
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDAPUNT 3F 

 

Aan 

Comité van Toezicht  

OPZuid 2014-2020 

 Van 

Management Autoriteit  

OPZuid 2014-2020 

 Datum 

21 maart 2018 

kopie 

 

 kenmerk 

 

Evaluatie prioriteit Koolstofarme Economie Operationeel Programma Zuid 

 

 

Dit agendapunt behandelt voortgang van de Evaluatie van prioriteit 4F Koolstofarme Economie 

 

Aanbesteding:  

Voor de aanbesteding voor de evaluatie van 4F Koolstofarme Economie zijn drie partijen uitgenodigd 

offerte uit te brengen. De offertes zijn inmiddels beoordeeld en de overeenkomst zal begin april met 

de geselecteerde partij (Technopolis) worden gesloten. 

  

Planning:   

De evaluatie zal begin april 2018 starten en wordt in de zomermaanden afgerond.  

 

Doel evaluatie 

1. Het bepalen van de relevantie, doeltreffendheid en doelmatigheid van de inzet van EFRO middelen 

binnen het Operationeel Programma; 

2. Inzicht verkrijgen in de werking en de doeltreffendheid van de interventielogica en de gebruikte 

instrumenten en eventuele verbeterpunten; 

3. een effectieve bijsturing van het Operationeel Programma waar wenselijk.  

 

Evaluatievragen:  

De evaluatie zoals in de uitvraag opgenomen:  

 

Relevantie: 

• In hoeverre is prioriteit 4F relevant voor de doelgroep en het behalen van de doelstelling? 

• In hoeverre is de invulling van de twee specifieke calls relevant voor de doelgroep en de 

doelstelling? 

• Wat is de reden voor de onderuitputting van de regeling gedurende de tweede call? 

• Wat is het beeld van concurrerende regelingen op dit onderwerp? Zien deze dezelfde 

ontwikkelingen of zijn deze succesvoller? 

• Zijn er mogelijkheden om de relevantie van de call te vergroten? 
 

Vraagstelling met betrekking tot doeltreffendheid van prioriteit 4F: 

• In hoeverre ligt het deze prioriteit op koers, zowel financieel als in realisatie van de indicatoren? 

• Wat is de bijdrage van de subsidie aan de realisatie van de doelen in het OPZuid?  

• Wordt de eindgebruiker/doelgroep (MKB) bij de projecten betrokken en zo ja, leidt dat tot 

toepassingen van de CO2 –arme technologieën binnen het MKB? 
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• Leiden de projecten van slimme uitrol tot businesscases die later op grootschaligere wijze uitgerold 

kunnen worden? 

• Leiden de openstellingen tot energiebesparing en reductie CO2 uitstoot in de gebouwde 

omgeving?  

• Zijn er onbedoelde positieve of negatieve neveneffecten opgetreden? Welke?  

• Maak inzichtelijk op welke punten eventueel verbetering, bijsturing of verbreding van de 

openstelling nodig is en hoe deze verbetering, bijsturing of verbreding eruit zou kunnen zien. 

 

Dit onderzoek betreft een ‘theorie gebaseerde effectevaluatie’. Het onderzoek bestaat uit een 

combinatie van een kwantitatieve analyse en kwalitatieve analyse. 

 

Voorstel 

Kennisnemen van de voortgang van de evaluatie 4F Koolstofarme economie 

 


