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Project Optimalisatie subsidiesysteem: helder verder (toelichting) 
Noortje de Vries 

 

1. Inleiding 
In deze notitie wordt eerst ingegaan op het belang van de insteek van dit project in de huidige 
maatschappij. Vervolgens wordt uiteengezet wat het Rijk en de provincie Noord-Holland in dit kader 
hebben bereikt. Daarna wordt ingegaan op de initiatieven die binnen de provincie inmiddels zijn 
ontplooid en de meerwaarde daarbij van dit project. 
 

2. Huidige maatschappij vraagt om omgevingsgericht gedrag 
De huidige maatschappij vraagt om meer klantoriëntatie en meer flexibiliteit van de overheid. De 
provincie kan haar subsidiesysteem daarop nog nader inrichten. Hierin staat de provincie niet alleen. 
Het Rijk is vijf jaar geleden gestart met herziening van de meer traditionele visie op 
subsidieverstrekking. Daarmee wordt enerzijds bedoeld dat subsidie niet langer het enige financiële 
instrument is om maatschappelijke effecten te stimuleren. Anderzijds wordt daarmee 
lastendrukvermindering bedoeld. Noord-Holland is naar aanleiding van onder meer een rapport van de 
Rekenkamer enkele jaren terug ook gestart met herziening van het subsidiesysteem. Naast Utrecht 
oriënteren de provincies Groningen en Friesland zich ook op vernieuwing van het subsidiesysteem. 
 
De kennis en ervaringen van de regiegroep regeldruk en de provincie Noord-Holland worden 
meegenomen in dit project. 
 

3. Initiatieven binnen de provincie 
De afgelopen anderhalf jaar zijn er binnen de provincie diverse initiatieven ondernomen om 
lastenverlichting te bereiken en de subsidieverstrekking transparanter te maken. De volgende 
initiatieven zijn gerealiseerd: 
 

- Subsidiebeleid en –uitvoering zijn met de kanteling in juli 2007 ontvlecht. 
Verder is gerealiseerd: 

 1. Procesafspraken tussen beleidsafdelingen en SEI. 
2. Subsidies zijn en worden in beeld gebracht. 
3. Ict-ondersteuning wordt ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld een aanvraagvolgsysteem. 

 
- Binnen de afdeling Inrichting Landelijk Gebied is een analyse gemaakt om in de toekomst nog 

meer subsidies te kunnen verstrekken. De regelgeving voor plattelandsubsidies is geïntegreerd 
en vereenvoudigd tot de Agenda Vitaal Platteland. Er worden intern workshops gegeven met 
als doel kennisverdieping.  

- Binnen de afdeling Economie, Cultuur en Vrije tijd zijn zogenaamde scouts ingesteld om het 
aanvragen van subsidie in het veld onder de aandacht te brengen. 

- Binnen de afdeling Milieu is een gebundelde subsidieverordening: Stimuleringsregeling 
Duurzaamheid, Energie en Klimaat opgesteld. Deze bundeling van regelingen leidt tot meer 
transparantie en efficiëntie.  
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4. Project biedt meerwaarde 
In de vorige paragraaf is aangegeven op welke wijze de provincie de afgelopen tijd bezig is geweest 
het subsidiesysteem te ontwikkelen en te optimaliseren. Ondanks deze initiatieven is het nodig een 
concernbreed project te starten. In deze paragraaf geven we aan wat het project toevoegt aan de 
huidige situatie.  
 
5.1 Missie
Helder verder 
Een klant georiënteerd, efficiënt, effectief en rechtmatig financieringssysteem om maatschappelijke 
effecten te bereiken. (KEER-systeem) 
 
5.2 Koers
Kern van het projectplan is: doorlichting van het subsidiesysteem.  
In hoofdlijnen gaat het om: uniformering, standaardisering, vereenvoudiging en inzichtelijk maken 
van regelgeving, werkprocessen en formulieren naar de klant. Het eerste te bereiken resultaat is een 
kader voor subsidieverstrekking. Het gaat om een afwegingskader. Daarmee kan voor de bijdrage aan 
maatschappelijke effecten worden besloten welk financieel instrument het beste kan worden ingezet 
om het gewenste maatschappelijke effect te bereiken. Afhankelijk van een bestuurlijke opdracht of 
kenmerken van een aanvraag en een aanvrager wordt bepaald op welke wijze het beste een financiële 
bijdrage kan worden geleverd om maatschappelijke effecten te bereiken. Voorbeelden van financiële 
instrumenten zijn: subsidies, aanbestedingen, PPS-constructies, aan de markt overlaten enz.  
 
5.3 Van de huidige naar de gewenste nieuwe situatie
Van 53 subsidieverleningprocessen naar 1 subsidieverleningproces. 
Van 347 subsidieregelingen naar een paar geïntegreerde regelingen. 
Van meerdere aanvraagformulieren, P&C-cycli en checklists naar 1.  
 
5.4 Wat er nu niet is:

- Het maken van een afweging inzake een financieel instrument dat het beste kan worden 
gebruikt. 

- Geïntegreerde samenwerking. 
- Een marketing strategie. 
- Een geüniformeerd systeem. 

 
5.5 Mijlpalen
Mijlpalen die naar de organisatie worden gecommuniceerd zijn: 

- resultaten quick wins 
- vaststelling kader voor subsidieverstrekking 

 


