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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding 
Sinds deregulering in het vorige coalitieakkoord als belangrijke doelstelling is opgenomen, is 
er binnen de provincie veel aandacht geweest voor dit onderwerp. Ten eerste is in het kader 
van het project “Deregulering en vermindering administratieve lasten” door het bureau SIRA 
een inventarisatie gemaakt van de administratieve lasten. Zij hebben bekeken wat de 
administratieve lastendruk (AL) is van de huidige regelgeving van de provincie. Onder AL 
wordt dan verstaan de tijd die het de aanvragers van bijvoorbeeld subsidies en vergunningen 
kost om deze aan te vragen en af te handelen. Dit heeft geresulteerd in een lange lijst met 
de AL per regeling. Tevens is een top tien opgesteld met regelingen die volgens SIRA de 
beste mogelijkheden bieden voor het terugbrengen van de AL. 
 
De subsidieregelingen voor amateurkunst en podiumkunst nemen op de lijst van SIRA de 
plaatsen 4 en 5 in. Er is daarom vervolgens door de ad hoc commissie “Vermindering 
Regelgeving en Bureaucratie” een pilot gestart om voorstellen en aanbevelingen te 
formuleren om de AL van deze beide subsidieregelingen te verminderen. Dit heeft in juni 
2007 geresulteerd in de rapportage “Pilot Deregulering Subsidieproces”. De ad hoc 
statencommissie “Vermindering Regelgeving en Bureaucratie” heeft vervolgens GS 
gevraagd de aanbevelingen nog voor het eind van 2007 in een plan van aanpak uit te 
werken. Dit plan van aanpak geeft hieraan invulling wat betreft de cultuursubsidies voor 
podiumkunst en amateurkunst. 

1.2. Leeswijzer   
In het volgende hoofdstuk worden allereerst de doelstellingen en de scope van het plan van 
aanpak beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk drie de aanpak beschreven om deze 
doelstellingen te realiseren. Hoofdstuk vier gaat tenslotte in op de planning van de 
activiteiten, de organisatie, de kosten en de risico’s van het implementatieproject. 
 

2. DOELSTELLING EN SCOPE 

2.1. Doelstellingen en op te leveren resultaten 
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. 
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De opdracht van het project is het implementeren van de aanbevelingen uit de rapportage 
“Pilot Deregulering Subsidieverleningsproces”. Uitgaande van de aanbevelingen van dit 
rapport zal het project de volgende concrete resultaten opleveren: 
1. Een position paper over de taak en verantwoordelijkheid van de provincie ten aanzien 

van subsidiering. 
2. Subsidiebeleid voor de betrokken regelingen; Hiermee wordt bedoeld dat voor de 

regelingen podiumkunst en amateurkunst subsidiebeleid wordt geformuleerd waarin 
wordt beschreven wat de koppeling is tussen beleid en subsidiering en waarbij in 
operationele termen wordt aangegeven hoe subsidiering bijdraagt aan de realisatie van 
provinciaal beleid. Het subsidiebeleid zal aansluiten op het nieuwe cultuurbeleid waarvan 
de looptijd in 2009 begint. 

3. Concrete op haalbaarheid getoetste maatregelen om de subsidieverlening te verbeteren. 
Zowel het SIRA rapport als het rapport “Pilot Deregulering Subsidieverleningsproces” 
adviseren maatregelen die (nog) niet op juridische en praktische haalbaarheid zijn 
getoetst. Dit project zal resulteren in de aanbevelingen van concrete maatregelen die de 
beoogde afname van de administratieve lastendruk zullen realiseren. 

4. Voorstellen voor het aanpassen van de gehanteerde subsidie-instrumenten. Een 
aanpassing van het subsidieproces zal inhouden dat de subsidieverordeningen moeten 
worden aangepast. Het project zal hiertoe een nieuwe concept documenten opleveren. 
De besluitvorming hierover en de inwerkstelling van nieuwe verordeningen vallen buiten 
de scope van het project. 

5. Aangepaste aanvraagformulieren die aansluiten op het subsidiebeleid. 
6. Een uitgewerkt E-formulier. Het project E-loket is verantwoordelijk voor het op termijn 

realiseren van een digitaal subsidieloket. Het project zal hiertoe alle ingrediënten 
aanleveren in de vorm van een uitgewerkt E-formulier. Op basis hiervan moet het 
mogelijk worden om volledig digitaal op de provinciale site een aanvraag in te dienen. De 
technische realisatie van het digitale loket valt buiten de scope van het project.  

2.2. scope 
De scope van het project omvat de cultuursubsidies op het gebied van podiumkunst en 
amateurkunst. Beide subsidies vallen onder de verordening cultuurbeleid (art.1 lid b en c). 
De subsidie podiumkunst is uitgewerkt in het besluit podiumkunst (9-10-2004) en de subsidie 
amateurkunst in het besluit amateurkunst (5-7-2006). 
 
In 2006 bedroeg volgens de begroting de subsidie amateurkunst € 127.000,- en de subsidie 
podiumkunst € 87.000,-. SIRA heeft voor beide subsidies de administratieve lastendruk 
bepaald. In tabel 1 hieronder is de totale lastendruk voor beide subsidies weergegeven. 
 

AL per  
subsidie

Aantal  
Aanvragen

Totale AL

Amateurkunst 15 60 900
Podiumkunst 25 40 1000

Tabel 1: totale lastendruk in uren (bron: SIRA / Cijfers afgerond)  
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De opbouw van de individuele lastendruk per subsidie is volgens SIRA als volgt opgebouwd. 
 

Podiumkunst
In uren 

Amateurkunst
In uren 

Begroting aanvraag 8 4
Projectplan aanvraag  4 2
Overig aanvraag 2 2
Voorschot  1 1
Inhoudelijke eindverantwoording 4 4
Financiële eindverantwoording 4 2
Overig eindverantwoording 1 1
Totaal 24 16

Tabel 2: opbouw lastendruk per subsidie in uren (Bron SIRA / cijfers afgerond) 
 
Alhoewel de scope van het project is beperkt tot de twee genoemde subsidies zullen de 
ervaringen die met deze pilot worden opgedaan wel 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 overige subsidies met veel aanvragers. 
 

3. AANPAK 
Teneinde de hierboven beschreven doelstellingen te realiseren wordt een aanpak 
voorgesteld die bestaat uit een zestal stappen. Deze stappen komen overeen met de 
aanbevelingen uit het rapport  “Pilot Deregulering Subsidieverleningsproces” en het 
statenvoorstel. Hieronder worden de activiteiten per stap kort beschreven. 

3.1. Stap 1; opstellen position paper 
Wat?
In het position paper wordt de vraag beantwoord wat de taak en de verantwoordelijkheid van 
de provincie is aangaande subsidieverstrekking. Het resultaat van deze stap dient als 
uitgangspunt bij het nemen van besluiten over te nemen maatregelen ten behoeve van 
administratieve lastenverlichting. Het position paper zal tevens worden gebruikt bij de 
verdere inrichting van de afdeling SEI. Het gaat hierbij onder meer om de volgende vragen: 
− Waarom behoort subsidieverstrekking tot de taak van de provincie? 
− Hoe verhoudt de provinciale subsidieverstrekking zich tot die van andere 

bestuursorganen? 
− Met welke doel wil de provincie in het algemeen subsidie verstrekken? 
− Voor wat voor soort activiteiten en resultaten wil de provincie in het algemeen subsidie 

verstrekken? 
− Wat zijn algemene uitgangspunten bij het proces van subsidieverstrekking? 
− Wat voor bedragen stelt de provincie in het algemeen beschikbaar voor de verschillende 

subsidiesoorten?   
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Hoe?
Aangezien het hier gaat om het formuleren van provinciebrede kaders voor de inzet van het 
subsidie-instrument, zullen bij het opstellen hiervan de statenleden nadrukkelijk worden 
betrokken. Wij stellen voor om de position paper op te stellen naar aanleiding van een 
bijeenkomst met de leden van de ad hoc commissie “Vermindering Regelgeving en 
Bureaucratie”. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst zal wat relevante documentatie 
worden beoordeeld en zal een aantal interviews worden gehouden met statenleden en 
beleidsmedewerkers. Het position paper zal als onderdeel van het eindproduct van dit 
project ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd en zal uiteindelijk ook door 
de staten moeten worden vastgesteld.        

3.2. Stap 2; opstellen van subsidiebeleid 
Wat?
In het bedoelde subsidiebeleid wordt beschreven welke activiteiten en projecten bijdragen 
aan het realiseren van het geformuleerde cultuurbeleid dat binnenkort wordt geactualiseerd. 
Ook wordt hierin uitgelegd op basis van welke criteria de subsidies worden toegekend en 
waarom juist die criteria zijn gekozen. Het gaat kortom om het opstellen van een beleidstuk 
waarin de relatie wordt gelegd tussen beleid en subsidie en waarin in operationele termen 
wordt aangegeven hoe subsidiering bijdraagt aan het realiseren van Provinciaal beleid. Dit 
subsidiebeleid zal voor beide regelingen worden opgesteld. 
 
Hoe?
Momenteel bestaan voor beide regelingen reeds zogenaamde subsidiewijzers waarin een 
aantal punten die de statencommissie in het subsidiebeleid wil opnemen al zijn beschreven. 
Deze subsidiewijzers zullen in nauw overleg met de betrokken medewerkers van ECV en 
SEI worden aangevuld op die punten die nu nog ontbreken en worden aangepast aan het 
nieuwe cultuurbeleid. Op basis hiervan zal voor beide subsidieregelingen een subsidiebeleid 
conform de gestelde specificaties worden opgesteld. Het subsidiebeleid zal vervolgens op de 
provinciale site beschikbaar worden gesteld aan (potentiële) aanvragers.  

3.3. Stap 3; het screenen van de subsidieverstrekking1

Wat?
Mede op basis van de uitkomsten van stap 1 wordt vervolgens de subsidieverstrekking voor 
de twee cultuursubsidies doorgelicht. Het gaat er hierbij om dat er binnen de grenzen van 
rechtmatigheid wordt beoordeeld of het subsidieproces doelmatiger en 
gebruikersvriendelijker kan worden ingericht. Er is hiertoe in de voorgaande rapporten van 
SIRA, de eindrapportage van PwC en de pilot “Deregulering Subsidieproces” een aantal 
algemene aanbevelingen gedaan dat echter nog niet op juridische en praktische 
haalbaarheid is getoetst.  
 
Dit project zal een aantal maatregelen selecteren dat wel juridisch en praktisch haalbaar is. 
Op voorhand is uit het grote aanbod van meer en minder realistische aanbevelingen uit de 

 
1 Stap 7 van de aanbevelingen in het statenvoorstel is vanwege de grote overlap gecombineerd met deze stap. 
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voorgaande rapporten een aantal veelbelovende maatregelen geselecteerd dat eventueel zal 
worden aangevuld met nieuwe maatregelen. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen: 
− Het aanstellen van een vaste behandelend ambtenaar die gedurende de gehele 

looptijd van de subsidie optreedt als contactpersoon. 
− Het verhogen van de financiële drempel voor het verplicht indienen van een inhoudelijk 

verslag na afloop van de activiteiten. 
− Het verhogen van de financiële drempel voor het verplicht indienen van een financieel 

verslag na afloop van de activiteiten. 
− Het introduceren van waarderingssubsidies die voorafgaand aan de activiteiten 

worden vastgesteld. 
− Het introduceren van een drempel waaronder geen commissie wordt ingeschakeld om 

de aanvraag inhoudelijk te beoordelen. 
− Het schrappen van overige verplichtingen wat betreft aanvraag en verantwoording. 
− Het schrappen van zo veel mogelijk processtappen waardoor de doorlooptijd van een 

subsidie wordt beperkt tot maximaal 4 maanden. 
 
Hoe?
Het subsidieproces met betrekking tot de twee subsidies wordt momenteel opnieuw ingericht 
omdat een deel van de uitvoering wordt overgebracht naar de afdeling SEI. Alle stappen uit 
het proces zijn daarom al goed in beeld gebracht. Allereerst zal de procesinrichting door de 
projectgroep vanuit het oogpunt van deregulering worden beoordeeld om de 
bovengenoemde lijst van maatregelen waar nodig aan te vullen.  
 
Vervolgens zal, samen met de betrokken medewerkers van beide afdelingen, een analyse 
worden gemaakt van de haalbaarheid van alle dan geselecteerde voorstellen. Om te 
voorkomen dat hierbij juridisch onhaalbare voorstellen worden uitgewerkt, zal ook de afdeling 
BJZ om juridisch advies worden gevraagd. Uiteindelijk zal deze stap dan resulteren in een 
groot aantal maatregelen. Een aantal van deze maatregelen zal direct kunnen worden 
geïmplementeerd, het merendeel van de maatregelen zal naar verwachting een wijziging van 
de verordening inhouden. De implementatie hiervan zal dus moeten wachten tot de 
verordeningen zijn aangepast.  

3.4. Stap 4; het aanpassen van de instrumenten 
 Wat?
Zoals hierboven aangegeven zal een aantal verbetermaatregelen naar verwachting een 
aanpassing van de verordening en de besluiten inhouden. Het betreft dan de volgende 
instrumenten: 
− de verordening cultuurbeleid provincie Utrecht 1996 (7-7-2006);  
− het besluit podiumkunst provincie Utrecht 1996 (9-10-2004);  
− het besluit amateurkunst provincie Utrecht 1996 (5-7-2006)  
− het besluit commissies cultuurterreinen Provincie Utrecht (1996 1-1-1996).  
Het project zal indien nodig voor bovenstaande instrumenten nieuwe teksten aanleveren. 
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Hoe?
De projectgroep zal de teksten van de huidge verordeningen en besluiten aanpassen en 
deze na overleg met BJZ ter besluitvorming voorleggen.  

3.5. Stap 5 herziening van de aanvraagformulieren 
Wat?
Mede op basis van de uitkomsten van de stap 3 zullen de bestaande aanvraagformulieren 
voor beide subsidies worden aangepast. Daarbij zal ook worden gekeken naar overige 
mogelijkheden om de formulieren te vereenvoudigen.   
 
Hoe?
De projectgroep zal de formulieren aanpassen in nauw overleg met de bij de subsidie 
betrokken medewerkers. Ook zullen hierbij de wensen van de commissieleden en de 
gebruikers worden betrokken.  

3.6. Stap 6; het opleveren van een E-formulier   
Wat?
Uiteindelijk moet het voor de aanvragers van beide subsidies mogelijk worden om via 
internet een aanvraag in te dienen via het digitale loket. De realisatie van dit digitale loket 
wordt momenteel vormgegeven in een ander project (E-provincies). Er zal ten behoeve van 
dit project een E-formulier worden ontwikkeld dat het mogelijk maakt om de gehele aanvraag 
via internet in te dienen. Vanzelfsprekend zal ook E-formulier moeten aansluiten op de 
wijzigingen in de procedure zoals vastgesteld in stap 3. 
 
Hoe?
De projectgroep zal ook het E-formulier ontwikkelen nauw overleg met de bij de subsidie 
betrokken medewerkers. Ook hierbij zullen de wensen van de commissieleden en de 
gebruikers worden betrokken.  
 

4. PLANNING, ORGANISATIE EN KOSTEN 

4.1. planning 
De uitvoering van dit plan van aanpak kan starten zodra de besluitvorming hierover is 
afgerond. Voorlopig wordt uitgegaan van een start per 1 januari 2008. Naar verwachting zal 
het project dan binnen zes maanden kunnen worden afgerond. 
 
De verschillende stappen in dit plan van aanpak hebben enige onderlinge afhankelijkheid. 
Stap 1 zal moeten worden afgerond voordat stap 3 kan worden afgesloten. De position paper 
kan immers resulteren in nieuwe uitgangspunten die moeten worden meegenomen in het 
doorlichten van het subsidieproces. Vervolgens zijn de stappen 4 t/m 6 afhankelijk van de 
uitkomsten van stap 3.  
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4.2. Organisatie  
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.  
Voorgesteld wordt om het projectteam deregulering subsidies samen te stellen uit de 
volgende personen: 
− Rianne Brouwers of haar vervanger (ECV) 
− Catherine Peters Sengers (ECV) 
− Lex Reichgelt (SEI) 
− Nader te selecteren externe ondersteuning (deelprojectleider). 
 
De uitvoering van subsidieregelingen is op dit moment nog zeer beperkt overgedragen aan 
SEI. SEI kan daarom de procesgang over subsidieverstrekking nog maar deels beïnvloeden. 
 
Naast de leden van het projectteam zal er ook input benodigd zijn van de afdeling BJZ. 
Voorlopig schatten wij deze inzet in op 2 dagen. Tevens zal in beperkte mate afstemming 
nodig zijn met het project digitaal loket / E-provincies. In lijn met de doelstelling van het 
project zal ook een aantal gebruikers worden verzocht een geringe bijdrage te leveren door 
een aantal producten te beoordelen op gebruikersvriendelijkheid.    
 
Gezien de geringe doorlooptijd van het project wordt het niet noodzakelijk geacht om 
tussentijds separate besluitvorming te laten plaatsvinden of additionele 
communicatiekanalen op te zetten. Na afloop van het project zal het gehele resultaat van het 
project ter goedkeuring worden aangeboden aan de opdrachtgever. 
 
In de tabel hieronder wordt een aantal risico’s opgesomd. In de tweede kolom is aangegeven 
welke maatregelen worden genomen om deze risico’s zo veel mogelijk te mitigeren. 
 
Risico Maatregelen  
De beschikbaarheid van (de projectleden van) 
ECV en SEI 

De benodigde tijd voor het project van de 
direct betrokken zal goed in beeld moeten 
worden gebracht en in overleg met hun 
leidinggevende zal de benodigde 
capaciteit moeten worden vrijgemaakt. 
 

Onduidelijkheid over de aansturing van het 
project 

Er zullen heldere afspraken moeten 
worden gemaakt over de onderlinge 
taakverdeling tussen de projectleider, het 
projectteam en de uitvoerenden 
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4.3. Kosten  
Als kosten worden voorlopig allen de kosten van externe ondersteuning geraamd. De inzet 
van medewerkers van de afdelingen ECV en SEI zijn niet als kostenpost opgevoerd en de 
door hen geleverde capaciteit zal p.m. worden vastgesteld. De daadwerkelijke uitvoering van 
de activiteiten zal voornamelijk plaatsvinden door de inzet van externe ondersteuning. De 
benodigde capaciteit wordt als volgt ingeschat: 
 
Stap Benodigde  

tijd in dagen 
1: position paper 5 
2: subsidiebeleid 3 
3: screenen subsidieproces 8 
4: instrumenten aanpassen 8 
5: formulieren aanpassen 3 
6: E-formulier 3 
Totaal 30 

Uitgaande van een tarief van € 1400,-  per dag komt het totale begrote bedrag voor het 
afronden van het project hiermee op € 42.000,-.  
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