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1. Het beleidsterrein op hoofdlijnen
De eerste vraag van de methode Duisenberg is als volgt “Wat is het beeld op hoofdlijnen?”.
Het antwoord op deze vraag komt voort uit vijf subvragen. Door middel van deze vragen zijn
wij de afgelopen tijd bezig geweest om te zoeken naar het beeld op hoofdlijnen van het
programma energietransitie. Om deze rapportage af te trappen worden deze vijf vragen
beantwoord en zullen de bevindingen worden toegelicht.

Wat zijn de inkomsten en uitgaven op het totaalniveau van het beleidsterrein over
meerdere jaren?
Als eerste is er gekeken naar de inkomsten en uitgaven van het programma energietransitie
zoals vermeld in de programmabegroting van 2022 (Provincie Utrecht, 2021A). Hier vielen
twee dingen op. Ten eerste is een groei te zien in de uitgaven voor het programma. Wij
denken ook dat deze groei belangrijk is om de doelen die gesteld zijn voor 2030 en 2050 te
halen. Ten tweede is te zien  dat  in 2025 een flinke daling in de uitgaven is. Uit het interview
bleek dat dit werd veroorzaakt doordat het programmaplan energietransitie maar loopt tot
2025. Hierdoor zijn alleen de structurele kosten vastgelegd in de begroting. Wij zijn van
mening dat deze manier van kosten voor 2025 begroten leidt tot verwarring en zouden dan
ook adviseren om deze bedragen weg te laten, of er toelichting bij te zetten waarom er
spontaan een daling is van de uitgaven om zo de verwarring tegen te gaan.
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Hoe presteert het beleidsterrein over meerdere jaren?
De prestaties van het programma energietransitie zijn niet altijd eenvoudig  te meten. Dit
heeft meerdere redenen, die naar voren zijn gekomen tijdens de interviews met Vicky
Sassen. Ten eerste is het programma vergeleken met andere programma’s relatief jong,
hierdoor is het lastig om nu al iets te zeggen over de prestaties aangezien er op enkele
gebieden sprake is van kinderziektes. Ten tweede liggen de doelen van dit programma ver in
de toekomst en dit maakt het ook lastig om in te schatten of er met de huidige inzet de
doelen behaald gaan worden. Ten derde heeft de provincie vaak niet direct invloed op
projecten, hierdoor is het lastig om te bepalen welke prestaties te danken zijn aan het harde
werk van de provincie.

Zijn er bevindingen uit belangrijke rapporten en studies die over de afgelopen periode
iets zeggen over de prestaties op het beleidsterrein en welke van invloed zouden
kunnen/moeten zijn op het toekomstige beleid?
Voor het onderwerp energietransitie komen bijna dagelijkse nieuwe bevindingen naar boven.
Het klimaatprobleem is een probleem dat de hele wereld aangaat en dus is een groot deel
van de wereld er ook mee bezig. Door deze intensieve aandacht komen de innovatieve
ideeën van alle kanten en de provincie moet dan ook flexibel zijn om zich aan te passen aan
nieuwe bevindingen en oplossingen om op de beste manier dit probleem samen met de
stakeholders aan te pakken.

Welke opvallende dingen zijn de afgelopen tijd gebeurd of gaan nog gebeuren, die
relevant zijn voor de doelstellingen en financiën van de provincie?
De belangrijkste verandering voor het programma energietransitie heeft niet plaatsgevonden
bij de provincie, maar bij het Rijk. Een, voor dit programma, belangrijke nieuwe ministerpost
is geïntroduceerd in Rutte IV. Met de introductie van de minister voor klimaat kan dit
programma misschien in de toekomst op meer steun van het Rijk rekenen. Om op deze
manier de doelen voor 2030 en 2050 een stap dichterbij te brengen.

Welke belangrijke besluiten zijn de afgelopen tijd genomen en zijn deze terug te zien
in het beleid?
Het belangrijkste stuk binnen het programma energietransitie is het programmaplan
energietransitie 2020-2025. In de begroting van 2022 wordt er meerdere keren naar dit
document verwezen. Na beide documenten gelezen te hebben is er te zien dat er een goede
samenhang is tussen de beide stukken en dat het programmaplan energietransitie niet wordt
vergeten.
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2. Geplande doelen
Geplande doelen
Om de hoofddoelen van 55% hernieuwbare energie in 2030 en in 2050 co2 neutraal zijn te
behalen zijn er zes verschillende beleidsdoelen opgesteld. Om de kwaliteit van de
rapportage te waarborgen is er voor gekozen om twee van deze beleidsdoelen te
onderzoeken en te beoordelen. Deze twee beleidsdoelen, ondersteund door
meerjarendoelen zijn in onderstaand schema uitgewerkt, inclusief streefwaarden waarmee
uitvoering van deze meerjaren doelen te controleren is.

Legenda:
Uitvoering volgens plan
Uitvoering verdient aandacht
Uitvoering niet volgens plan Uitvoering niet te controleren

Februari 2022 5



Voor het doel 4.2.3 is het niet mogelijk om in te schatten of de uitvoer van de doelen volgens
plan verloopt en of dat de beoogde resultaten voldoende bijdragen aan het behalen van het
doel. De data die nodig is om dit te kunnen is intern beschikbaar maar kan nog niet naar
buiten gebracht worden, zo werd duidelijk uit mailcontact met de programma manager.

Zijn deze doelen passend?
Met een eerste blik zou de conclusie zijn dat de beleidsdoelen, ondersteund door de
meerjaren doelen, inderdaad passend zijn om de beleidsdoelen te bereiken. Echter,
naarmate de analyse dieper gaat blijkt het dat het steeds lastiger is om te bepalen of de
opbouw van enkele doelen correct is. De doelen zijn over het algemeen tot in zeker mate
SMART opgesteld, echter ontbreekt er inhoud bij de beoogde resultaten.  Dit is dan ook de
reden dat veel van de meerjarendoelen een oranje beoordeling hebben gekregen. Hierbij is
het van belang te benoemen dat een groot deel van de doelen vrij  inhoudelijk zijn
opgebouwd, toch zijn er vaak ook aanpassingen mogelijk om nog een verbeterslag te
maken. Voor deze gevallen  zijn het vooral de beoogde resultaten die de meerjaren doelen
hebben twijfelachtig. Hieronder drie van de meest kenmerkende voorbeelden:

Figuur 2.2
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Figuur 2.3

Figuur 2.4
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Passende indicatoren?
Het is opmerkelijk dat er bij de prestatie indicatoren weinig toelichting  gegeven wordt over
wat de aparte indicatoren en de bijbehorende streefwaarden daadwerkelijk bijdragen aan het
behalen van de hoofddoelen. Doordat dit niet duidelijk is, is het tevens lastig om te
beoordelen wat de effectiviteit van de aparte indicatoren en beleidsdoelen is. Dat dit ook niet
na afloop van een jaar berekend lijkt te worden maakt het niet eenvoudiger (Provincie
Utrecht, 2021B). Deze situatie creëert een ‘black box’ waarbij slechts input en output
gemeten worden. Met ‘waarde voor geld’ in het achterhoofd en toekomstige optimalisatie
van het programma is het wenselijk dat dit inzicht er wel is.

4.1
Voor het doel:’ Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht
gebruiken minder energie’, zijn er drie prestatie indicatoren opgenomen.

1. Energiebesparingsprojecten (getal)
2. Energiecontroles bedrijven (getal)
3. Ondersteunde trajecten maatschappelijke organisaties

De opgestelde indicatoren zijn in eerste instantie passend. Echter is er onduidelijkheid over
hoe indicator 2  daadwerkelijk inhoudelijk bijdraagt  in metingen naar prestaties.

aanmerkingen op indicatoren
Uit additief onderzoek wordt niet duidelijk waar de streefwaarden voor energiecontroles
(indicator 2) op gebaseerd zijn en of voorgaande streefwaarden gehaald zijn. Ook is
onduidelijk hoe deze indicator zich verhoud tot een reductiedoelstelling op energieverbruik
per inwoner van 1.5% per jaar. Het verband ‘meer controle staat gelijk aan minder
energieverbruik’ mist ondersteuning. Gezien deze indicator aansluit bij een meerjarendoel is
de prominentie te groot om te veronderstellen dat dit verband er is zonder het te
onderzoeken. Mocht het verband wel intern aangetoond zijn zou het advies zijn dit ook bij
het meerjarendoel te vermelden.

4.2
Voor het doel: ‘De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie
Utrecht is sterk toegenomen’, zijn vijf indicatoren opgenomen die voorzien zijn van
streefwaarden in verschillende eenheden.

Prestatie indicatoren:
1. locaties grootschalige opwek (getal)
2. locaties duurzame warmtewinning (getal)
3. uitgebreide laadinfra (getal)
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Effect indicatoren:
4. duurzaam opgewekte elektriciteit (%)
5. Hernieuwbare energie (Petja Joule)

Op de effectindicatoren is vrij weinig aan te merken. Zoals beschreven in het
programmaplan energietransitie is het team energietransitie bezig haar eigen monitor te
ontwikkelen om de effecten van beleid op de indicatoren te kunnen meten (Provincie utrecht,
2020).
Tussen de prestatie indicatoren en de beleidsdoelen lijken echter wel discrepanties te zijn.

Aanmerkingen op prestatie indicatoren
Allereerst mist er een indicator om het meerjaren doel 4.2.3 ‘meer inwoners doen mee en
participeren in de energietransitie’ te monitoren. Het is begrijpelijk dat het geen eenvoudige
taak is om concrete prestatie indicatoren voor dit doel te ontwerpen, echter is het vreemd om
helemaal geen effect te meten. Een mogelijke optie zou zijn om een indicator te ontwerpen
die meet hoe tevreden de energiecoöperaties zijn met de ondersteuning van van de
provincie.

Verder is de prestatie indicator 2 juist gekozen, maar lijkt deze inhoud te missen. Dit is een
direct gevolg van de beperkte inhoud van het meerjarendoel 4.2.2. De mate waarin de
provincie betrokken is bij de verschillende locaties en wat zij concreet bijdraagt wordt uit ons
onderzoek niet duidelijk, daarmee verliest de indicator dan ook waarde. Om dit te verbeteren
zouden er doelen opgesteld kunnen worden waarmee duidelijk wordt welke ondersteuning
de provincie zal bieden.

Invloed van het programma team op het bereiken van doelen
Het programmateam, of de provincie, heeft binnen de beleidsdoelen 4.1 en 4.2 gelimiteerde
middelen om directe invloed uit te oefenen om de gestelde doelen te behalen. De directe
middel die er binnen deze beoogde doelen gevonden zijn betreffen vooral het toekennen
van subsidies en  het openzetten van deuren in bureaucratische zin. De overige middelen
betreffen indirecte bijdragen door het opzetten van monitoring en het bieden ondersteuning
bij projecten.

Het programma team, de provincie, biedt vooral een faciliterende rol aan. Toch lijkt het zo te
zijn dat de provincie een relevante invloed heeft op het bereiken van de doelen. Het
grotendeel van de doelen moet namelijk geïnitieerd worden door de provincie zelf. Gebeurd
deze initiatie niet, dan zullen de doelen ook niet behaald worden, simpelweg omdat er niet
mee gestart wordt. Wel is het duidelijk dat de invloed van de provincie niet veel verder reikt.
Wanneer de projecten gestart zijn is er, naast ondersteuning bieden, weinig in te brengen.
De in te vullen rol kan daarmee vooral gekenmerkt worden als ‘faciliterend’.

Afwijkingen van streefwaarden
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen geconstateerd bij de de streefwaarden waar deze wel
of niet gehaald zijn. Enige verklaring omtrent eventuele afwijkingen ontbreekt. Het zou van
nut kunnen zijn om deze wel toe te voegen, hiermee wordt er inzicht geleverd aan de lezer
zonder dat deze verder onderzoek hoeft te doen.
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3. Geplande en geleverde prestaties
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Keuze van beleidsacties en bijdragen team klimaattransitie
De beleidsacties lijken juist gekozen. Het betreft alleen programma technische acties die
bijdragen aan het behalen van de beleidsdoelen. Echter, zoals in hoofdstuk 2 aangegeven
missen  enkele prestaties als 4.1.2 en 4.2.1 ,als gevolg van de invulling van de
meerjarendoelen, concrete inhoud. Op deze punten is een groen of oranje bolletje geplaatst
omdat de prestatie in letterlijke zin te verantwoorden is, de daadwerkelijke bijdrage is echter
niet altijd duidelijk. De indicatie hiervan staat aangegeven in Figuur 2.1

De rol van het programmateam bij het realiseren van deze prestaties is duidelijk. Het
programmateam heeft gezorgd dat er aangestuurd is op inventarisaties bij gemeenten,
projectleiders zijn in samenwerkingsprojecten geschoold, schoolbesturen zijn benaderd over
zonnepanelen en energiebesparing (Provincie Utrecht, 2021B). De totale lijst met bijdragen,
dan wel aangestuurd door het door het programmateam is te lang om hier te benoemen,
duidelijk is wel dat het team niet stil gezeten heeft.
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4. Wat gaat het kosten?
Om te kijken wat het programma gaat kosten moet er gekeken worden naar de verschillende
tabellen met daarin de meerjarenbegroting (Figuur 4.1, 4.2 en 4.3). Kijkende naar deze
cijfers vallen er twee dingen op. Ten eerste is er in figuur 4.2 te zien dat er geen bedragen
staan bij de lastenpost ‘subsidies’. Terwijl een van de beoogde resultaten is voor 2022 om
minimaal vijf subsidieaanvragen aan gemeenten toe te kennen voor een Soorten
Management Plan. Op deze manier worden de kosten voor dit beoogde resultaat niet
duidelijk doorgevoerd en zitten er dus verschillen in de tekst en cijfers. Ten tweede is te zien
in figuur 4.3 dat er spontaan een daling van bijna 40% is in de totale lasten van het
beleidsdoel. Hierdoor kwamen er veel vragen naar boven, maar er zaten weinig antwoorden
in de begroting. Om deze reden adviseren wij meer toelichting bij zowel positieve als
negatieve spontane veranderingen in de begrote lasten en baten

Daarnaast is het volgens de methode duisenberg ook belangrijk om te kijken naar de risico’s
die betrokken zijn bij het programma en de financiële risico’s van via het programma
verbonden partijen (Duisenberg & van Meenen, 2014). Beide vormen van risico komen niet
goed naar voren in de begroting en het programmaplan. Dit in combinatie met de
ontbrekende cijfers voor subsidies maakt het dat de vraag ‘wat gaat het kosten’ van de
methode Duisenberg lastig te beantwoorden is.
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5. Rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid

Bij het oordeel over de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid is volgens de
methode Duisenberg het oordeel van de rekenkamer de belangrijkste bron (Duisenberg &
Van Meenen, 2014). Voor het programma energietransitie heeft de rekenkamer Utrecht een
onderzoeksplan opgezet omtrent het programma Energietransitie van de gemeente Utrecht
(Rekenkamer Utrecht, 2020). Van de webpagina over energietransitie wordt duidelijk dat het
onderzoeksplan is onderverdeeld in drie delen. Voor de delen een en twee is een
onderzoeksvraag opgesteld met een aparte onderzoeksvraag voor deel drie.

Deel 1:

‘’Hoe toereikend is de informatievoorziening van het programma Energietransitie om als
gemeenteraad de resultaten van het programma op hoofdlijnen te kunnen beoordelen?’’

Deel 2:

‘’ Hoe verliep de uitvoering van (een aantal van) de projecten uit het programma
Energietransitie en het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en wat zijn de
behaalde resultaten?’’

Voor het eerste deel van het onderzoeksplan energietransitie heeft de rekenkamer in
februari deel 1 naar de gemeenteraad en het college van bestuur gestuurd. De
onderzoeksvraag van deel 1 draagt bij aan het oordeel over de doeltreffendheid en
doelmatigheid van het programma energietransitie. Het tweede deel van het onderzoeksplan
energietransitie is uitgewerkt tot het rapport Rekenkameronderzoek Grip op Energietransitie
(Rekenkamer Utrecht, 2021). In dit onderzoek worden conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan op basis van de bevindingen.

De gebruikte onderzoeken van de rekenkamer Utrecht zijn gedaan op basis van de
gemeente Utrecht, niet de provincie Utrecht. In het huidig verslag wordt het programma
energietransitie van de provincie Utrecht beoordeeld. Echter zullen de oordelen voor de
Gemeente uit de onderzoeken van de Rekenkamer ook van toepassing zijn op Provinciale
Staten.

Naast het oordeel van de rekenkamer Utrecht is er op provinciaal niveau een onderzoek
ingesteld door de Randstedelijke rekenkamer voor het programma energietransitie van de
provincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland (Randstedelijke Rekenkamer,
2018). Dit onderzoek is in 2021 opnieuw bekeken, waarbij is nagegaan tot in hoeverre
adviezen zijn opgevolgd. Dit opvolgend rapport zal ook bijdragen aan het formuleren van
een oordeel over de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van het programma
energietransitie. Als laatste wordt ook een Statenbrief over voortgang aanpak inclusieve
energietransitie gebruikt om tot een concreet oordeel te komen. In deze brief wordt
informatie verschaft over een ter beschikking gekomen extra budget (Commissie Milieu en
Mobiliteit, 2021).
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Oordeel rechtmatigheid

In het kader van het oordeel rechtmatigheid zijn op basis van het rapporten van de
rekenkamer een aantal vragen door te nemen. Deze vragen zullen antwoord geven op de
rechtmatigheid van uitgaven, verplichtingen, ontvangsten en bedrijfsprocessen:

-          Wat is de rechtmatigheid van uitgaven, verplichtingen en ontvangsten?

-          Hoe worden bedrijfsprocessen gestuurd en beheerst?

Uit deel 1 van het onderzoek van de rekenkamer van de gemeente Utrecht kan paragraaf
vier: ‘’ Welke informatie ontvangt de gemeenteraad over de voortgang, resultaten en
financiële verantwoording ten aanzien van de uitvoering van deze projecten en hoe kan
deze informatievoorziening worden verbeterd?’’ gedeeltelijk antwoord geven op
rechtmatigheid.

Uit paragraaf vier blijkt dat de gemeente via verschillende informatiestromen informatie
verkrijgt over de voortgang van projecten met bijbehorende doelen. Daarnaast krijgt de raad
financiële informatie. Hierbij gaat het veelal om begrotingen. Uit het onderzoek van de
rekenkamer wordt duidelijk dat veel kosten niet verder gespecificeerd zijn, en er weinig
informatie beschikbaar is op projectniveau. De eindconclusie van de rekenkamer is dat het
college en de raad zich er goed aan zouden doen om vaker een ‘’mid-term review’’ te doen
om te kijken tot in hoeverre het programma energietransitie bijsturing nodig heeft.

Uit het Rekenkameronderzoek deel twee, Grip op Energietransitie, wordt meer duidelijk
omtrent specifieke onderzoeksbevindingen. In het onderzoek zijn vijf deelconclusies
geformuleerd met toebehorend acht aanbevelingen. Aanvullend op de opgestelde
deelconclusies en adviezen heeft de rekenkamer nog een nawoord met verdere
aandachtspunten. De raad stelt dat voor de aanbevelingen 5 en 8 er belangrijke stappen zijn
te maken omtrent de navolgbaarheid van inhoudelijke en financiële keuzes.

Aanbeveling 5: Stel vast hoe invulling wordt gegeven aan participatie van burgers in de
projecten van het uitvoeringsprogramma Energietransitie. Verzamel op structurele wijze
feedback van burgers.

Aanbeveling 8: Stel in samenspraak met de raad/woordvoerders energie vast hoe de
informatievoorziening van het uitvoeringsprogramma Energietransitie eruit moet (komen te)
zien.

Daarnaast benadrukt de rekenkamer in lijn met aanbeveling vijf en acht aanbeveling twee,
namelijk dat sommige projecten niet voldoende worden geëvalueerd.

Aanbeveling 2: Besteed meer aandacht aan monitoring en evaluatie, zodat de
doeltreffendheid van de projecten beter inzichtelijk kan worden gemaakt.

Op basis van deze aanbevelingen is een oordeel te geven over de rechtmatigheid van
uitgaven en verplichtingen. De gegeven aanbevelingen maken duidelijk dat er meer
aandacht uit moet gaan naar hoe bedrijfsprocessen worden beheerst. Op basis van het
gedane onderzoek door de Rekenkamer Utrecht is het lastig om verantwoording te vinden
voor de rechtmatigheid van het programma energietransitie.
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Uit een Statenbrief over de voortgang aanpak inclusieve energietransitie wordt duidelijk dat
in november 2020 een extra budget van 8.94 miljoen euro is toegekend aan het programma
energietransitie. In de Statenbrief wordt de Provinciale Staten geïnformeerd over de
uitwerking van activiteiten en projecten. In de statenbrief wordt uit meerdere voorbeelden
duidelijk waar het geld aan besteed wordt en dat projecten bijdragen aan de voortgang van
het programma energietransitie. Ook wordt uit de statenbrief duidelijk hoe bedrijfsprocessen
aangestuurd/beheerst worden. In figuur 5.1 is een voorbeeld te zien van een project waarin
aangetoond wordt wat het project inhoudt, waar het project wordt uitgevoerd, wie het project
uitvoeren, hoe dit gefinancierd wordt en een toelichting waarom het project uitgevoerd wordt.
De Statenbrief geeft een (gedeeltelijk) antwoord over de rechtmatigheid van een extra
toegekend budget voor het programma energietransitie.

Naast de rekenkamer Utrecht heeft ook de Randstedelijke rekenkamer onderzoek verricht
naar het programma energietransitie in de vier Randstedelijke provincies, waaronder
Utrecht. Dit onderzoek is in juni 2021 opgevolgd met aanbevelingen per provincie, en is de
opvolging geëvalueerd (Randstedelijke Rekenkamer, 2021). De aanbevelingen van de
Randstedelijke rekenkamer zijn grotendeels overgenomen of opgevolgd door de Provinciale
Staten. In een bijgevoegde reactie van de gemeente Utrecht is tevens verklaring gegeven
voor twee punten die niet gehaald zijn.
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In figuur 5.2 is een overzicht te zien volgens de methode Duisenberg die overzichtelijk het
oordeel van de behandelde rapporten weergeeft.

Oordeel doeltreffendheid en doelmatigheid.
Voor het oordeel over de doeltreffendheid en doelmatigheid is het volgens de handreiking
controle en begroting van belang dit oordeel te bezien op basis van de hoofdstukken twee
en drie. Omdat het in het huidig verslag gaat om de beoordeling over de begroting staan de
drie W-vragen centraal:

1. Wat willen we bereiken?

2. Wat gaan we daarvoor doen (en hoe werkt dit?)

3. Wat mag het kosten?

Met deze drie vragen kan aan de hand van de hoofdstukken twee en drie een oordeel
worden gegeven over de doeltreffendheid en doelmatigheid.

1. Wat willen we bereiken?

Uit hoofdstuk twee wordt duidelijk dat er een overkoepelend doel aanwezig is voor het
programma energietransitie. Het hoofddoel stelt dat 55% van de hernieuwbare energie in
2030 en in 2050 co2 neutraal moet zijn. Verder zijn er in de sub programma’s beoogde
doelen op kleinere schaal aanwezig om uiteindelijk het hoofddoel te realiseren. Alomvattend
is voor het antwoord op de eerste W-vraag in het programma energietransitie een duidelijk
antwoord te formuleren.

2. Wat gaan we daarvoor doen?
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Om antwoord te krijgen op de tweede W-vraag moeten de beoogde doelen in de sub
programma’s uitgewerkt worden. Uit hoofdstuk twee wordt allereerst duidelijk dat er
verbetering is te realiseren op de indicatoren per programmapunt. Deze bevindingen zijn in
lijn met eerdere oordelen van de rekenkamer Utrecht op de gemeentelijke begroting. Naast
hoofdstuk twee geeft hoofdstuk drie ook een antwoord op de tweede W-vraag. Hierin wordt
duidelijk dat de beleidsacties voor de programmapunten correct lijken te zijn gekozen op
basis van technische acties die bijdragen aan het hoofddoel. Daarnaast wordt duidelijk dat
het programmateam actief bezig is met het realiseren van de prestaties op basis van gedane
inventarisaties. In eerste instantie zijn de prestaties te verantwoorden, echter zijn de
bijbehorende resultaten niet altijd goed te verantwoorden. Hierdoor zijn een aantal prestaties
minder goed te beoordelen en dus ook minder goed te verantwoorden.

3. Wat mag het kosten?

Hoofdstuk vier geeft op de derde W-vraag antwoord. Uit hoofdstuk vier wordt duidelijk dat
gemaakte kosten voor het programma energietransitie wordt onderverdeeld in materiële
kosten, personeelskosten en subsidies. Echter zijn in dit onderzoek geen documenten
gevonden waarbij deze kosten niet concreet zijn te herleiden op de beoogde doelen.

Voor een verdere uitwerking van de doeltreffendheid en doelmatigheid wordt, naast de drie
W-vragen, het oordeel bezien vanuit de keten Input en Outcome (Figuur 5.3).

Allereerst is het de vraag wat de doelen zijn op het niveau van output en outcome. Met
andere woorden, of het beleid in het programma energietransitie op de juiste manier gaat
werken. Het is een belangrijke voorwaarde volgens de methode Duisenberg dat er een
goede voorbereiding aanwezig is voor het beleid om deze achteraf te kunnen evalueren.

De input van het programma energietransitie kan worden bekeken vanuit de beschikbare
middelen in de vorm van materiële lasten, personeelskosten en subsidies die voortkomen uit
de begroting. Daarnaast geeft de eerder genoemde Statenbrief ‘’voortgang aanpak

Februari 2022 18



inclusieve energietransitie’’ een concreet beeld van de verdeling van input bij een extra
vrijgekomen budget.

Kijkend naar het programma energietransitie is te zien dat voor de programmapunten 4.1 en
4.2 de beoogde doelen deels geformuleerd zijn als prestatie indicatoren. Deze prestatie
indicatoren zijn toepasbaar op het niveau van output. Als voorbeeld zijn dit bij 4.1 het aantal
energiebesparingsprojecten, of bij 4.2 het aantal locaties duurzame warmtewinning. Voor de
huidig onderzochte doelen bij de punten 4.1 en 4.2 zijn er weinig specifieke doelen op het
gebied van outcome. Wel heeft het overkoepelende programma energietransitie lange
termijn effecten opgesteld. Deze effecten voor 2030 en 2050 zijn bezien als outcome binnen
de keten.

Wanneer er naar de throughput wordt gekeken, ontstaan er onduidelijkheden. In lijn met de
bevindingen van de rekenkamer is op dit gebied nog veel terrein te winnen. Het wordt in het
huidig onderzoek wel vaak duidelijk hoe output tot stand komt, echter niet duidelijk hoe
outcome gerealiseerd wordt. Een voorbeeld hiervan in een output van 125 bedrijven
controleren, wat hierbij de bijbehorende outcome is wordt niet duidelijk.
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6. Conclusies en aanbevelingen
Bij het oordeel over decharge is volgens de Handreiking Controle en Begroting geen
toetsingskader aanwezig. Het is volgens de methode dan ook aan de leden zelf gewicht te
geven aan onvolkomenheden binnen het onderzochte programma.

Concluderend op het uitgevoerde onderzoek zijn er een aantal punten van belang om nog
genoemd te hebben om te komen tot een eindoordeel. Het programma energietransitie is
een relatief nieuw programma wat tot stand is gekomen door de wereldwijde
klimaatopwarming. Zoals genoemd is in hoofdstuk vijf zijn alle beoordelingsrapporten zich
hier bewust van. Desalniettemin is het van belang dat een urgente agenda als de
energietransitie een kritisch bekeken begroting geniet. Uit de onderzochte rapporten uit
hoofdstuk vijf wordt tevens duidelijk dat de problematiek die aangepakt moet worden letterlijk
en figuurlijk grenzen overstijgt. Het is hierom van belang dat provincies en gemeenten met
elkaar samenwerken om het programma gezamenlijk te evalueren.

Op basis van het gedane onderzoek door de studenten van de Universiteit Utrecht zijn een
aantal aanbevelingen toe te reiken aan de Provinciale Staten.

Allereerst is de voornaamste bevinding van dit onderzoek dat er een duidelijke discrepantie
aanwezig is in de beoogde doelen enerzijds en een concreet praktisch beeld van hoe dit
gerealiseerd wordt. Zoals in hoofdstuk vijf genoemd, ontbreekt het in de keten van input tot
outcome aan een duidelijke verklaring van throughput. Het ontbreken van duidelijke
throughput kan worden gezien als een black box tussen input, output en outcome (Bandy,
2014). Daarnaast is het ook zo dat er onduidelijkheid is tussen output en outcome. Het wordt
veelal niet duidelijk hoe een beoogd resultaat in de vorm van output, bijdraagt aan een
uiteindelijke outcome.

Ten tweede is het aan te raden zowel indicatoren als beoogde doelen meer inhoudelijk te
maken. Uit het gedane onderzoek wordt duidelijk dat de beoogde doelen voor de
programma’s 4.1 en 4.2  niet altijd specifiek meetbaar genoeg zijn. Vanuit dit perspectief is
het dan ook aan te bevelen om meer gebruik te maken van smart (anders dan SMART)
doelen. Doelen die SMART zijn worden aan de hand van 5 stappen opgesteld(Lawlor &
Hornyak, 2012). Echter is het opstellen van SMART doelen niet een doel op zich maar een
middel om tot betere indicatoren en doelen te komen. Daarom is het verstandig er
inhoudelijk smart (slim) mee om gaan. Een voorbeeld hiervoor is het mogelijke alternatief,
gegeven in figuur 2.2.

1. Specifiek

Bij de eerste stap, specifiek, gaat het erom dat hetgeen beoogd wordt te meten specifiek
wordt gemaakt. Hierbij is het van belang dat er zo exact mogelijk wordt gedefinieerd wat er
gemeten moet worden. In het voorbeeld van figuur 2.2 gaat dit om minimaal vijf
subsidieaanvragen voor het opstellen van een Soorten Management Plan.

2. Meetbaar
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Vervolgens moet bij de meetbaarheid het beoogd resultaat in meetbare hoeveelheden
worden gedefinieerd. Voor figuur 2.2 is dit dat de isolatie van vastgoed hierdoor x% sneller
verloopt.

3. Acceptabel

Als derde is het van belang dat het specifiek meetbare doel ook acceptabel is in het
daadwerkelijk bereiken.

4. Realistisch

Bij het vierde punt, realistisch, moet het vanuit zakelijk perspectief haalbaar zijn om het doel
te realiseren. Voor figuur 2.2 betekent dit dat de meetbare doelen duidelijk onderbouwd zijn.

5. Tijdgebonden

Als laatste moet het beoogde doel binnen een behapbare tijd gerealiseerd moeten worden.
Voor figuur 2.2 zal dit in 2022 zijn.

De derde aanbeveling is om er voor te zorgen dat doelen beter op de indicatoren aansluiten.
Bij het gebruik van prestatie indicatoren bestaat het gevaar dat de prestatie op zichzelf niet
verbeterd (Bandy, 2014). Door een prestatie te behalen bestaat het gevaar dat dit
geassocieerd wordt met progressie terwijl het goed mogelijk is dat het behalen van een
prestatie indicator op zich niet veel zegt. Door gebruik te maken van de methode Duisenberg
tijdens de continue plan, do, check act cyclus kan hierop gestuurd worden. Door gebruik te
maken van de methode Duisenberg voor zowel de begroting als de jaarrekening kan de
provincie in de gaten houden of de indicatoren nog juist bij de doelen aansluiten. Verder,
door er twee keer per jaar naar te kijken kunnen indicatoren die niet meer goed aansluiten,
vervangen worden door indicatoren die beter aansluiten.

Tevens is het nog aan te bevelen om een verklaring te leveren bij het jaar 2025 op de
begroting. Voor de begroting van 2025 is er een flinke daling in uitgaven te zien. De reden
hiervoor was dat het programmaplan energietransitie tot 2025 loopt. Echter bij het
analyseren van de begroting zorgt dit voor verwarring. Het advies is dan ook om deze daling
weg te laten, of hierbij een toelichting te geven waarom er sprake is van deze daling.
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