Update Onderzoeks- en Adviesagenda 2019 – wijzigingen en aanvullingen
ten opzichte van de eerder vastgestelde versie (per opgave)
De Onderzoeks- en Adviesagenda is een dynamisch instrument. In de loop van 2019 wordt
een update gemaakt met alleen de afwijkingen ten opzichte van de eerder vastgestelde
versie van de Onderzoeks- en Adviesagenda 2019 (als bijlage 5 opgenomen in de
Begroting 2019).
Eén onderzoek krijgt een andere invulling: ‘Impactmonitoring in de pilot Resultatenfonds’ ís
geborgd in de pilot Brabant Outcomes Fund (BOF) waardoor separaat onderzoek niet nodig
is.
Verder zijn er vijf nieuwe onderzoeken (cursief gedrukt in de tabel) die starten in 2019 en
zijn toegevoegd aan de provinciale Onderzoeks- en Adviesagenda voor 2019. Het gaat om
een viertal evaluaties (van het Verkeersveiligheidsplan, de Regionale Ontwikkeldagen, de
Zuidelijke Rekenkamer, en de Symfonische muziekvoorziening), en één beleidsvormend
onderzoek (op het gebied van energie naar aanleiding van een motie van PS).
In de jaarrekening 2019 zal verantwoording worden afgelegd over de Onderzoeks- en
Adviesagenda 2019, inclusief onderzoeken en adviesvragen die zijn toegevoegd in de
update in deze Bestuursrapportage 2019. Afgeronde onderzoeken en adviesvragen zijn ook
terug te vinden in de provinciale onderzoeksbank.

Onderwerp

Uitvoering

Status onderzoek
/ advies

Eindproduct en
evt. opmerkingen

2. Organiseren slimme en duurzame mobiliteit

a. Verkeersveiligheidsplan

Extern
(Berenschot)

Loopt – najaar 2019.

Evaluatierapport

Is geborgd in de pilot
‘Brabant Outcomes
Fund’(BOF) waardoor
separaat onderzoek
niet nodig is.

—

(evaluatief onderzoek)

4. Versterken sociale veerkracht
a. Impactmonitoring in
de pilot
‘resultatenfonds’
(beleidsvormend
onderzoek)

—

5. Vitaliteit natuur en (stedelijke) landschappen

b. Regionale
Ontwikkeldagen
(evaluatief onderzoek)

Extern
(Andersson
Elffers Felix)

Loopt – sept. 2019.

Evaluatierapport

Loopt – najaar 2019.
De aanleiding is de
motie ‘Energie
besparen dicht bij
huis’.

Onderzoeksrapport

7. Versnellen energietransitie

a. Gezamenlijk energie
besparen/isoleren
(beleidsvormend
onderzoek)

Extern (E&E
Advies)
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9. Bestuurlijke vernieuwing en samenwerking

a. Zuidelijke
Rekenkamer

Extern (n.t.b.)

Uitvoering onderzoek
start in najaar 2019.

Evaluatierapport

Extern (UvA –
Tympan)

Afgerond.

Essay
Statenmededeling

(evaluatief onderzoek
i.s.m. prov. Limburg)

10. Culturele identiteit

b. Impuls symfonische
muziek
(evaluatief onderzoek)
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