTO, Agrifoodcapital, Rewin en uiteraard die van de provincie.
Er komt een samenhangende communicatieaanpak voor het verbreden van de
discussie over de toekomst van de agrofoodsector (zowel dierlijk als
plantaardig). Deze evaluatie en het werk van Brabant Advies maken daar
onderdeel van uit.
Vervolg
In 2018 wordt door BrabantAdvies ook gewerkt aan een advies over hoe de
landbouw in Brabant er in 2030/2035 uit zou kunnen zien. Dit advies is
complementair aan de evaluatie UBA, want in dit advies zal met name vooruit
gekeken worden, terwijl de evaluatie UBA meer terugkijkt. Eind 2018 zullen
Provinciale Staten hierover worden geïnformeerd.
Het rapport van de evaluatie UBA en de expertcommissie zal eind 2018 met
een Statenmededeling aan PS worden voorgelegd.
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Bijlagen
1. Onderzoeksplan: Evaluatie Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood
2. Brief Zuidelijke Rekenkamer
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: de heer H.W.J. Swaans, (073) 681 23 21,
hswaans@brabant.nl, Programmamanager.
Opdrachtnemer: mevrouw P.N. Fehres, (073) 681 28 04, pfehres@brabant.nl,
afdeling Strategie, Beleid en Monitoring van cluster Ruimte.
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