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Provincies weinig inzicht in doeltreffendheid subsidies  
 

Amsterdam, 6 maart 2012 – Inzicht in doeltreffendheid van subsidies 
 
Subsidies zijn voor provincies een belangrijk middel om hun beleid uit te voeren. 
Hiermee is veel geld gemoeid. Om te weten of het geld goed terecht komt en of er de 
juiste dingen mee worden gedaan, is het van belang dat provincies een overzicht 
hebben van alle subsidies en de subsidies goed evalueren. De Randstedelijke 
Rekenkamer heeft geconstateerd dat de vier Randstadprovincies nog weinig inzicht 
hebben in de doeltreffendheid van hun subsidies. De Gedeputeerde Staten van de vier 
provincies geven in hun reactie op het onderzoek aan verbetervoorstellen van de 
Rekenkamer over te nemen. 
 
Overzicht van subsidies 
Jaarlijks verstrekken de Randstedelijke provincies enkele honderden miljoenen euro’s aan 
subsidies. Zo was de totale subsidieomvang voor 2011 bij de provincie Flevoland € 116 mln., 
bij Noord-Holland € 320 mln., bij Utrecht € 252 mln. en bij Zuid-Holland € 429 mln. Tijdens 
het onderzoek bleek dat alleen Zuid-Holland beschikte over een actueel en volledig overzicht 
van de huidige subsidies. Zonder overzicht is het voor de provincie lastig om beslissingen te 
nemen over subsidies. Inzicht in de looptijd van subsidies is ook belangrijk, omdat het voor 
veel subsidies wettelijk verplicht is om deze ten minste eenmaal per vijf jaar te evalueren. Dit 
hebben de meeste provincies maar deels gedaan. 
 
Kwaliteit van evaluaties 
Evalueren is nodig om te bepalen of een subsidie doeltreffend is geweest en om af te 
kunnen wegen of een subsidie moet worden bijgesteld. In de meeste provincies is maar een 
deel van de subsidies geëvalueerd en de kwaliteit van deze evaluaties is vaak gering. 
Hierdoor weten de provincies voor een gering deel van de subsidies welke prestaties 
geleverd zijn en weten zij voor vrijwel geen enkele subsidie of de beoogde doelen zijn 
gerealiseerd. De provincies hebben hierdoor ook geen inzicht in de doeltreffend van de 
subsidies.  
 
Op dit moment vervolgt de Rekenkamer haar onderzoek naar subsidies door zelf een 
evaluatie uit te voeren naar de doeltreffendheid van één subsidie per provincie. Hiermee wil 
de Rekenkamer verdere voorstellen doen voor het verbeteren van de kwaliteit van 
evaluaties. 
 
Over de Randstedelijke Rekenkamer 
De Randstedelijke Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid (doen 
ze de dingen goed?), doeltreffendheid (doen ze de goede dingen?) en rechtmatigheid (doen 
ze het volgens de regels?) van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-
Holland. De missie van de Rekenkamer is het verbeteren van het functioneren van het 
bestuur van deze provincies en het versterken van de publieke verantwoording. 
 
Het rapport “Inzicht in doeltreffendheid van subsidies” is vanaf vandaag te vinden op de 
website  www.randstedelijke-rekenkamer.nl.  
 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie of toezending van het 
onderzoeksrapport kunt u per e-mail contact opnemen met de Randstedelijke Rekenkamer, 
info@randstedelijke-rekenkamer.nl.  


