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Beleidsevaluatie: 
een gebruiksaanwijzing 
Natuurrapport zet toon voor evaluatie van Vlaams 
natuurbeleid 

KARIN DE Roo 

"De geplande EU-landbouwhervorming is een stap in de goede richting." -

"De valse beloftes van de minister-president kunnen de landbouwers zuur opbre

ken." - "De schuld voor de achterstand in de afbakening van het Vlaams Ecologisch 

Netwerk ligt vooral bij een weifelende minister van Ruimtelijke Ordening." -

"Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen beloofde 75°.000 ha agrarisch gebied, 

maar die worden nu met allerlei beperkingen opgezadeld." Deze uitspraken uit 

berichten van Natuurpunt, BBL en Boerenbond verketteren het beleid of hemelen 

het op. Evaluaties lijken gekleurd door de eigen opvattingen, waardeoordelen en 

prioriteiten. Bestaat er dan geen objectieve, wetenschappelijke benadering om een 

beleid te evalueren? Kan men zwart op wit aantonen dat een beleid vooruitgang 

boekt, achterstand oploopt, al dan niet effect heeft, en waarom dat zo is? 

Specialisatie: beleidsevaluatie 
Beleidsevaluatie kan inderdaad op een 
wetenschappelijke basis worden uitgevoerd, 
door methodes en procedures van de poli
tieke en sociale wetenschappen toe te pas
sen voor de vaststelling en beoordeling van 
het overheidsbeleid. Ook andere disciplines 
kunnen een waardevolle bijdrage leveren, 
zoals economie, rechtswetenschappen en 
zelfs filosofie. Tot nu toe was het gebruikelijk 
dat wetenschappelijke rapporten, zoals het 
milieurapport (MIRA) en het natuurrapport 
(NARA), op een zeer wetenschappelijke 
man ier de toestand van de natuur beoor
deelden. Maar ze schoten tekort als het erop 
aan kwam het beleid op een wetenschappe
lijk onderbouwde wijze te beoordelen. Ter
wijl "de evaluatie van het gevoerde beleid" 
nochtans uitdrukkelijk tot de opdracht van 
zowel het milieurapport als het natuurrap
port behoort. 

Dat komt omdat er geen traditie bestond 
om beleidswetenschappers te betrekken in 
de milieu- en natuurrapportering. Wanneer 
een beoordeling werd gegeven van het 
gevoerde of van het wenselijke natuurbeleid, 
was dat in het algemeen het resultaat van 
een 'best professional judgement' van een 
natuurwetenschapper en werd die beoorde
ling niet methodologisch onderbouwd. Sinds 
2001 is dat - met de opmaak van het twee
de natuurrapport -veranderd. Ook voor het 
milieurapport zijn er veranderingen aange
kondigd. 

Andere wetenschappelijke 
beleidsevaluaties 
Het natuurrapport staat niet alleen met de 
opdracht van beleidsevaluatie. Andere perio
dieke rapporten met (milieu)beleidsevalu
aties die vergelijkbaar zijn met die van het 
natuurrapport, zijn: 

M/RA-BE: In 2003 zal een eerste milieurap
port over milieubeleidsevaluatie (MIRA-BE) 
verschijnen. Tot nu toe worden er jaarlijks 
themarapporten (MI RA-T) uitgebracht, in 
2000 ook een scenariorapport (MIRA-S). 
Voor het MIRA-BE zal onder meer beroep 
worden gedaan op het recent opgerichte 
Steunpunt Milieubeleidswetenschappen. 
Het NARA-team werkt nauw samen met de 
collega's van het MIRA voor de ontwikkeling 
van een referentiekader voor evaluatieme
thoden. 
Federale Rapport Duurzame Ontwikkeling: 

De Task Force Duurzame Ontwikkeling van 
het Planbureau werkt aan een eerste evalu
atie van het beleid inzake duurzame ontwik
keling. Die evaluatie zal verschijnen in het 
tweejaarlijks Rapport inzake Duurzame Ont
wikkeling. 
OECD Environmental Performance Reviews: 
De Organisatie voor Economische Samen-
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Figuur 1: De meeste historisch permanen

te graslanden genieten geen juridische 

bescherming, ondanks hun zeldzaamheid 

en belang voor het natuurbehoud 

{Paelinckx Er Wils 2001 J. 

werking en Ontwikkeling (OESO) brengt 

mi lieurapporten uit over elke lidstaat. Een 

eerste cyclus van 32 rapporten, waaronder 

dat over België (OECD 1998) werd afgerond 

in 2000. Vanaf 2001 begon een nieuwe 

cyclus. De OESO gebruikt een vaste rappor

teringsmethode, die deels beschrij vend en 

deels evaluerend is (OECD 1997). De natio

nale milieubeleidsdoelen worden beschre

ven en vervolgens wordt onderzocht of die 

doelen ambitieus of bescheiden zijn in ver

gelijki ng met de internationale verplichtin

gen. Vervolgens wordt nagegaan of de doe

len bereikt worden. Ook een 

kosten-batenanalyse kan aan bod komen. Bij 

het onderzoek worden beleidsindicatoren 

gebruikt. Voor het natuurbeleid zijn er twee 

basisindicatoren: de oppervlakte bescherm

de gebieden per ecosysteemtype, en het 

percentage beschermde soorten op het 

totaal aantal bedreigde soorten (OECD 

1993). Een conclusie in het OESO-rapport 

voor België (OECD 1998) was dat de polder

graslanden onvoldoende beschermd zijn. Een 

vaststelling die ook in het NARA 2001 werd 

gemaakt, met meer gedetailleerde gegevens 

(Fig. 1) . 
Natuurbalans: In Nederland wordt jaarlijks 

een Natuurbalans gepubliceerd. Die bevat 

een evaluatie van het gevoerde beleid inzake 

natuur, bos en landschap. De evaluatieme

thodes van de Natuurbalans zijn in de loop 

van de jaren veranderd (Kuindersma & Ple

ijte 1999). In de eerste documenten werd 

een klassieke effectiviteit5evaluatie gehan-

Figuur 2: De vier fasen in het beleidspro

ces. De fase waarin het beleid zich bevindt, 

bepaalt de mogelijkheden voor de keuze 

van evaluatietypes. 
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teerd. Dit betekent dat de beleidsdoelen als 

beoordelingcriterium worden gebruikt om 

na te gaan of het beleid de gewenste effec

ten bereikt (doelbereiking) en of die effecten 

toe te schrijven zijn aan het beleid zelf (doel

treffendheid). Die klassieke aanpak is echter 

moeilijk te hanteren voor milieu- en natuur

beleid, om diverse redenen. Zo is het in 

milieu- en natuurdossiers over het algemeen 

onmogelijk om experimenten uit te voeren 

'met en zonder beleid ', of 'voor en na' situ

aties met elkaar te vergelijken, om zo een 

oorzakelijk verband te tonen tussen een 

beleidsmaatregel en een effect. De 'effecten' 

van een beleid zijn moeilijk te bepalen; er is 

eerder een ware kluwen van variabelen die 

invloed hebben op de t oestand van het 

milieu of de natuur. De Natuurbalans is 

daarom geëvolueerd naar een mix van eva

luatietypes. Het gaat om evaluatie van de 

beleidsdoelen, een beoordeling van de rela

tie tussen doelen en middelen, uitvoerings

evaluatie, effecten- en effectiviteitsevalu-

Fasen in beleidsproces 
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atie. Belangrijkste verandering is dat niet 

alleen de inhoud van het beleid, maar ook 

het beleidsproces wordt beoordeeld. 

Geen kant-en-klare methode 
De VS, Groot-Brittannië, Zwitserland, Zwe

den en Nederland kunnen reeds decennia 

bogen op een traditie in wetenschappelijke 

beleidsevaluaties. Er is dan ook heel wat lec

tuur uit deze landen te vinden, zowel over 

methodologie als over praktijkvoorbeelden 

(Bemelmans et al. 1998, Bressers & Hooger

werf 1995, Bussmann et al. 1998, De Jong 

1999, Geul 1996, Palfrey et al. 1992, Patton 

1978, Swanborn 1999, van de Graaf & Hop

pe 1996, Vedung 1997). Toch is er een pro

bleem: de klassieke evaluatietypes werden 

ontworpen voor beleidsdomeinen zoals 

gezondheidszorg en onderwijs, en blijken 

maar in beperkte mate geschikt voor evalu

atie van milieu- en natuurbeleid. Er bestaat 

dus geen kant-en-klare methode voor 

natuurbeleidsevaluatie. Voor het Natuurrap-

Evaluatietypes 

-. 1 plan 1 Doelenevaluatie: 

- I operationalisering 

f-+ 1 uitvoering 

-I effecten 

legaliteit, concreetheid, ambitieniveau, 

coherentie, aanvaarding , van de 

doelen 

Doel/middelevaluatie: 

- volledigheid, geldigheid en kwaliteit 

van de (personele, financiële, 

materiële) middelen U.V. de doelen 

- adequaatheid van de (juridische, 

economische , sociale) instrumenten 

Uitvoeringsevaluatie : 

- Uitvoeringsgraad: uitvoering 

conform plan/ non-implementatie/ 

marginale afwijkingen/ kardinale 

afwijkingen/ uitvoering beter dan 

gepland 

- Opsporen van variabelen met 

invloed op uitvoering ; o.a. kennis, 

bereidheid en capaciteit van 
beleidsuitvoerder en van doelgroep 

Effectenevaluatie: optreden van 
gewenste effecten (doelbereiking) en 

eventuele (gewenste, ongewenste) 

neveneffecten 
Effectiviteitsevaluatie: causaliteit 

beleid-effect (doeltreffendheid) 
Efficiëntie-evaluatie (doelmatigheid) 
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port werd daarom eerst gestart met een 
basismethodologie: wat willen we weten, 
welke vragen kunnen we oplossen, en op 
welke manier, en op welke vragen moeten 
we het antwoord voorlopig schuldig blijven. 
Vervolgens werden richtlijnen opgemaakt 
om helderheid te scheppen in de veelheid 
van begrippen en opvattingen. Neem nu de 
diverse modellen die in de literatuur bestaan 
voor het beschrijven van het beleidsproces. 
Een vereenvoudigd model maakt een onder
scheid tussen vier fasen van het beleidspro
ces die voor evaluatie in aanmerking komen: 
de planfase, de operationaliseringsfase, de 
uitvoeringsfase en de effectenfase (Fig. 2) . 
De eerste concrete vraag om te beantwoor
den, is in welke fase het te beoordelen beleid 
zich bevindt. Dat bepaalt de mogelijkheden 
van evaluatie. 

De planfase 
De doelen en geplande middelen van het 
Vlaamse natuurbeleid zijn te vinden in het 
Milieubeleidsplan, maar ook in het regeerak
koord, de beleidsnota's en -brieven, de 
memorie van toelichting bij de begroting. 
Een centrale vraag bij doelenevaluatie is of 
de gestelde doelen het hogere doel of het 
achterliggende (natuur)probleem kunnen 
oplossen. Het is bijvoorbeeld eenvoudig aan 
te tonen dat de beleidsdoelen die voor ver
mesting in het ontwerpmilieubeleidsplan 
2003-2007 worden geformuleerd, onvol
doende zijn om een natuurgerichte milieu
kwaliteit te bereiken. De plandoelstellingen 
voor 2007 stellen o.m. dat er in grond- en 
oppervlaktewater geen overschrijding mag 
zijn van de maximale nitraatnorm (grens
waarde 11,3 mg stikstof per liter of 50 mg 
nitraat per liter). Dit ligt volgens weten
schappelijke gegevens veel te hoog voor de 
meeste natuurwaarden (Dumortier et al. 
2001). Het ontwerpmilieubeleidsplan bevat 
wel langetermijndoelen (2010) en duur
zaamheidsdoelen die rekening houden met 
natuurbelangen, maar het is onvoldoende 
duidelijk welke maatregelen daarvoor zullen 
worden ingezet (MiNa-Raad 2002). 
Het is interessant om een overzicht te 
maken van de doelen en ze vervolgens voor 
evaluaties te gebruiken. Voor een evaluatie 
van de beleidsuitvoering en -effecten, is het 
ideaal wanneer er duidelijke, specifieke, 
meetbare, tijdsgebonden beleidsdoelen 
voorhanden zijn. Een goed voorbeeld van 
zo'n duidelijk doel is 'het afbakenen van 
125.000 ha Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN) tegen 2003'. Maar het natuurbeleid 
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kent ook heel wat impliciete of vage doelen, 
zoals 'de integratie van natuurzorg in andere 
beleidsdomeinen', 'het vergroten van het 
maatschappelijk draagvlak' en 'het zo veel 
mogelijk tegengaan van versnippering'. Deze 
vage doelen maken het moeilijk om te 
beoordelen of het beleid vooruitgang boekt. 
Er kunnen rationele redenen bestaan voor 
een zekere vaagheid. Die kan het resultaat 
zijn van een compromis tussen tegengestel
de belangen, of van 'window dressing'. Het is 
dan niet altijd aangewezen dat de onderzoe
ker de doelen aanscherpt (Swanborn 1999). 
De analyse van de besluitvorming in de plan
fase biedt vaak een verhelderend inzicht 
voor het succes in de latere fasen. Het ligt in 
de lijn van de verwachtingen dat een 
beleidsdoel dat pas na moeizame onderhan
delingen bereikt werd, in de fase van de 
beleidsoperationalisering en -uitvoering 
weer met zware problemen te kampen krijgt. 
Het is gebruikelijk bij politieke onenigheid 
dat problemen doorgeschoven worden van 
de planfase naar latere fasen (Dewachter 
2001, Vedung 1997). We zien dit fenomeen 
duidelijk bij de afbakening van het VEN. Bij 
de totstandkoming van het Ruimtelijk Struc
tuurplan Vlaanderen en het natuurdecreet in 
1997, werd eensgezindheid bereikt over de 
oppervlakte van 125.000 ha VEN. Onder
handelingen op niveau van de Vlaamse rege
ring, leidden tot een compromis over een 
ruimtebalans: het aantal hectaren waarop 
elke 'sector' recht heeft in 2007. De realisa
tie van deze beleidsdoelen kampt met het 
probleem dat het moeilijk is om de eensge
zindheid over de getallen om te zetten naar 
eensgezindheid over de ligging. Sommige 
gronden worden door meerdere sectoren 
geclaimd, andere gronden door niemand. De 
discussie is dus doorgeschoven naar de uit
voeringsfase. 
Daarnaast is de besluitvorming over de pro
cedure van de afbakening van het VEN bij
zonder moeizaam verlopen. Tijdens de parle
mentaire behandeling van het 
natuurdecreet kwam het tot een openlijk 
conflict tussen de meerderheidspartijen en 
in de toenmalige CVP-fractie, nadat twee 
CVp'ers die aanleunen bij de Boerenbond 
een amendement indienden om de afbake
ningsprocedure te verzwaren (Deweerdt 
1998). Het incident veroorzaakte een tumul
tueus procesverloop: het amendement werd 
goedgekeurd met de steun van de VLD en 
Vlaams Blok, als reactie daarop schrapte een 
andere meerderheid de geamendeerde arti
kelen, vervolgens kwam de uitvoerbaarheid 
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van het decreet op de helling te staan, zodat 
de minister van leefmilieu een tweede lezing 
vroeg om het probleem op te lossen 
(Deweerdt 1998). Enkele jaren later is de 
afbakeningsprocedure weerom een discus
siepunt in de nieuwe Vlaamse regering. Bij de 
aanpassing van het regeerakkoord in 2001, 
spreken de meerderheidspartijen een ver
zwaring van de procedure af. De regering 
komt overeen om de afbakening van het 
VEN niet te starten vooraleer het natuurde
creet terzake is aangepast (Gysels 2001). 
Het heropenen van de discussie heeft tot 
gevolg dat de oorspronkelijke tijdsdoelstel
ling van de afbakening (begin 2003) niet 
meer bereikt kan worden. 
De reconstructie van de besluitvorming in de 
planfase gebeurt aan de hand van documen
tenonderzoek, zoals publicaties van het 
Vlaams parlement en het politiek jaarover
zicht van het tijdschrift Res Publica 
(Dewachter 2001). 

De operationalisering: 
voorbereiding van uitvoering 
Om het geplande beleid te kunnen uitvoe
ren, is er gewoonlijk eerst een fase waarin de 
uitvoering wordt voorbereid; we noemen dit 
de operationaliseringsfase. Dit betekent dat 
de bestuurlijke organisatie op punt wordt 
gesteld, de nodige (personele, financiële, 
materiële) middelen worden voorzien, de 
instrumenten worden uitgewerkt (bv. uit
voeringsbesluiten, subsidies, informatiepak
ketten) en eventueel meer concrete 'uitvoe
ringsplannen' worden opgemaakt. Het 
opsporen van lacunes tussen doelen en mid
delen is een traditioneel evaluatietype dat 
op de operationalisering betrekking heeft. 
Een voorbeeld hiervan. Het is eigenaardig 
dat de provincies, die volgens het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen instaan voor de 
afbakening van een deel van het IVON, 
namelijk de natuurverbindingsgebieden, 
hierover geen instructies hebben ontvangen. 
Er zijn geen afspraken tussen het provinciale 
en gewestelijke bestuursniveau over de 
selectie van gebieden en de methodiek. Twee 
provincies beschikken momenteel over een 
goedgekeurd provinciaal structuurplan (Ant
werpen, West-Vlaanderen). Zij zouden kun
nen overgaan tot de afbakening van natuur
verbindingsgebieden. Ook is er nood aan 
afspraken over een taakverdeling tussen pro
vincies en gewest m.b.t. de maatregelen die 
genomen worden in de toekomstige natuur
verbindingsgebieden en de overige gebieden 
van de provinciale natuurlijke structuur. 
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Momenteel is het immers niet duidelijk wat 

het gewest van de provincies verwacht (De 

Roo 2001c). 

Gewoonlijk worden de algemene beleids

doelen vertaald naar zeer concrete, opera

tionele doelen. Het beleid krijgt een concre

te vorm. Als we het soortenbeleid als 

voorbeeld nemen, zien we dat er duidelijk 

nood is aan meer concrete soortenbescher

mingsdoelen en -maatregelen. Het natuur

decreet bevat geen concrete doelen voor 

soortenbescherming. Het Milieubeleidsplan 

1997-2001, de beleidsnota leefmilieu van 

minister Dua en het regeerakkoord bevatten 

wél enkele vrij concrete doelen, maar die zijn 

niet voldoende volledig en coherent om het 

achterliggende doel van soortenbescher

ming te realiseren. Het gaat om het opstel

len van een afwegingskader voor de intro

ductie van vreemde en gewijzigde biota 

(actie 117) en het verder zetten van de 

opmaak van Rode Lijsten (actie 103). Ande

re milieubeleidsplandoelen hebben eerder 

betrekking op doelgroepenbeleid: het evalu

eren en bijsturen van de Wildbeheerseenhe

den (initiatief 115) en het bevorderen van 

de ecologische inpasbaarheid van de binnen

visserij (initiatief 116). In het regeerakkoord 

en de beleidsnota vinden we enkele doelen 

inzake aanpassing van de jachtwetgeving en 

afbouw van de vinkenvangst. Maar wat niet 

te vinden is, zijn operationele doelen in de 

zin van "het opstellen van X aantal soorten

beschermingsplannen voor X soorten en uit

voering tegen datum X". Tot nu toe werden 

wel diverse soortenbeschermingsplannen 

opgemaakt, al dan niet in opdracht van AMI

NAL (Gentiaanblauwtje, Adder, Boomkikker, 

Vroedmeesterpad, Beekprik, Kleine Modder

kruiper en Rivierdonderpad), maar is er geen 
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sprake van een coherente planning en 

bovendien ontbreken er uitvoeringsplannen 

(De Bruyn 2001). 

De uitvoering verloopt altijd 
anders dan gepland 
In de uitvoeringsfase gaat het om daadwer

kelijke uitvoering van het geplande beleid. 

Dat kan een eenmalige uitvoering zijn (bv. 

natuurinrichtingsproject; afbakening van het 

VEN) of het kan ook doorlopend zijn (bv. ver

gunningverlening). Het is zeer gebruikelijk 

dat de beleidsuitvoering anders verloopt dan 

het geplande beleid (Swanborn 1999, 

Vedung 1997). In de praktijk ontstaan er bij

na steeds afwijkingen t.a.v. het beleid-zoals

gepland (ind. afwijking van de wetgeving). 

Dit kan positief of negatief zijn. De afwijkin

gen bij de beleidsuitvoering kunnen diverse 

redenen hebben. De kennis, bereidheid en 

capaciteit van beleidsuitvoerders en doel

groepen zijn essentiële voorwaarden voor 

een geslaagde uitvoering. Naast dat essen

tiële 'weten, willen en kunnen' kunnen ande

re factoren meespelen, zoals technische 

complicaties, onvoorziene omstandigheden 

en wijzigingen in de politieke context (Bus

smann et al. 1998; Dewachter 2001, Vedung 

1997). Uitvoeringsevaluatie vereist gewoon

lijk een combinatie van onderzoekstechnie

ken: documentenanalyse, interviews, enquê

tes, case studies en/of observatie. Het is vaak 

arbeidsintensief onderzoek (Swanborn 

1999). 

Het Natuurrapport 2001 bevat een uitvoe

ringsevaluatie van het natuurvergunningen

beleid (De Roo 2001b). Uit gegevens van de 

buitendiensten van afdeling Natuur en de 

provinciale natuurdiensten, blijkt dat de 

natuurvergunning vooral toegepast wordt 

Het soortgericht 

beleid mist in Vlaan

deren coherente 

planning. Soortbe

schermingsplannen 

(bv. Gentiaanblauw

tje) worden niet 

gevolgd door uitvoe

ringsplannen 

(Foto: F. Adriaensen). 
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voor het kappen van bomen en houtkanten 

(80% van de ca. 3000 aanvragen in de perio

de 1998-2000), en onvoldoende voor ande

re vergunningsplichtige activiteiten. Verkla

ringen voor deze eenzijdige toepassing zijn 

te vinden in een gebrek aan kennis en bereid

heid bij gemeenten en doelgroepen. In het 

onderzoek werd ook gepeild naar de uitvoe

ringspraktijk van de verbodsbepalingen op 

het wijzigen van vegetaties en kleine land

schapselementen (zoals bronnen, holle 

wegen, heiden, vennen, waterrijke gebieden 

e.a.). In theorie genieten deze natuurwaar

den een zeer hoge bescherming: er is immers 

een principieel verbod om ze te wijzigen, 

ongeacht de bestemming van het gebied 

waar ze gelegen zijn. De praktijk geeft even

wel een ander beeld. De bescherming moet 

vooral afgedwongen worden door aanvragen 

voor stedenbouwkundige vergunningen 

voor advies aan de Afdeling Natuur te bezor

gen. De ambtenaren van ruimtelijke orde

ning vragen echter wel advies aan Afdeling 

Natuur voor alle aanvragen in 'ruimtelijk 

kwetsbare gebieden' (zoals natuur-, bos-, 

parkgebieden) maar niet in andere bestem

mingen. Dit is een kennisprobleem: de ruim

telijke ordeningsambtenaren hebben onvol

doende kennis van de natuurwetgeving en 

van de ligging van de beschermde v~getaties 

en landschapselementen. Concreet betek~nt 

dit dat een bron in woongebied, eenl holle 

weg in agrarisch gebied of een rietland in 

industriegebied, onvoldoende beschermd 

worden. Anders gesteld: het beleidsdoel van 

een 'gebiedsdekkende bescherming, onge

acht de ruimtelijke bestemming' wordt 

totaal niet bereikt. De administratie Ruimte

lijke Ordening, Huisvesting en monumenten 

en Landschappen (AROHM) geeft de sug

gestie om het kennisprobleem op te lossen 

door een kaart op te maken (samen met het 

OC-GIS Vlaanderen) waarop, aan de hand 

van de Biologische Waarderingskaart, alle 

gebieden zijn aangeduid waar de verbodsbe

palingen gelden. 

De effecten: 
is het beleid effectief? 
Wanneer het beleid is uitgevoerd, kan een 

evaluatie van de effecten starten. De centra

le vragen zijn dan (1) of de door het beleid 

beoogde effecten er zijn - eventueel ook 

welke neveneffecten - en (2) of deze effec

ten al dan niet toe te schrijven zijn aan het 

beleid. Dit laatste is vaak zeer moeilijk 

omdat de oorzakelijke toerekening erg inge

wikkeld is. De effecten kunnen immers ook 
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(mede) veroorzaakt zijn door andere facto
ren. Het ideaal van effectiviteitsevaluaties 
wordt dus zelden bereikt. Enkel wanneer het 
gaat om specifieke beleidsmaatregelen met 
een kort tijdsverloop tussen de uitvoering en 
het optreden van effecten, is het mogelijk 
om een antwoord te geven op de effectivi
teitsvraag. Zo is het te verwachten dat de 
monitoring van natuurinrichtingsprojecten 
en beheersovereenkomsten gegevens zal 
opleveren over de effecten én de effectiviteit 
van deze instrumenten. 
Momenteel zijn er weinig voorbeelden voor
handen van effectiviteitsevaluaties in het 
natuurbeleid. Een interessante oefening, die 
ook in het Natuurrapport 2001 besproken is, 
doet uitspraak over de vogelrichtlijngebie
den (De Ridder & Gabriëls 1994). Vraag is of 
deze gebieden effectief zijn als bescher
mingsmaatregel: zijn de vogels er beter 
beschermd dan daarbuiten? Aan de hand 
van gegevens uit de broedvogelatlassen, 
bleek de daling van de broedvogels binnen 
en buiten de vogelrichtlijngebieden voor de 
meeste soorten gelijk. Alleen de nachtzwa
luw daalde minder binnen de vogelrichtlijn
gebieden dan daarbuiten. Daaruit volgt de 
conclusie dat de vogelrichtlijngebieden 
momenteel niet doeltreffend zijn voor het 
behoud van de vogelstand. Verklaringen voor 
dat gebrek aan succes zijn te vinden in een 
gebrekkige operationalisering: de juridische 
instrumenten zijn versnipperd (o.a. jacht
wetgeving, MER, natuurvergunning) en com
plex (discussie over het verschil in toepas
sing van de wetgeving tussen de 
niet-integrale en integrale vogelrichtlijnge
bieden). En er is een volledig gebrek aan bij
zondere soortenbeschermingsmaatregelen. 
Het is aannemelijk dat het voor het behoud 
van (vogelrichtlijn)soorten niet volstaat om 
louter gebieden af te bakenen zonder ook 
bijzondere beschermingsmaatregelen te 
nemen (De Bruyn 2001). 

Combinaties voor een 
optimaal resultaat 
Het is nuttig om diverse evaluatietypes te 
combineren. De verklaring voor het succes of 
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falen kan immers te vinden zijn in zowel de 
planfase, de operationalisering als de uitvoe
ring. Als bijvoorbeeld een subsidiemaatregel 
weinig succes kent, kan dat te verklaren zijn 
door een gebrek aan aanvaarding van het 
beleidsdoel door de doelgroep (doelenevalu
atie). De verklaring kan ook in de operatio
nalisering gelegen zijn, wanneer de subsidie
reglementering zeer complex is of de 
doelgroep onvoldoende op de hoogte is 
gebracht (doel/middelevaluatie). Het kan 
ook zijn dat subsidieaanvragen op weigerin
gen of vertragingen stuiten (uitvoeringseva
luatie). Het is dus nuttig om diverse mogelij
ke verklaringen te onderzoeken. En het is ook 
aan te bevelen om niet te snel een conclusie 
te trekken, maar de tijd te nemen om diver
se onderzoekstechnieken te combineren die 
de verklaring onderbouwen en bevestigen: 
documentenanalyse, raadplegen van des
kundigen door interviews, enquêtes, of 
groepsgewijs in workshops, ... Dat verhoogt 
de geldigheid en kwaliteit van het evaluatie
onderzoek (Bressers & Hoogerwerf 1995, 
Bussmann et al. 1998, Swanborn 1999). 
Het is overigens niet ongebruikelijk dat het 
beleid in meerdere fasen tegelijkertijd te 
situeren is. Het beleid is immers niet altijd 
rationeel: het verloopt dus vaak niet in de 
volgorde van het rationele model, maar ver
andert 'en cours de route' in kleine stapjes. Er 
bestaat (helaas) geen vaste terminologie 
voor de indeling in evaluatietypes.ln de lite
ratuur zijn allerlei benamingen te vinden. De 
termen plan-, proces- en productevaluatie 
(MiNa-Raad 2001, Swanborn 1999), worden 
ook in het natuurrapport gebruikt (De Roo 
2001a). Vereenvoudigd kan men stellen dat 
planevaluatie gelijk te stellen is met de eva
luatie van de planfase, terwijl procesevalu
atie vooral de operationalisering en uitvoe
ring onderzoekt. Productevaluatie richt zich 
op de effecten van het beleid. 

Beperkingen en perspectieven 
Het natuurrapport kan uiteraard geen volle
dig beeld geven van alle aspecten van het 
natuurbeleidsterrein. De provinciale en 
gemeentelijke beleidsinspanningen blijven 
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daardoor grotendeels onbelicht. Een andere 
beperking is dat het natuurrapport zich niet 
toelegt op het economische onderzoek naar 
de beleidsefficiëntie, dat als centrale vraag 
heeft of de doelen bereikt zijn tegen de 
geringste kosten. In elk natuurrapport zal wel 
aandacht zijn voor een ander beleidsdomein 
dat bijdraagt aan het bereiken van doelstel
lingen van het natuurbeleid, zoals het bos-, 
ruimtelijke ordenings- en waterbeleid. 
De beleidswetenschappelijke aanpak leidt 
naar een rationalisering van het debat over 
het beleid. Dit artikel wil bijdragen aan de 
opbouw van een referentiekader voor al wie 
deelneemt aan de planning, uitvoering en 
beoordeling van het natuurbeleid. Niet 
alleen de aanbevelingen en conclusies van 
de beleidsevaluatie zijn bruikbaar. Ook de 
redeneertrant, de redenering en de argu
menten zijn nuttig voor de discussie. De eva
luatiemethodes hebben evenwel hun beper
kingen en kunnen niet alle vragen 
beantwoorden. De rationele stijl gaat er van
uit dat een betere kennis van de oorzaken 
van succes of falen van beleid, leidt tot beter 
beleid. De beleidspraktijk is echter niet altijd 
even rationeel en komt vaak niet overeen 
met de theoretische modellen. Het is eerder 
een grillig proces van beleidsplanning en -
aanpassing, waarbij veel groepen mensen 
betrokken zijn. De modellen van de beleids
wetenschap worden daarom voortdurend 
ter discussie gesteld en aangepast. Het 
beleidswetenschappelij k evaluatie-onder
zoek in Vlaanderen stond voor enkele jaren 
nog in de kinderschoenen, maar groeit snel. 
In de komende jaren mag men wellicht nog 
een stroomversnelling verwachten, door de 
verdere ontwikkeling van beleidsindicatoren 
in Vlaanderen, de opmaak van het MIRA-BE 
en de tweejaarlijkse natuurrapporten. 
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SUMMARY BOX: 
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DE Roo K. 2002. Policy Evaluation: a guide. Nature report sets 
the pace for evaluation of Flemish nature policy [in Dutch]. 
Natuur.focus 1(3): 97-I02. 

Flanders does not yet have a firm tradition in scientific policy 
evaluation. Work remains to be done to de fine an evaluation 
methodology for environmental and nature conservation pol
icy. The biannual Nature Report has to describe and evaluate 
the Flemish nature policy. The Institute of Nature Conserva
tion developed a methodology that focuses on four stages of 
the policy cycle: planning, operationalisation, implementa-
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