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Drenthe kan voorgespiegelde werkgelegenheidseffecten kritischer
toetsen
Op maandag 12 november publiceerde de Noordelijke Rekenkamer het rapport Werkt
het?, over de beoordeling van werkgelegenheidsmetingen van structuurversterkende
programma’s die zijn uitgevoerd in de provincie Drenthe in de periode 2005-2015.
Om deze vragen te beantwoorden heeft de Noordelijke Rekenkamer drie
structuurversterkende programma’s nader bekeken; het innovatieve actieprogramma
Drenthe, Atalanta Emmen en het Sensor Cluster. De Noordelijke Rekenkamer heeft
beoordeeld of;
• vooraf een deugdelijke inschatting is gemaakt van de te verwachten
werkgelegenheidseffecten;
• achteraf een deugdelijk vaststelling heeft plaatsgevonden van de gerealiseerde
werkgelegenheidseffecten;
• de provincie gebruik heeft gemaakt van deze inschattingen en vaststellingen.
Het merendeel van de ramingen is opgesteld door de begunstigde. De Rekenkamer
constateert dat veel ramingen niet voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden;
ze presenteren geen dekkend overzicht van effecten, zijn niet controleerbaar of
benoemen onzekerheden en risico’s niet. Bij een aantal ramingen speelde
‘wensdenken’ een rol en werden zeer positieve aannames gehanteerd. Daar de
informatie in de ramingen gebaseerd is op vertrouwelijke gegevens, is ook de
controleerbaarheid in het geding.
De provincie voert (doorgaans) geen kritische toets uit op ramingen, en kritische
informatie vanuit het SNN bereikt de Staten onvoldoende.
De voortgangsrapportages van het programma Atalanta Emmen zijn een best practice,
vanuit de optiek van een goede informatievoorziening aan PS over (de tijdelijke)
werkgelegenheidseffecten.
De evaluaties die achteraf hebben plaatsgevonden zijn in veel gevallen uitgevoerd
door de begunstigde. Deze evaluaties zijn kwalitatief niet aan de maat wat betreft
de werkgelegenheidseffecten; structurele werkgelegenheidseffecten van
programma’s worden in veel gevallen niet of onvoldoende geëvalueerd. In een
aantal gevallen wordt in de eindrapportage slechts de doelstelling herhaald en blijkt
niet uit een meting of deze daadwerkelijk is behaald.
Aanbevelingen
De Rekenkamer beveelt provincie Drenthe aan om de kwaliteit van ramingen en
vaststellingen kritisch te toetsen. Hierbij dient zij alert te zijn op wensdenken en op
te rooskleurig gepresenteerde informatie. Daarnaast dient de provincie er bij majeure

en financieel omvangrijke programma’s voor te zorgen, dat een ex ante studie wordt
uitgevoerd. Bij voorkeur in een vroegtijdig stadium van de besluitvorming, wanneer
nog meerdere projectalternatieven voorwerp van beraad zijn. Dit draagt bij aan een
transparante en rationele besluitvorming. Met het gebruik van vertrouwelijke business
cases dient terughoudend te worden omgegaan, aangezien dit een rationele en
transparante besluitvorming in de weg staat.
De ex ante ramingen en ex post vaststellingen die op initiatief van de provincie
worden uitgevoerd, dienen bovendien op de agenda van PS geplaatst te worden.
Daarnaast dient de provincie bij de kritische toetsing van inschattingen en
vaststellingen nadrukkelijker gebruik te maken van de informatie die voor handen is
bij het SNN.
De reactie van Gedeputeerde Staten
GS geeft aan dat het stimuleren van innovatie per definitie gepaard gaat met het
accepteren van een bepaalde mate van risico. GS herkent zich echter in grote lijnen
in de bevindingen en aanbevelingen.
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