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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het onderzoeksplan inzake de evaluatie van de Energieagenda 2010-2020.
Aanleiding
Conform de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid informeren wij u
over de opzet van dit onderzoek. De evaluatie van de Energieagenda 20102020 is reeds aangekondigd in de Onderzoeks- en adviesagenda 2018.
Vooruitlopend op de vaststelling van de Energieagenda 2019-2030 (eind 2018)
is het wenselijk vanuit evaluatie aandachtspunten te formuleren voor de nieuwe
Energieagenda.
Bevoegdheid
Op grond van de Provinciewet, artikel 217a, hebben Gedeputeerde Staten de
opdracht periodiek onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid en de
doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur en Provinciale Staten
daarover verslag uit te brengen.
Kernboodschap

1. Evaluatie is aanvullend op eerdere onderzoeken
De verschillende uitvoeringsprogramma’s onder de Energieagenda 2010-2020
zijn, op de meest recente na, reeds geëvalueerd. De voorgestelde evaluatie
doet deze onderzoeken niet over, maar is een aanvulling op deze onderzoeken.
De evaluatie maakt dan ook gebruik van reeds beschikbaar onderzoek en
brengt deze onderzoeken naar uitvoeringsprogramma’s in verband met de
Energieagenda 2010-2020.
De uitvoeringsprogramma’s onder de Energieagenda 2010-2020, laten duidelijk
een beleid in transitie zien. Om de doelstellingen te realiseren, is inspelende op
de ontwikkelingen, in de uitvoeringsprogramma’s telkens een ander accent gezet

of is een en ander aangescherpt. Zo bezien is het energiebeleid te kenschetsen
als een adaptief beleid in een omgeving die volop in transitie is. De evaluatie zal
hier nadrukkelijk rekening mee houden.
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2. Onderzoeksvragen

PS: 4370877

In het onderzoek willen wij een antwoord krijgen op de volgende vragen:
1.
Sluiten de investeringsprogramma’s logisch aan bij de
Energieagenda 2010-2020 en maken deze investeringsagenda’s
ook optimaal gebruik van de gewijzigde omstandigheden? Hierbij
dienen de doelen zoals geformuleerd bij de start van de
Energieagenda als ook het uitvoeringsprogramma als uitgangspunt
te worden genomen.
2.
Hoe heeft de provincie hierbij haar rollen ingevuld, welke
rolinvullingen zijn effectief gebleken en wat zijn de geëigende en
effectieve rollen voor de toekomst?
3.
Zijn de provinciale middelen op een effectieve en efficiënte manier
ingezet?

3. Uitvoering door extern onderzoeksbureau
Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, wordt het
onderzoek uitgevoerd door een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau.
Conform de Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid Noord-Brabant
wordt het onderzoeksplan en het eindrapport ook aangeboden aan de
Zuidelijke Rekenkamer.
Consequenties
Nvt
Europese en internationale zaken
Nvt
Communicatie
Nvt
Vervolg
Het onderzoek wordt gedurende de zomermaanden uitgevoerd en afgerond in
september 2018. Daarna zal het onderzoeksrapport aan PS worden
aangeboden en gebruikt worden bij het opstellen van de Energieagenda 20192030. Wij zullen u het onderzoeksrapport aanbieden voorafgaand aan de
vaststelling van de Energieagenda 2019-2030.
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Bijlagen
1. Onderzoeksplan
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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

PS: 4370877

Opdrachtgever: de heer A. Doedens, (073) 681 21 90, adoedens@brabant.nl,
cluster Cultuur en Samenleving.
Opdrachtnemer: de heer W. de Graaff, (073) 681 22 90,
wdgraaff@brabant.nl, team Kennis en Onderzoek van eenheid Directeur
Strategie en Beleid.
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