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1 Aanleiding 
In het Handboek Monitoring en Evaluatie is een evaluatieplan voor het POP3 
programma opgenomen. Voor het programma zijn er drie evaluatie momenten 
verplicht. Het eerste in 2017 (analyse functioneren programma), de tweede in 
2019 (analyse impact programma tot en met 2018) en de derde aan het eind van 
de programmaperiode (ex post evaluatie).  
 
In 2019 heeft de verplichte tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Deze 
tussentijdse evaluatie heeft geringe kwantitatieve cijfers opgeleverd, vanwege het 
feit dat er op dat moment nog weinig projecten tot afronding waren gekomen. Er 
is daarop besloten tot een tweede tussentijdse evaluatie vanwege de opmerkingen 
die de Europese Commissie aan de hand van de formele tussentijdse evaluatie in 
2019 (“Jaarverslag 2018”) heeft gemaakt in haar reactie Annual Implementation 
Report 2018-NL-Observatiebrief en de reactie daarop van de directeur van het 
Regiebureau  (Opmerking m.b.t. voortgangsverslag 2018, d.d. 14 oktober 2019). 
De Commissie gaf aan dat bepaalde informatie, zoals de stand van zaken met 
betrekking tot streefwaardedoelen van onder andere de EU2020 doelstellingen, 
resultaatindicatoren en impactindicatoren niet werd weergegeven. Om die reden, 
en vanwege het feit dat het POP3 programma met twee jaar is verlengd tot eind 
2022, is afgestemd met de Europese Commissie om een tweede tussentijdse 
evaluatie uit te voeren in 2021. Deze evaluatie is overigens niet verplicht gesteld 
door de Europese Commissie.  
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2 Inzet tussentijdse evaluatie 
Met de tussentijdse evaluatie van 2021-2022 wordt beoogd een beoordeling te 
geven van de informatie over en de vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het POP3. Daarbij gaat het zowel om een analyse van de 
tussentijdse resultaten (de door de EU voorgeschreven indicatoren van het POP3) 
als om een analyse van de impact van de POP3 maatregelen; de zogenaamde 
‘verhalen achter de cijfers’. Op basis van hiervan kan worden vastgesteld welke 
beweging zichtbaar is en of bijsturing nodig is om de vooraf gestelde 
doelstellingen te behalen.     
 
Deze evaluatie wordt mede benut om inzicht te verkrijgen in de benodigde 
informatie voor de ex-post evaluatie van POP3 en de wijze waarop de huidige 
monitoring dan aanvulling behoeft. Tevens dient het als goede oefening om kennis 
en ervaring op te doen voor de monitoring en evaluatie van het toekomstige 
Nationaal Strategisch Plan.  
 

3 Stand van zaken 
De uitvraag voor de tussentijdse evaluatie is op 21 oktober 2021 onderhands 
verstuurd aan vijf organisaties (Wageningen Universiteit, Ecorys, Decisio, Bureau 
Bartels en Bureau Buiten). Gunning van de opdracht is voorzien begin december 
2021. 
De Werkgroep Monitoring en Evaluatie fungeert als klankbordgroep gedurende de 
looptijd van de opdracht. Oplevering van de opdracht is voorzien in het voorjaar 
2022.  
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