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Samenvatting Plan van aanpak “Pilot Deregulering Subsidieverlening” 
 
Plan van aanpak “Pilot Deregulering Subsidieverlening”. 
Sinds deregulering in het vorige coalitieakkoord als belangrijke doelstelling is opgenomen, is er 
binnen de provincie veel aandacht geweest voor dit onderwerp. Er is ten eerste een inventarisatie 
gemaakt van de administratieve lasten. De subsidies voor podiumkunst en amateurkunst zijn 
hierbij aangemerkt als subsidies met goede mogelijkheden voor het terugbrengen van de 
administratieve lastendruk. Er is vervolgens een pilot gestart om voor deze twee subsidies 
voorstellen en aanbevelingen te formuleren. Dit plan van aanpak beschrijft hoe de aanbevelingen 
uit die pilot zullen worden geïmplementeerd. 
 
De doelstelling is het verminderen van de lastendruk met 20%  
Het doel van het project is deregulering en het verminderen van administratieve lastendruk. 
Deregulering wordt beschouwd als het afschaffen van regels. Het verminderen van 
administratieve lastendruk is het terugbrengen van de tijd die aanvragers van subsidie kwijt zijn 
aan de administratie rond hun aanvraag. Het project streeft na om deze administratieve lastendruk 
met 20% te reduceren. Dit zal worden gemeten door te bekijken of de voorgestelde maatregelen 
samen een lastenverlichting van 20% bewerkstelligen. Tevens beoogt het project een toename 
van de tevredenheid van de aanvragers over de administratieve lastendruk. Hiertoe zullen in de 
loop van de tijd verschillende metingen worden verricht. 
 
Het plan van aanpak is gericht op de cultuursubsidies 
De scope van het project omvat de cultuursubsidies op het gebied van podiumkunst en 
amateurkunst. In 2006 bedroeg de subsidie amateurkunst € 127.000,- en de subsidie podiumkunst 
€ 87.000,-. De totale administratieve lastendruk bedraagt 1900 uur. De individuele lastendruk per 
subsidie bedraagt 24 uur voor een subsidie podiumkunst en 16 uur voor een subsidie 
amateurkunst1. Alhoewel de scope van het project is beperkt tot de twee genoemde subsidies 
zullen de ervaringen die met deze pilot worden opgedaan later als uitgangspunt worden 
gehanteerd bij de opbouw van de nieuwe afdeling Subsidie en Inkoop (SEI).  De principes van 
lastenvermindering zijn dan vooral te gebruiken bij subsidies met veel aanvragers. 
 
De aanpak van het project bestaat uit zes stappen die overeenkomen met de aanbevelingen 
uit de pilot  
Stap 1 is het opstellen van een position paper over de taak en verantwoordelijkheid van de 
provincie ten aanzien van subsidiering. Wij stellen voor om in een goed voorbereide bijeenkomst 
met de leden van de ad hoc commissie “Vermindering Regelgeving en Bureaucratie” een concept 
op te stellen en dit vervolgens door de staten te laten vaststellen.  
 
In Stap 2 wordt er voor de twee betrokken regelingen een subsidiebeleid opgesteld.  
Hierin wordt beschreven wat de koppeling is tussen beleid en subsidiering. Ook wordt in 
operationele termen aangegeven hoe subsidiering bijdraagt aan de realisatie van het nieuwe 
cultuurbeleid waarvan de looptijd in 2009 begint. De bestaande subsidiewijzers zullen in nauw 
overleg met de betrokken medewerkers van ECV en SEI worden aangevuld en aangepast aan het 
nieuwe cultuurbeleid. Het subsidiebeleid zal vervolgens op de provinciale site beschikbaar 
worden gesteld aan aanvragers. 
 

1 Bron SIRA rapport 
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Stap 3 houdt in dat wordt beoordeeld of het subsidieproces voor de twee cultuursubsidies 
doelmatiger en gebruikersvriendelijker kan worden ingericht. De eerder aanbevolen maatregelen 
worden hiertoe door medewerkers van ECV en SEI op juridische en praktische haalbaarheid is 
getoetst. Dat is namelijk nog niet gebeurd.  
 
In stap 4 worden vervolgens de subsidie-instrumenten, zoals verordeningen en documenten, 
aangepast aan de voorgestelde wijzigingen. De besluitvorming hierover en de inwerkstelling van 
nieuwe verordeningen vallen echter buiten de scope van het project. 
 
In stap 5 en 6 worden de aanvraagformulieren aangepast en wordt het E-formulier opgesteld. Het 
project E-loket is verantwoordelijk voor het op termijn realiseren van een digitaal subsidieloket. 
Wij zullen hiertoe alle ingrediënten aanleveren in de vorm van een uitgewerkt E-formulier. De 
technische realisatie van het digitale loket valt echter ook buiten de scope van dit project.  
 
Planning/projectorganisatie 
Voorlopig wordt uitgegaan van een start per 1 januari 2008. Naar verwachting zal het project dan 
binnen zes maanden kunnen worden afgerond. Gedeputeerde Dekker is politiek verantwoordelijk 
voor deregulering. Nog onduidelijk is wie optreedt als ambtelijk opdrachtgever, opdrachtnemer 
en wie als projectleider verantwoordelijk is voor de uitvoering van het gehele 
dereguleringsproject. Wij stellen voor om het projectteam samen te stellen uit medewerkers van 
ECV en SEI en daarnaast een externe projectleider aan te trekken. De kosten van deze externe 
ondersteuning schatten wij in op € 42.000,- 


