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Voorwoord

Sinds 1 januari 2005 worden de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu uitgevoerd onder de
voorwaarden die LNV en de stichting DLO eind 2004 zijn overeengekomen en die zijn vastgelegd in
de Uitvoeringsovereenkomst WOT Natuur & Milieu. Van deze gelegenheid heb ik gebruik gemaakt om
de jaarrapportage over deze uitvoering opnieuw vorm te geven.
Per WOT-programma is een zelfstandig werkdocument samengesteld, dat bestaat uit drie delen: een
samenvattende rapportage over het programma als geheel, een beschrijving van elk der
afzonderlijke projecten en een Engelstalige beschrijving. De volgende vier werkdocumenten omvatten
samen de jaarrapportage over 2005 van de WOT Natuur & Milieu:
Nr. 23: WOT-04-001 Monitor- en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland
Nr. 24: WOT-04-002 Onderbouwend Onderzoek Natuurplanbureaufunctie
Nr. 25: WOT-04-385 Milieuplanbureaufunctie
Nr. 26: WOT-04-394 Natuurplanbureaufunctie
Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het WOT programma WOT-04-001 (Monitor- en
Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland). De resultaten van deze projecten hebben hun weg
gevonden in de diverse producten van het Milieu- en Natuurplanbureau en in de werkdocumenten en
rapporten van de WOT Natuur & Milieu.
Daarnaast is een jaarrapportage over 2005 opgesteld van de Kennisbais voor de WOT Natuur &
Milieu: WOt-werkdocument 27: WOT Kennisbasis
De resultaten van de projecten uit de Kennisbasis zorgen voor de noodzakelijke vernieuwing van de
kennis voor de WOT Natuur & Milieu.
Ter verantwoording van de besteding van de beschikbare middelen is voor elk project een beknopt
verslag gemaakt. Deze verslagen zijn hier gebundeld. In elk verslag staan voor het desbetreffende
project de administratieve gegevens en een beknopte inhoudelijke beschrijving van het doel en het
behaalde resultaat.

Paul Hinssen
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Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu)
Programma WOT-04-001: Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland

1. Naam+nr. cluster, naam clusterleider:

WOT-04; Drs. PJ.W. Hinssen

2. Naam+ nr. thema:

WOT-04-001: Monitoring en evaluatie Agenda
Vitaal Platteland (ME-AVP)
Dr.ir. L.. Kooistra/ Dr.ir. L.A.E. Vullings

3. Naam thema-coördinator):
4. Contactperso(o)n(en) LNV:
Overige betrokkenen:

Drs. G.T.A. Hof/Dr.ir. J.M. Dalhuisen
(directiePlatteland)
Mw.dr.ir. E.G.M. Dessing (DK)
Ing. Th.P. Sinnige (DP)
Ing. A.A. Smit (DP)
Ir. P.A. Kouwenhoven (VROM-DGM)
Dhr. M.F. Wetter (VROM-DGM)

5. Deelnemende kennisinstellingen:

Alterra, LEI

6. Doelgroepen(en):
Gebruikers:

LNV DP (coördinator voor AVP)
Parlement en Kabinet
beleidsdirecties van LNV, VROM, V&W
provincies
planbureaus
Beleidsdirecties LNV, VROM, V&W (rijksacties)
Provincies (prestaties en effecten)
Kennisinstituten (informatie mbt effecten)
Uitvoerende diensten (informatie mbt effecten en
prestaties

Leveranciers:

7. 2005-budget :
Bedragen in € x 1000

Budget doorgeschoven uit 2004
Reguliere programmagelden
NAP-gelden
Additionele LNV-projectgelden
Totaal LNV
Overig (indien van toepassing)

Beschikbaar
in 2005

Gerealiseerd
in 2005

Doorgeschoven
naar 2006

300

213

87

300
nvt

213
nvt

87
nvt

Een fors deel van het budget is niet gebruikt in 2005 en doorgeschoven naar 2006. Dit is
veroorzaakt door een vertraging in het programma. Het programma is inhoudelijk afhankelijk van de
ontwikkeling van het Meerjarenprogramma AVP 2 en dit wordt pas in februari 2006 vastgesteld.
Hierdoor is definitieve keus van indicatoren (zowel effect als prestaties) niet in 2005 gemaakt en dus
zijn een aantal werkzaamheden mbt de indicatoren en het informatie systeem nog niet gerealiseerd.
Er is voor gekozen af te wachten wat in het MJP2 gebeurt, om te voorkomen dat dingen later op
nieuw zouden moeten worden gedaan.
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Samenvattend beeld op thema-niveau (meer informatie is terug te vinden in de
projectrapportages):
8. De beleidsopgave(n) van LNV waaraan de onderzoeksresultaten een bijdrage leveren;
In april 2004 is de ‘Agenda voor een Vitaal Platteland’ (AVP) gepresenteerd als de gezamenlijke
beleidsvisie van de ministeries LNV, VROM en V&W om het platteland gereed te maken voor
toekomstige veranderingen. Om de voortgang van het beleid te toetsen en de mate van realisatie
van het ingezet beleid te verklaren is monitoring en evaluatie noodzakelijk. Het Ministerie van LNV is
als coördinator van AVP primair verantwoordelijk voor de verantwoording aan de Tweede Kamer en
het beschikbaar maken van benodigde monitoring informatie.
Het WOT-programma Monitoring en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland heeft als doel een
systematiek te ontwikkelen en coördineren om de effectiviteit en efficiency van het plattelandsbeleid
zoals vastgelegd in AVP te kunnen beoordelen zijn gegevens nodig op het niveau van input (doelen),
outcome (effecten), result (resultaten) en output (prestaties).
9. De kennisvragen die aan de beleidsopgave(n) gekoppeld zijn en die worden beantwoord met de
uitkomsten van het onderzoek;
• Welke monitoringssystemen zijn er die gebruikt kunnen worden voor het monitoren en
evalueren van de agenda voor een vitaal platteland?
• Welke indicatoren voor een vitaal platteland zouden opgenomen kunnen worden in
MJP2?
• Hoe ‘matchen’ het aanbod van meetnetten en de indicatoren?
• Hoe gaat een informatiesysteem voor het monitoren en evalueren van de agenda voor
een vitaal platteland eruit zien?
• Hoe kan de langjarige uitvoering van het monitoren en evalueren van de agenda voor
een vitaal platteland worden georganiseerd?
10. De beoogde en daadwerkelijk in 2005 bereikte (tussen)resultaten;
De volgende producten zijn gerealiseerd:
• Systematiek voor monitoring en evaluatie van de Agenda voor een Vitaal Platteland
bestaande uit een samenhangend en eenduidige beschrijving van beleidsdoelen
(doelenboom), indicatoren en streefwaarden.
• Uitwerking van MJP2 indicatoren voor AVP
• Overzicht van het aanbod van meetnetten relevant voor AVP
• Ontwerp van Informatiesysteem en demo Stand van Het Platteland (voor
communicatiedoeleinden)
• Coördinatie van monitoring en evaluatie activiteiten binnen systematiek ME-AVP en
afstemming met andere monitoringinitiatieven (Nota Ruimte, ILG-PEIL)
• Organisatieplan voor lange termijn
Een aantal producten die waren beoogd voor 2005 zijn nog niet gerealiseerd, omdat deze afhankelijk
waren van het MJP2. Het MJP2 wordt in februari vastgesteld. Vooral van belang is de indicator
keuze. De producten die hierdoor niet in 2005 zijn gerealiseerd, maar pas in 2006 zullen worden
gerealiseerd zijn:
• factsheets per MJP2 indicatoren voor AVP,
• technische realisatie van het systeem
• documentatie over het systeem.
11. De gerealiseerde kennisoverdracht richting doelgroep en de benutting van ontwikkelde kennis
door de doelgroep.
Het overzicht van het aanbod van monitoringssystemen (meetnetten) en de uitwerking van de MJP2
indicatoren hebben gezamenlijk als input gediend voor het MJP2. Waarschijnlijk zullen de indicatoren
zoals die in het ME-AVP programma zijn voorgesteld als MJP2 indicatoren voor vitaal platteland bijna
geheel worden overgenomen in het MJP2. De demo Stand van het Platteland en het ontwerp van het
informatie systeem zijn door alle betrokkenen bekeken en deze zullen begin 2006 de input zijn voor
een workshop voor het definitief maken van het programma van eisen voor het informatie systeem.
Begin 2006 wordt door directie platteland besloten hoe wordt omgegaan met het organisatieplan
10
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voor de lange termijn uitvoering van het monitoren en evalueren van het vitaal platteland.
12. De samenwerking tussen de bij het thema betrokken DLO-instituten en andere
instellingen/organisaties:
De opzet en de uitvoering van het programma ME-AVP is in 2005 primair uitgevoerd door de WOT
unit Natuur en milieu en DK. Er is maandelijks overleg geweest met de direct betrokkenen (LNV en
VROM). Daarnaast kunnen de volgende drie gebieden benoemd waarin intensief wordt samengewerkt
met de volgende instellingen en organisaties:
• Beleidsontwikkeling: projectteam ILG en projectteam MJP-2, rijkscoordinatieteam (DRZ),
provincies o.a. via IPO
• Samenhang monitoring en evaluatie activiteiten: IPO-RIVM, IDSW, MNP en andere
planbureaus (SCP, RPB, CPB)
• Gegevensvoorziening en uitvoering: DLO-instituten (Alterra, LEI), instellingen binnen MNP
netwerk (RIVM, RIKZ, RIZA, CBS) en gegevens leverende organisaties als DLG, DR.
De samenwerking op projectniveau met andere organisaties zal worden beschreven in de
afzonderlijke projectbeschrijvingen.
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Overzicht projecten WOT-04-001

Projectnummer

Projecttitel

Pagina

231683-01

ME-AVP: coördinatie en communicatie

17

231684-01

ME-AVP: Beleidsbehoefte

19

231685-02

ME-AVP: Indicatoren

21

231686

ME-AVP: informatiesysteem en gegevensvoorziening ME-AVP

25

231687

ME-AVP: monitoring & organisatie

27

Kennis Online

29
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Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu)
Programma WOT-04-001
Resultaten 2005 per project
Programmathema:
Projecttitel:

Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland
ME-AVP: coördinatie en communicatie

Projectnummer:

231683-01

Projectleider:

Lammert Kooistra/ Wies Vullings

Uitvoerende instellingen:

Alterra

Doelgroep/probleemhebber:

beleidsdirecties LNV en VROM, provincies

Contactpersoon van de doelgroep:

Dr.ir. J.M. Dalhuisen

Startdatum:

01-01-2005

Einddatum:

31-12-2005

Bedragen in € x 1000

Beschikbaar in
2005

Gerealiseerd in
2005

Doorgeschoven
naar 2006

70

67,211

-

70
nvt

67,211
nvt

nvt

Budget doorgeschoven uit 2004
Reguliere programmagelden
NAP-gelden
Additionele LNV-projectgelden

Totaal LNV
Overig (indien van toepassing)

Kennisbehoefte doelgroep:
Geïnformeerd worden over de voortgang van het programma ME-AVP door op de juiste momenten door te
worden uitgenodigd voor bijeenkomsten en notities/rapporten te ontvangen.

Doelstelling van het onderzoek:
De ontwikkeling en uitvoering van het programma ME-AVP vereist samenwerking tussen een groot aantal
organisaties (LNV, VROM, V&W, provincies, kennisinstituten, gegevensleverende instituten). Dit project is
erop gericht om vanuit een heldere visie een operationeel systematiek voor monitoring en evaluatie te
ontwikkelen. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
• Programmamanagement: inhoudelijk en financieel
• Afstemming met beleidsontwikkelingen MJP-AVP en ILG
• Afstemming met ontwikkeling gerelateerde monitoringsystemen voor Nota Ruimte, POP, ILG
• Profilering en communicatie resultaten van programma ME-AVP (o.a. WUR-Kennis Online)

Aanpak en tijdpad:
Om de doelstelling te bereiken heeft frequent overleg plaatsgevonden, zijn er notities gemaakt, instructies
gegeven en is verantwoording afgelegd.

Beoogde en bereikte resultaten en producten:
Het beoogde resultaat van het communicatie deel van dit project was het creëren van draagvlak voor en
bekendheid van het programma bij de beoogde doelgroep en afstemming te bereiken met MJP, ILG en de
monitoringssystemen van nota ruimte, ILG en POP. In de projectgroep zaten representatieve personen van
een aantal van de betreffende organisaties. Zij droegen zorg voor kennisverspreiding binnen hun
achterban. Daarnaast heeft de projectleider deelgenomen aan overleggen om de afstemming te
bewerkstelligen (Doelbereikingsmonitor Nota Ruimte, ILG-PEIL, provinciale monitor IPO, MNP). Verder had
dit project tot doel om programma financieel en inhoudelijk te managen. Dit heeft naast werkplannen,
projectplannen, notulen ook een projectportaal voor ME-AVP voor interne communicatie en archivering
van documenten opgeleverd (). Het rapport dat binnen dit project is gepubliceerd, is:
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Kooistra, L., H. Dijkstra, E.G.M. Dessing, S. Beers, 2005. Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal
Platteland: Tussenrapportage over activiteiten 2004. NPB-werkdocument 2004/14 Natuurplanbureau,
Wageningen.

Doorwerking resultaten naar doelgroepen:
Het rapport is verspreid onder betrokken beleidsmedewerkers binnen LNV, VROM en de provincies, en
aan onderzoekers bij Alterra, MNP, RIVM, LEI, RPB, SCP.
De projectsite is toegankelijke voor de direct betrokkenen van het project.

18
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Programma WOT-04-001
Resultaten 2005 per project
Programmathema:
Projecttitel:

Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland
ME-AVP: Beleidsbehoefte

Projectnummer:

231684-01

Projectleider:

Lammert Kooistra/Wies Vullings (Noor Dessing, DK)

Uitvoerende instellingen:

Alterra en LNV-DK

Doelgroep/probleemhebber:

beleidsdirecties LNV en VROM, provincies

Contactpersoon van de doelgroep:

Ing. Th.P. Sinnige (LNV DP)

Startdatum:

01-01-2005

Einddatum:

31-12-2005

Bedragen in € x 1000

Beschikbaar in
2005

Gerealiseerd in
2005

Doorgeschoven
naar 2006

15

15

-

15
nvt

15
nvt

nvt

Budget doorgeschoven uit 2004
Reguliere programmagelden
NAP-gelden
Additionele LNV-projectgelden

Totaal LNV
Overig (indien van toepassing)

Kennisbehoefte doelgroep:
In het voorlopend project InterBEAT is in nauwe samenwerking met het beleid gewerkt aan de interactieve
beleidsconstructie en ex ante toetsing van de doelenboom zoals die staan beschreven in het
Meerjarenprogramma AVP. In een volgende fase is geïnventariseerd welke informatie vanuit het beleid
nodig is voor monitoring en evaluatie van deze doelen. In het najaar van 2004 zijn voor alle 9 AVP
beleidsthema’s workshops gehouden om per beleidsthema’s de meest relevante prestatie- en effectindicatoren te inventariseren. De resultaten van deze workshops zijn beschreven in een EC-LNV rapport
(Dessing&Beers, 2005).
De uitkomsten laten zien dat in 2005 de indicatoren voor een aantal beleidsthema’s verder kunnen worden
uitgewerkt, maar dat voor een aantal thema’s aanvullende analyse (in nauwe samenwerking met
projectgroep MJP-AVP II) nodig is.

Doelstelling van het onderzoek:
1.

de behoefte die het beleid heeft aan informatie gezien de geformuleerde beleidsdoelen
binnen AVP en ILG onderzoeken
2.
inventariseren van eisen en randvoorwaarden die het beleid als eindgebruiker stelt aan
het informatiesysteem voor ME-AVP

Aanpak en tijdpad:
De resultaten voor dit project vanuit 2004, overzicht indicatoren per beleidsthema en aanbevelingen voor
verdere operationalisering van doelenboom (Dessing&Beers, 2005), dienen als uitgangspunt voor de
uitvoering van de benodigde activiteiten. Daarbij is dit project in eerste instantie sterk afhankelijk van de
ontwikkeling van MJP-AVP II (pl. Paul Sinnige (LNV-DP)). Om de continuïteit van de werkzaamheden voor
ME-AVP te waarborgen zal er worden gewerkt langs 2 lijnen:
1. voor het beleidsthema Recreatie zal een volledige uitwerking van de M&E systematiek worden
gemaakt: een scherpe vaststelling van de beleidsbehoefte is hiervoor essentieel;
2. voor andere AVP beleidsthema’s zal een uitwerking worden gemaakt van de aanbod-kant voor de
indicatoren (deelproject 1.3).

Beoogde en bereikte resultaten en producten:
•

aanvullende analyse informatiebehoefte voor deel beleidsthema’s AVP (m.n. landschap, landbouw,
water, sociaal-culturele vitalisering)
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•
•
•

formuleren voorstel alternatieve structuur doelenboom
aanvullen witte vlekken in doelenboom m.b.t. streefwaardes, taakstelling
afronding rapportage Beleidsbehoefte en implementatie doelenboom in uKnow

Bovenstaande punten zijn vastgelegd in onderstaand rapport:
• Dessing, E.G.M. en S. Beers, 2005. Naar een systeem voor Monitoring en Evaluatie van de Agenda
Vitaal Platteland: Interactieve beleidsconstructie en essentiële indicatoren voor monitoring en
evaluatie. Rapport EC-LNV nr. 358, Expertise Centrum LNV, Ede.

Doorwerking resultaten naar doelgroepen:
Dit project vormde de schakel tussen het in 2004 afgeronde InterBEAT project en het indicatoren project
van 2005. Dit project heeft ervoor gezorgd voor input vanuit het beleid voor de overige projecten binnen
het programma.
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Programma WOT-04-001
Resultaten 2005 per project
Programmathema:
Projecttitel:

Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland
Indicatoren ME-AVP:

Projectnummer:

231685-02

Projectleider:

Herman Agricola

Uitvoerende instellingen:

Alterra

Doelgroep/probleemhebber:

beleidsdirecties LNV en VROM, provincies

Contactpersoon van de doelgroep:

Ir. P.A. Kouwenhoven (VROM) en Dr.ir. J.M. Dalhuisen (LNV)

Startdatum:

01-01-2005

Einddatum:

31-12-2005

Bedragen in € x 1000
Budget doorgeschoven uit 2004
Reguliere programmagelden
NAP-gelden
Additionele LNV-projectgelden

Totaal LNV
Overig (indien van toepassing)

Beschikbaar in
2005

Gerealiseerd in
2005

Doorgeschoven
naar 2006

46

27

19

46
nvt

27
nvt

19
nvt

Kennisbehoefte doelgroep:
In 2005 is een nieuw WOT programma Monitoring en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland (WOT-04001) van gestart gegaan (Kooistra, 2004). Binnen dit WOT-programma worden 6 projecten
onderscheiden. Voorliggend projectplan gaat in op Project 1.2: ”Meetnetontwerp en indicatoren ME-AVP”
(afgekort indicatoren ME-AVP) en beschrijft de activiteiten voor de periode september t/m december
2005.

Doelstelling van het onderzoek:
Doel van het project Indicatoren ME-AVP voor de tweede helft van 2005 is:
1 Het ‘matchen’ van vraag en aanbod aan indicatoren (prestatie- en effectindicatoren)
2 Het formuleren van opties voor te hanteren (effect)indicatoren voor ME-AVP
3 Na besluit over de essentiële set van indicatoren, uitwerken van de indicatoren in factsheets
Er wordt aangesloten op de doelenboom uit het Meerjarenprogramma AVP en op deelproject 1.1
Beleidsbehoefte ME-AVP (InterBeat). Uitgangspunt zullen zijn de indicatoren zoals beschreven in de
rapportage van Dessing en Beers (2005) in combinatie met daarop gemaakte aanvullingen uit de
workshops per beleidsthema. In het project ligt de focus op uitwerking van effectindicatoren maar na
vaststelling van de prestatie-indicatoren in het MJP2 (febr. 2006) zullen ook voor de resultaat en prestatieindicatoren factsheets worden opgesteld.

Aanpak en tijdpad:
Het formuleren van indicatoren heeft plaatsgevonden in wisselwerking met de beleidsopgaven en doelen
volgens de Agenda Vitaal Platteland, in het bijzonder met het Meerjarenprogramma- AVP. Het MJP-AVP is
in 2005 evenwel sterk in ontwikkeling. Begin 2006 moet een nieuw MJP-AVP klaar zijn, afgestemd met de
provincies. In dit bewegende beleidsveld moet een moment worden gemarkeerd waarop de doelen
worden gefixeerd en waarop het project ‘Indicatoren ME-AVP’ zich gaat richten. In de tweede helft van
2005 zullen naar verwachting aanpassingen worden doorgevoerd in relatie tot nieuwe concepten van het
MJP- AVP. De relatie tussen MJP-AVP en ME-AVP staat schematisch weergegeven in figuur 3.
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Figuur 3 : Schematische overzicht van de momenten van afstemming tussen de projecten PEIL, MJP2 en
ME-AVP
De activiteiten in de tweede helft van 2005 zijn dus afhankelijk van de voortgang van het beleid voor MJPAVP. Ook (veranderingen in) het beleid van Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) kunnnen tot
aanpassingen leiden evenals het formuleren van een besluitvormingsprocedure over de keuze van
indicatoren voor ME-AVP (aanpassingen aan indicatorenstelsel in relatie tot verdere beleidsontwikkeling).

Beoogde en bereikte resultaten en producten:
Het werkplan voor tweede helft van 2005 leidt tot de volgende projectresultaten:
A. Opstellen beslisdocument voor keuze ME-AVP Indicatoren. Aan de hand van matching van de
vraag naar indicatoren met het aanbod opstellen van verschillende opties voor stes van
indicatoren. Naast het opstellen van verschillende opties voor indicatorensets zal het
beslisdocument inzicht moeten geven in mogelijkheden voor aansluiting bij bestaande monitoring
van Nota Ruimte en POP. Tevens zal per indicator worden ingegaan op zowel de effectiviteits- als
efficiëntievraag (volgens welke criteria?). Voor de monitoringstrategie zullen drie varianten worden
onderscheiden: een minium-, een uitgebreide, en een maximumvariant. Ze verschillen in het aantal
(sub)indicatoren waarop gemonitord wordt en de mate van inspanning (ook financieel) die deze
monitoring vergt. Het beslisdocumet is primair bedoeld voor het kernteam MJP2 waarbinnen
uiteindelijk de keuze voor de set van indicatoren zal worden gemaakt.
B. Na vaststelling set van Indicatoren door de projectgroep MJP2 uitwerken van indicatoren in
factsheets (zie bijlage B voor een beschrijving van de inhoud die het infactsheet moet hevatten)
en eventueel uitwerken/ aanpassen van ME-AVP op grond van ontwikkelingen in beleid en de
herziening van het MJP-AVP.
Van de beoogde resultaten is onderdeel B niet gerealiseerd in 2005 wegens vertraging mbt de keuze van
effectindicatoren, het onderdeel wordt doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2006.

Producten:
• Kuhlman, T. en G. Venema, 2005. Indicatoren voor de Agenda Vitaal Platteland. De onderdelen
Landbouw en Economische vitaliteit. LEI-vensterrapport, juni 2005. LEI, Den Haag.
• Dijkstra, H, 2005. Monitoring en Evaluatie
Agenda Vitaal Platteland: Inventarisatie aanbod
monitoringsystemen. Wot werkdocumenten 8 WOT Natuur & Milieu.
• Goossen, C.M. en S. de Vries, 2005. Beschrijving recreatie-indicatoren ME-AVP. Wot werkdocumenten
5 WOT Natuur & Milieu.
• (in voorbereiding: Dessing, Agricola en Treep) Effectindicatoren MJP2 van AVP. Monitoren van de
algemene beleidsdoelstellingen tegen aanvaardbare kosten (rapport DK)
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Doorwerking resultaten naar doelgroepen:
Volgens het Meerjarenprogramma AVP bestaat de verwachting dat
• de provincies zullen rapporteren over de voortgang van de overeen gekomen prestaties;
• het Rijk verantwoordelijk is voor het verkrijgen van inzicht in de effecten.
De effectmonitoring en –evaluatie kan door het Milieu- en Natuurplanbureau worden uitgevoerd.
Indicatoren spelen hierin een belangrijke rol. Van belang is een goede afstemming tussen de ontwikkeling
van indicatoren in voorliggende project en graadmeters en indicatoren die door het MNP voor het natuuren landschapsbeleid zijn ontwikkeld.
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Programma WOT-04-001
Resultaten 2005 per project
Programmathema:
Projecttitel:

Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland
ME-AVP: informatiesysteem en gegevensvoorziening ME-AVP

Projectnummer:

231686

Projectleider:

Onno Roosenschoon

Uitvoerende instellingen:

Alterra

Doelgroep/probleemhebber:

beleidsdirecties LNV en VROM, provincies

Contactpersoon van de doelgroep:

Ir. P.A. Kouwenhoven (VROM) en Ir. M. Meijers

Startdatum:

01-01-2005

Einddatum:

31-12-2005

Bedragen in € x 1000

Beschikbaar in
2005

Gerealiseerd in
2005

49

31

49
nvt

31
nvt

Budget doorgeschoven uit 2004
Reguliere programmagelden
NAP-gelden
Additionele LNV-projectgelden

Totaal LNV
Overig (indien van toepassing)

Doorgeschoven
naar 2006

nvt

Kennisbehoefte doelgroep:
Vanuit de LNV directie Platteland is eind 2002 besloten om een monitoring- en evaluatieprogramma
‘Nationale Agenda voor een Vitaal Platteland’ te ontwikkelen.

Doelstelling van het onderzoek:
Het ontwikkelen van een alpha versie van het ME-AVP informatiesysteem.

Aanpak en tijdpad:
1) in beeld brengen van de gegevensvoorziening (wie heeft welke gegevens) voor de langjarige uitvoering
van monitoring AVP
2) het ontwikkelen en implementeren van de informatievoorziening (in vorm van een informatiesysteem)
voor ME-AVP
Tijdpad = wk 24 tm wk 39 2005.

Beoogde en bereikte resultaten en producten:
Beoogde resultaten:
•
Een alpha versie van het ME-AVP informatiesysteem.
•
Formats voor datalevering.
•
Gereedschappen voor datalevering.
•
Kort rapport waarin de gevolgde werkwijze wordt beschreven en het informatiesysteem wordt
gepresenteerd.
Bereikte resultaten:
wegens het uitblijven van de selectie van een definitieve set indicatoren voor ME-AVP (zoals beschreven in
het MJP2) en de onduidelijkheid over welke partijen welke rollen gaan vervullen (organisatie) is alleen
gewerkt aan de inventarisatie en ideeënvorming van de alfa versie van het systeem.
Daarvoor zijn de volgende resultaten behaald:
Inventarisatie van set van eisen voor informatiesysteem via interviews bij potentiële eindgebruikers
•
Inventarisatie van de gegevenslogistiek binnen het ME-AVP werkveld
•
Update van de prototype website “Stand van het platteland” aan de hand van de laaste versie van de
ME-AVP doelenboom
•
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•
•
•
•

Presentatie van de gegevenslogistiek in de vorm van een workflowdiagram in PDF formaat
Opstellen van de automatiseringsscenario’s voor het inwinnen van gegevens
Interactieve demo als voorloper op het informatiesysteem. Deze is bedoeld om de beeldvorming over
te kiezen automatiseringsscenario’s te versnellen.
Evaluatie van automatiseringstechnieken voor het inwinnen van gegevens.

•

In 2006 moet duidelijk worden welke partijen welke rol gaan vervullen en wat de automatiseringswensen
c.q. –mogelijkheden zijn bij de deelnemende partijen.
Producten:
• Kuyper, M. en Kooistra, L., 2005. Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland: overzicht
informatiestromen, functies en actoren. Onderdeel van brochure WOT-unit Natuur en Milieu,
Wageningen.
• Kuyper, M, 2005. Informatiesysteem ME-AVP: verslag analysefase 2005. Intern rapport, CGI-Alterra,
Wageningen.
• Demo Stand van het Platteland: presentatie module informatiesysteem ME-AVP (beschikbaar via
projectportaal https://portal.wur.nl/sites/wot/meavp/)

Doorwerking resultaten naar doelgroepen:
Met name de prototype website “Stand van het platteland” en het workflowdiagram worden gebruikt om
het proces inzichtelijk te maken en daarmee draagvlak te creëren en ideeënvorming te versnellen.
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Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu)
Programma WOT-04-001
Resultaten 2005 per project
Programmathema:
Projecttitel:

Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland
ME-AVP: monitoring en organisatie

Projectnummer:

231687

Projectleider:

Lammert Kooistra/Wies Vullings

Uitvoerende instellingen:

Alterra

Doelgroep/probleemhebber:

beleidsdirecties LNV en VROM, provincies

Contactpersoon van de doelgroep:

Dr.ir. J.M. Dalhuisen

Startdatum:

01-01-2005

Einddatum:

31-12-2005

Bedragen in € x 1000

Beschikbaar in
2005

Gerealiseerd in
2005

20

10

20
nvt

10
nvt

Budget doorgeschoven uit 2004
Reguliere programmagelden
NAP-gelden
Additionele LNV-projectgelden

Totaal LNV
Overig (indien van toepassing)

Doorgeschoven
naar 2006

nvt

Kennisbehoefte doelgroep:
Inzicht hebben in hoe de langjarige activiteiten van ME-AVP uitgevoerd zullen gaan worden en bij wie deze
taken belegd zullen worden en hoe de betrokkenheid van organisaties rond de monitoring en evaluatie van
AVP en ILG vergroot kan worden.

Doelstelling van het onderzoek:
Doel van het project is het opstellen van organisatie en beheerplan voor de uitvoering van de langjarige
monitoring en evaluatie van Agenda Vitaal Platteland voor de periode 2006-2013 (verwachte looptijd MJPAVP in samenhang met ILG).
Het organisatieplan beschrijft een voorstel voor:
•
de uit te voeren taken en activiteiten voor het programma ME-AVP;
•
geeft aan op welke manier de aansturing zou kunnen worden georganiseerd;
•
geeft een inschatting van de benodigde capaciteit en financiën voor uitvoering van de taken.
Het organisatieplan ME-AVP kan door de directie Platteland als opdrachtgever voor ME-AVP worden
gebruikt voor het opstellen van een plan van eisen voor de langjarige uitvoering van het systeem voor
monitoring en evaluatie Agenda Vitaal Platteland.

Aanpak en tijdpad:
In nauwe samenwerking met de representatieve personen van de verschillende beleidsdirecties van LNV
en VROM die deelnemen aan het ME-AVP overleg is het organisatieplan tot stand gekomen.

Beoogde en bereikte resultaten en producten:
Het organisatieplan zal na goedkeuring gepubliceerd worden als onderdeel van de totale rapportage (in
2006). Het plan ligt op het moment bij DP en goedkeuring hangt af van de impact dat gegevens autoriteit
Natuur zal hebben op ME-AVP. Goedkeuring en afronding wordt verwacht in eerste kwartaal 2006.
Producten:
Organisatieplan ME-AVP na 2005 (na bespreking in projectgroep febr. 2006 als WOt-publicatie 2006/xx,
WOT N&M, Wageningen.

Jaarrapportage 2005 WOT-04-001

27

Doorwerking resultaten naar doelgroepen:
Als goedkeuring wordt gegeven aan het organisatieplan zal de monitoring en evaluatie van ME-AVP zo
worden georganiseerd als daarin wordt voorgesteld. Het organisatie en beheerplan is een essentiële
voorwaarde om de langjarige monitoring en evaluatie van AVP uit te kunnen voeren.
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Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu)
Programma WOT-04-001
Resultaten 2005 per project
Programmathema:
Projecttitel:

Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland
Kennis Online (website, nieuwsbrief/e-newsletter, infrastructuur
Helpdesk)

Projectnummer: Projectleider:
Uitvoerende instellingen:

Contactpersoon van de doelgroep:

Mw.ir W. van Eck, Bestuurscentrum Wageningen UR
Coördinatie en content-manager: Nicolien Pieterse
(Bestuurscentrum)
Redactie nieuwsbrief/ e- newsletter: BO-clusterleiders
Productie nieuwsbrief/e-newsletter; uitgeverij Cereales,
Wageningen
Techische realisatie website: ICT-afdeling Facilitair Bedrijf
Wageningen UR
Ieder BO-WOT-KB cluster heeft één of meerdere
contactpersonen. Voor de WOT-04-001 zijn dit Bram ten Cate
en Miriam Bakker
Beleidsmedewerkers LNV, overige doelgroepen van het
onderzoek (landbouwsectoren, maatschappelijke organisaties
etc)
Dr.ir. T. Breimer, ing. R. Bok, ir. P.J.M. Keet (allen LNV-DK)

Startdatum:

01-01-2005

Einddatum:

31-12-2005

Doelgroep/probleemhebber:

Bedragen in € x 1000
Budget doorgeschoven uit 2004
Reguliere programmagelden
NAP-gelden
Additionele LNV-projectgelden

Totaal LNV
Overig (indien van toepassing)

Beschikbaar in
2005

Gerealiseerd in
2005

0,75

0,75

0,75
nvt

0,75
nvt

Doorgeschoven
naar 2006

nvt

Kennisbehoefte doelgroep:
Binnen het beleidsondersteunende onderzoek van Wageningen UR voor LNV speelt communicatie een
belangrijke rol. Bij communicatie gaat het om 3 processen: Zenden, Consulteren en Interactie. Binnen het
project Kennis Online komen al deze facetten aan bod:
a. Zenden: via de website met programma- en projectinformatie (www.kennisonline.wur.nl), de
nieuwsbrief Kennisonline en de e-newsletter worden LNV-beleidsmedewerkers geïnformeerd
over de onderzoekprogramma’s.
b. Consulteren: via het helpdesk-loket op www.kennisonline.wur.nl kunnen LNV-medewerkers (ook
degenen die niet direct bij het onderzoek betrokken zijn) op elk gewenst moment een vraag
stellen (kleine vragen kunnen snel beantwoord worden, grote vragen vergen meer tijd).
c. Interactie: via de website, de nieuwsbrief en/of de helpdesk kunnen LNV-medewerkers snel in
contact komen met deskundigen van Wageningen UR.
Artikel 14 van de subsidievoorwaarden DLO-LNV stelt dat de resultaten van het door LNV gefinancierde
onderzoek openbaar toegankelijk dienen te zijn (tenzij de minister beslist tot (voorlopige) geheimhouding).
De website www.kennisonline.wur.nl is een instrument om de openbare toegankelijkheid van het
onderzoek te faciliteren.
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Doelstelling van het onderzoek:
Het doel van Kennis Online is het toegankelijk maken van kennis uit de onderzoekprogramma’s van
Wageningen UR voor LNV, en het stimuleren van de benutting daarvan.

Aanpak en tijdpad:
Website:
In 2005 is versie 2 van de website opgeleverd door FB-ICT. De belangrijkste verandering was de
introductie van een Web Content Management Server (WCMS). Met de WCMS is informatie op de website
eenvoudig te beheren. Alle Wageningen UR websites werken met hetzelfde systeem waardoor
gegevensuitwisseling tussen de website www.kennisonline.wur.nl en de overige websites van Wageningen
UR eenvoudiger wordt.
Naast informatie over BO en WOT onderzoek is in versie 2 ook het KennisBasis onderzoek ontsloten.
Overige belangrijke aanpassingen:
 Ieder project heeft een eigen beheerssite in sharepoint gekregen. Op deze zgn. teamsites
kunnen interne projectgegevens bewaard en gedeeld worden. Deze gegevens zijn alleen
beschikbaar voor een geselecteerde groep.
 Er is een start gemaakt met de bouw van een interface tussen Kennis Online en Metis. Via
deze interface wordt informatie vanuit Kennis-online automatisch ingelezen in de Metis
database. Via Metis wordt specifieke Kennis-online informatie , bijv. het Engelstalige Abstract,
doorgegeven aan de Nederlandse Onderzoeks Databank (NOD).
Vanwege de technische vernieuwing die in 2005 heeft plaatsgevonden, is de invoering van de 2005onderzoeksinformatie vertraagd. Vanaf najaar 2005 wordt de website weer gevuld met
onderzoeksinformatie. De contentmanager en de communicatie-contactpersonen coördineren dit proces
binnen het cluster.

Nieuwsbrief:
Iedere maand vond een redactievergadering plaats waaraan een (steeds wisselend) deel van de
clusterleiders deelnam. Tijdens de redactievergadering bespraken de bladmanager van Cereales (vanaf
oktober 2005) en de clusterleiders de mogelijke onderwerpen voor het nieuwe nummer. Halverwege
2005 is besloten de bladformule iets aan te passen: sindsdien wordt een specifiek onderwerp uitgediept
in meerdere artikelen.
De coördinatie werd uitgevoerd door Cereales en de stafafdeling Onderwijs- en Onderzoekstrategie. De
inhoud van het blad werd door de stafafdelingen Corporate Communicatie en Onderwijs- en
Onderzoekstrategie van het bestuurscentrum getoetst. De nieuwsbrief verscheen in 3 thema’s (elke 3
maanden verschijnt hetzelfde thema). Het aantal (gratis) abonnees per december 2005 bedroeg:

thema
Landelijk Gebied en Natuur
Duurzame Productie
Ketens, Voedsel en Diergezondheid

aantal
1460
1080
918

e-newsletter
Maart 2005 is het enews van Kennis Online geïntroduceerd. Het enews verscheen 2 keer per maand. De
e-newsberichten werden aangeleverd door de communicatiecontactpersonen van de clusters. De redactie
beoordeelde alle berichten. Cereales redigeerde zonodig en verzorgde de opmaak met behulp van een
door ICT ontwikkelde tool. Stafafdeling Onderwijs- en Onderzoekstrategie verzorgde de mailing naar de
abonnees.. Het aantal (gratis) abonnees per december 2005 bedroeg:
abonnees
LNV
WUR
Overig

aantal
188
371
94

Helpdesk
Begin 2005 is de helpdesk voor kennisvragen geïntroduceerd. Via de website kunnen medewerkers van
LNV kennisvragen indienen bij een helpdesk. Ieder BO helpdeskloket heeft een contactpersoon die de
vraag uitzet in het cluster.
30
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Er wordt een aparte rapportage gemaakt waarin een overzicht gegeven wordt van het aantal ingediende
vragen, de aard en herkomst daarvan en de tevredenheid van de vraagstellers over de beantwoording.

Beoogde en bereikte resultaten en producten:





Website met actuele informatie over alle clusters, clusterthema’s en projectbeschrijving binnen het
BO, WOT en KB
12 papieren nieuwsbrieven per jaar
20 e-newsletters
Circa 200 beantwoorde helpdesk-kennisvragen (zie aparte rapportage)

Doorwerking resultaten naar doelgroepen:
Medio 2006 is een gebruikersonderzoek van de nieuwsbrief, het enews en de website gepland.
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Engelse samenvattingen WOT-04-001
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Statutory Research Tasks for Nature and the Environment (WOT N&M)
Programme: WOT-04-001, Monitoring and Evaluation of the Agenda for a Living
Countryside
Project results in 2005
Policy task(s) of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality to which the research
findings contribute:
The ‘Agenda for a Living Countryside’ (AVP) was presented in April 2004 as a joint policy strategy by the
Netherlands Ministries of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV), Housing, Spatial Planning and the
Environment (VROM) and Transport, Public Works and Water Management (V&W), with the intention of
ensuring that rural areas are prepared for future changes. Monitoring and evaluation are necessary to test
the progress made by the policy strategy and to explain the degree to which the policies are actually
implemented. As AVP coordinator, the Ministry of LNV is primarily responsible for reporting to the Dutch
Parliament and making available the necessary monitoring information.
The WOT programme called Monitoring and Evaluation for the Agenda for a Living Countryside (ME-AVP)
aims to develop and coordinate a system to assess the effectiveness and efficiency of the rural areas
policy established in the AVP. To achieve this, the programme needs data at the input level (objectives), the
outcome level (effects), the results level (results) and the output level (achievements).

Knowledge-driven questions that relate to the policy task(s) and are to be answered by the
research findings:
-

What monitoring systems are available that could be used to monitor and evaluate the AVP?
What indicators of a living countryside could be included in the second Multi-Year Programme for
the AVP (MJP2)?
Do the monitoring networks match the indicators?
What could an information system to monitor and evaluate the AVP look like?
How can long-term implementation of the AVP monitoring and evaluation system be organised?

Proposed and achieved results or interim results for 2005:
The following products have been delivered:
A method for monitoring and evaluating the Agenda for a Living Countryside, comprising a coherent
and unequivocal description of policy objectives (hierarchical list of objectives), indicators and
target values.
Specification of MJP2 indicators for the AVP.
A survey of the available monitoring networks that are relevant to the AVP.
A design for an information system and a demo version of the Stand van het Platteland (‘state of
the countryside') web portal (for communicative purposes).
Coordination of the monitoring and evaluation activities for the ME-AVP system and coordination
with other monitoring initiatives (National Spatial Strategy, ILG-PEIL)
A long-term organisation plan.
A number of products planned for 2005 have not been completed, as they depended on the availability of
the MJP2, which will become available in February 2006. The main point of interest in this respect is the
choice of indicators. As a result of the above circumstances, the following products have not been
completed in 2005 but will be completed in 2006:
factsheets for each of the MJP2 indicators for AVP;
the technical implementation of the system;
documentation for the system.
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Abstract
Project title + number
Monitoring and Evaluation System for the ‘Agenda for a Living Countryside’ (ME-AVP): coordination and
communication
231683-01

Knowledge requirements:
Providing information about progress in the ME-AVP programme by inviting the right people for meetings
at the right time, and by ensuring they receive memorandums and reports.

Research objective:
Developing and implementing the ME-AVP programme requires close collaboration between a large
number of organisations in the Netherlands (the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, the
Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, the Ministry of Transport, Public Works and
Water Management, provincial authorities, centres of expertise and data collecting institutes). This project
aims to develop an operational monitoring and evaluation system, based on a clear strategy. The following
activities have been completed:
• programme management: content and funding;
• coordination with policy development relating to the Multi-Year Programme for the ‘Agenda for a
Living Countryside’ (MJP-AVP) and the National Rural Investment Budget (ILG);
• coordination with related monitoring systems for the National Spatial Strategy, the EU’s Rural
Development Programme (RDP), and ILG;
• strengthening the profile and communicating results of the ME-AVP programme (e.g. through the
Kennis Online (Knowledge Online) service developed by Wageningen University and Research
Centre).

Proposed and achieved research results and products:
The intended result of the communication part of the project was to create awareness and support for the
programme among the target group and to promote coordination with MJP-AVP, ILG and the monitoring
systems for the National Spatial Strategy, ILG and RDP. The project team included representatives of a
number of the organisations involved, who ensured that the knowledge would be disseminated within their
respective organisations. In addition, the project leader took part in consultations to achieve the intended
coordination relating to the Goals Achievement Monitoring for the National Spatial Strategy, the ILG-PEIL
monitoring system, the provincial monitoring system in the interprovincial consultation programme (IPO)
and the Netherlands Environmental Assessment Agency MNP). In addition, the project involved the
financial and content management of the programme. The results include a number of action plans,
project plans and minutes of meetings, as well as an ME-AVP internet portal to promote internal
communication and document storage. The following report was published by the project team:
Kooistra, L., H. Dijkstra, E.G.M. Dessing & S. Beers, 2004. Monitoring and Evaluation of the Agenda for a
Living Countryside: Preliminary report on 2004 activities. (In Dutch). Working Document 2004/14,
Natuurplanbureau, Wageningen.
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Abstract
Project title + number
Monitoring and Evaluation System for the Agenda for a Living Countryside (ME-AVP): Policy requirements
231684-01

Knowledge requirements:
The prior InterBEAT project collaborated closely with policymakers to develop interactive policymaking
and ex ante assessment of the hierarchical list of objectives included in the Multi-Year Programme for the
‘Agenda for a Living Countryside’ (MJP-AVP). The subsequent phase assessed what information the
policymakers need to monitor and evaluate these targets. In the autumn of 2004, workshops were
organised for each of the 9 AVP policy themes, in order to identify the most relevant achievement and
effect indicators. The results of these workshops have been presented in a report by the Expertise Centre
of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (EC-LNV) (Dessing & Beers, 2005).
The results showed that while indicators for a number of policy themes were ready to be further specified
in 2005, some other themes required supplementary analyses (in close collaboration with the MJP 2
project team).

Research objective:
1. Assessing the information requirements of policymakers in view of the policy targets established for
AVP and ILG studies.
2. Identifying the requirements and preconditions that policymakers (i.e., the end-users) impose on the
ME-AVP information system.

Proposed and achieved research results and products:
•
•
•
•

Supplementary analysis of information requirements for some of the AVP policy themes
(especially those relating to landscape, agriculture, water management and socio-cultural
revitalisation).
Formulating a proposal for an alternative structure for the hierarchical list of objectives.
Filling in the gaps in the hierarchical list of objectives by adding target values and tasks.
Completing the reports on policy requirements and implementing the hierarchical list of objectives
in uKnow.

These points are discussed in the following report:
Dessing, E.G.M. & S. Beers, 2005. Towards a Monitoring and Evaluation System for the Agenda for a Vital
Countryside: Interactive policymaking and essential indicators for monitoring and evaluation. (In Dutch) ECLNV Report No. 358, Expertise Centrum LNV, Ede.
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Abstract
Project title + number
Indicators for the Monitoring and Evaluation System for the ‘Agenda for a Living Countryside’ (ME-AVP):
231685-02

Knowledge requirements:
A new WOT programme, called Monitoring and Evaluation System for the ‘Agenda for a Living Countryside’
(WOT-04-001) was started in 2005 (Kooistra et al , 2004: Natuurplanbureau Working document 2004/14)
This WOT programme comprises 6 projects. The present project plan relates to Project 1.2: ‘Designing a
monitoring network and indicators for ME-AVP’ (referred to here as ‘Indicators for ME-AVP’), and describes
the activities carried out during the September – December 2005 period.

Research objective:
The objectives of the Indicators for ME-AVP project for the second half of 2005 were:
•
matching the demand and supply of indicators (both achievement and effect indicators);
•
identifying options for the effect indicators to be used for ME-AVP;
•
working out the indicators in factsheets, after the essential set of indicators has been selected.
The activities are based on the hierarchical list of objectives from the Multi-Year Programme for the
‘Agenda for a Living Countryside’ (MJP-AVP) and on Project 1.1 (Policy Requirements for ME-AVP;
InterBEAT). The project will build on the indicators described in the report by Dessing & Beers (2005), plus
the additions to the various policy themes that have resulted from the workshops carried out within this
project. Although the project focuses on the specification of effect indicators, factsheets for indicators of
results and achievements will also be developed after the achievement indicators have been established in
the second Multi-Year Programme (MJP 2), which is expected to be in February 2006.

Proposed and achieved research results and products:
The action plan for the second half of 2005 aims to produce the following results:
A. Drafting a decision document for the selection of ME-AVP indicators. This involves identifying
various options for the sets of indicators by matching demand and supply. In addition to listing
these options, the document will have to present the opportunities for tying in with the existing
monitoring systems for the National Spatial Strategy and the RDP (the EU’s Regional Development
Plan). In addition, it will discuss both effectiveness and efficiency issues for each indicator. Three
variants of the monitoring strategy will be distinguished: the minimum, extended and maximum
variants. These differ in the number of indicators and subindicators that are used for the
monitoring process and the amount of effort (including financial resources) they require. The
decision document is primarily intended for the MJP 2 core team, which will eventually have to
decide on a set of indicators to be used.
B. After the set of indicators has been selected by the MJP 2 project team, they will be specified in
factsheets, and if necessary the ME-AVP will be further specified or adjusted on the basis of
policy developments and the MJP-AVP review.
Component B of the above intended results could not be achieved in 2005 because of delays in the
selection of effect indicators; this component was postponed to the first quarter of 2006.
Products:
• Kuhlman, T. & G. Venema, 2005. Indicators for the ‘Agenda for a Living Countryside. Agriculture and
economic viability. (In Dutch) LEI-vensterrapport, June 2005. LEI, Den Haag.
• Dijkstra, H, 2005. Monitoring and Evaluation of the ‘Agenda for a Living Countryside’: Identifying the
available monitoring systems. (In Dutch) WOt Working Document 8, WOT N&M, Wageningen.
• Goossen, C.M. & S. de Vries, 2005. Recreational indicators for ME-AVP. (In Dutch). WOt Working
Document 5, WOT N&M, Wageningen.
• (In preparation: Dessing, Agricola & Treep) Effect indicators for MJP 2. Monitoring general policy
objectives against acceptable costs. (In Dutch) (Department of Knowledge Report)
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Abstract
Project title + number:
ME-AVP: Information systems and data supply for the Monitoring and Evaluation system for the ‘Agenda for
a Living Countryside’ (ME-AVP)
231686

Knowledge requirements:
The Department of Rural Affairs of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality decided in
2002 to develop a monitoring en evaluation programme for the national ’Agenda for a Living Countryside’.

Research objective:
Developing the alpha version of the ME-AVP information system.

Proposed and achieved research results and products:
Intended results:
•
An alpha version of the ME-AVP information system.
•
Formats for data delivery.
•
Tools for data delivery.
•
A brief report describing the methods used and presenting the information system.
Results achieved: Since no definitive set of ME-AVP indicators (as described in the second multi-year
programme) has as yet been selected, and since it is not yet clear which parties will play which roles, the
project team could only do preparatory work for the alpha version. This has led to the following results.
•
A list of requirements for the information system, based on interviews with potential end users.
•
A survey of data logistics available in the ME-AVP community.
•
An update of the prototype website called Stand van het platteland (‘state of the countryside’), based
on the latest version of the ME-AVP hierarchical list of objectives.
•
Presentation of the data logistics in the form of a workflow diagram in PDF format.
•
Drafting the computerisation scenarios for data collection.
•
An interactive demo as a precursor of the information system, to speed up the process of selecting
computerisation scenarios.
•
An evaluation of computerisation options for data collection.
In the course of 2006, it should become clear which parties will play what roles and what their wishes and
opportunities are as regards computerisation options.
Products:
• Kuyper, M. & Kooistra, L., 2005. Monitoring and Evaluation of the Agenda for a Living Countryside:
survey of information flows, functions and actors. (In Dutch) Part of a brochure published by WOTN&M, Wageningen.
• Kuyper, M, 2005. Information system for ME-AVP: report on the 2005 analytical phase. (In Dutch)
Internal report, CGI-Alterra, Wageningen.
• Stand van het Platteland (‘state of the countryside’) demo: presentation of the ME-AVP information
system (available via the project portal https://portal.wur.nl/sites/wot/meavp/).
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Abstract
Project title + number:
ME-AVP: monitoring and organisation
231687

Knowledge requirements:
Examining how the long-term activities of the Monitoring and Evaluation system for the ‘Agenda for a Living
Countryside’ (ME-AVP) will be implemented, who will be charged with these tasks and how organisations
can be induced to become more involved in the monitoring and evaluation activities for AVP and ILG
(National Rural Investment Budget).

Research objective:
The project aims to draw up an organisational and management plan for the implementation of long-term
monitoring and evaluation of the Agenda for a Living Countryside for the 2006–2013 period (the expected
term of the Multi-Year Programme for AVP in connection with ILG).
The organisational plan:
•
describes the proposed tasks and activities for the ME-AVP programme;
•
indicates how the programme could be coordinated;
•
estimates the capacity and funding required to implement the tasks.
The Ministry’s Department of Rural Affairs, which has commissioned the ME-AVP programme, can use this
organisation plan to draw up a list of requirements for the long-term implementation of the AVP monitoring
and evaluation system.

Proposed and achieved research results and products:
After the organisation plan has been approved, it will be published as part of the 2006 overall project
report. The proposed plan is currently being examined by the Department of Rural Affairs; The plan is
expected to be approved and completed in the first quarter of 2006.
Products:
Organisation plan for ME-AVP after 2005 (after consultation with the project team in February 2006, as a
Working Document of WOT-N&M, Wageningen)
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Abstract
Project title + number:
Kennis Online (‘Online Knowledge’): website, newsletter, e-news and helpdesk

Knowledge requirements:
Communication and knowledge transfer are major concerns in the policy-supporting research at
Wageningen University and Research Centre. Communication involves three main aspects: providing
information, consultancy and interaction. The Kennis Online (Online Knowledge) service aims to provide all
three aspects:
• Sending: the internet site www.kennisonline.wur.nl, the Kennisonline magazine and the e-newsletters
keep policy-makers at the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality continuously informed
about the research programmes.
• Consultancy: a helpdesk is provided with the website. All policymakers at the Ministry – including those
not directly involved in the research programmes – can use this helpdesk at any time for quick and
easy answers to questions.
• Interaction: the Internet site, the news magazine and the helpdesk allow policy-makers at the Ministry
to easily contact researchers at Wageningen UR.

Research objective:
The aim of the project is to make available the information from the research programmes Wageningen
UR is carrying out for the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, and to stimulate the use
of this information.

Proposed and achieved research results and products:
 An internet site with up-to-date information about all research programmes Wageningen UR is carrying
out for the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality.
 Twelve issues of the news magazine in 2005.
 Twenty issues of the e-newsletter in 2005.
 About 200 questions answered by the helpdesk.
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