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Introductie 
De Provincie Utrecht verleent subsidies aan projecten om daarmee maatschappelijke doelen te 

realiseren. Het is van belang om zorgvuldig met de besteding van dit geld om te gaan en hierover een 

verantwoording af te leggen aan de samenleving.  

De Randstedelijke Rekenkamer heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de mate waarin de provincie 

Utrecht inzicht heeft in de doeltreffendheid van haar subsidies. De Rekenkamer geeft in haar rapport 

een aantal aanbevelingen voor het verbeteren van het evalueren van subsidies op doeltreffendheid 

(zie aanleiding).  

De Provincie wil de conclusies aangrijpen om de al ingezette verbeteringen van subsidie-evaluaties 

verder aan te scherpen. De mogelijkheden voor een evaluatie op doelbereik zijn echter niet altijd 

groot, soms vergt het ook aanzienlijke inspanning.  

Vervolgens heeft de Subcommissie XL van Provinciale Staten gekeken naar de mogelijkheden om de 

meetbaarheid van de resultaten van subsidies te verbeteren. Het eindrapport is besproken in de 

Commissie BEM van 24 februari 2014.  

Het college heeft toegezegd de adviezen op hoofdlijnen over te nemen en concreet de volgende 

vervolgstappen te nemen: 

1. We voeren een Quickscan (snelle inventarisatie c.q. evaluatie) uit van de stand van zaken op 
alle beleidsterreinen, waarin o.a. aan de orde komt: beschikbare beleidstheorie, bestaande 
subsidieregelingen, uitgevoerde evaluaties, etc.  

2. We stellen hiervoor een beoordelingskader op, op basis van de adviezen van de 
Randstedelijke Rekenkamer en de Subcommissie XL. Dit kader beschrijft welke 
subsidieregelingen worden meegenomen en welke aspecten worden geïnventariseerd. 

 

De Quickscan moet duidelijk gaan maken welke verbeteracties nodig zijn, en hoe de evaluatie op 

doeltreffendheid in de toekomst structureel kan worden geborgd. Hierbij zullen we waar mogelijk de 

verbeteracties combineren met de acties n.a.v. het rapport onderzoek provinciale 

ondersteuningsinstellingen. Dit rapport is aan de orde geweest in de Commissie BEM van januari dit 

jaar. 

Leeswijzer: In deze QuickScan kijken we in het tweede hoofdstuk terug op de aanleiding van dit 

traject en het hele proces rond evaluatie subsidieregelingen. Daarna beschrijven we de centrale 

vraag en aanpak. Vervolgens worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. De resultaten 

van de Quickscan zijn opgenomen in bijlage 3.   
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Aanleiding 

Randstedelijke Rekenkamer 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft zich begin 2012 de vraag gesteld “In hoeverre heeft de provincie 

inzicht in de doeltreffendheid van de provinciale subsidies?”. In haar rapport over dit onderzoek is 

aangegeven dat de provincie inzicht moet hebben (en geven) in de doeltreffendheid van de ingezette 

subsidies en deze ook dient te (laten) evalueren. Dit evalueren is niet vrijblijvend. In de Algemene 

wet bestuursrecht is namelijk de eis opgenomen om tenminste één keer per vijf jaar een verslag te 

publiceren over de doeltreffendheid en de effecten van bepaalde subsidies. Hiertoe is het nodig de 

subsidieregelingen te evalueren. 

De Randstedelijke Rekenkamer constateert in haar rapport dat de provincie Utrecht beperkt inzicht 

heeft in de doeltreffendheid van de provinciale subsidies. Van de subsidies is slechts een klein deel 

geëvalueerd. De kwaliteit van de gehouden evaluaties is voor een klein aantal van de gevallen goed. 

In de andere gevallen is de kwaliteit gering, omdat niet gerapporteerd is over de doelbereiking en 

omdat niet aannemelijk is gemaakt dat de doelen zijn bereikt door het behalen van de prestaties. 

De aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer zijn: 

1. Zorg voor een volledig overzicht van de vigerende subsidies1, waarin tenminste de soort 

subsidie, financiële omvang, startdata van subsidieverlening en evaluatiedata zijn opgenomen. 

2. Geef invulling aan de provincie specifieke eis tot het publiceren van een verslag over de 

doeltreffendheid en de effecten van de verleende subsidies. 

3. Evalueer tenminste één keer per 5 jaar de ASV-subsidies én de begrotingssubsidies. 

4. Voer evaluaties uit waarin wordt nagegaan of de doelen waaraan de subsidie moet bijdragen, 

zijn bereikt. 

5. Voer evaluaties uit waarin aannemelijk is gemaakt dat de doelen zijn bereikt en prestaties zijn 

behaald door de subsidie.  
 

GS hebben in reactie op de bevindingen van de Rekenkamer aangegeven: De Rekenkamer heeft een 
aantal aanbevelingen in de concept bestuurlijke nota opgenomen. Het college zal zich inspannen om, 
conform de aanbeveling, in de toekomst op een snellere en eenvoudigere wijze inzicht te krijgen in 
alle bestaande subsidies. Daarnaast wordt terecht gewezen op het belang van een concrete en 
overzichtelijke planning van evaluaties waarin wordt aangegeven in hoeverre doelen en prestaties 
zijn behaald door de verleende subsidie. Het centraliseren van deze taken op een centrale plek in de 
organisatie is een aanbeveling die wij ter harte nemen. 
 
Op korte termijn wordt een implementatieplan gemaakt met concrete acties die invulling geven aan 
de genoemde aanbevelingen. Aan de hand hiervan zal het college zich samen met de ambtelijke 
organisatie de komende jaren inzetten zodat de genoemde aanbevelingen kunnen worden 
gerealiseerd. 

 
  

                                                           
1
 In dit verband is bedoeld subsidieregelingen en geen individuele subsidies verstrekt op basis van de regeling 
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Subcommissie XL 
Na bespreking van o.a. rapportages van de Randstedelijke Rekenkamer, een statenbrief van 
gedeputeerde Van Lunteren en een mondeling signaal van dezelfde gedeputeerde in de commissie 
BEM, is besloten tot het instellen van de Subcommissie XL. Hoofddoel was om na te gaan hoe de 
meetbaarheid van resultaten van subsidies (de evaluatie van doeltreffendheid) kan worden 
verbeterd.  

 
Door middel van een aantal thematische bijeenkomsten, waarvoor ook externe sprekers zijn 
uitgenodigd, is oriënterend naar het subsidieproces en de evaluatie daarvan gekeken. Vervolgens is 
besproken welke aanpassingen en/of aanscherpingen binnen de provincie Utrecht zouden kunnen 
worden doorgevoerd. Daarbij is gekeken naar de hele beleidscyclus: bij het formuleren van beleid, bij 
de keuze van het subsidie-instrument, bij de verstrekking van subsidies en bij de ex-post evaluatie 
(meten van de doeltreffendheid). Uitgangspunt bij de verdere uitwerking dient volgens de 
Subcommissie XL wel te zijn dat de te maken kosten in verhouding moeten staan tot de hoogte van 
de subsidies.  
 
Soorten subsidies2  
De Subcommissie XL constateert in haar notitie dat er verschillende soorten subsidies zijn, die 
aanleiding kunnen geven tot een verschillende wijze van verantwoording en evaluatie. Onderscheid 
kan worden gemaakt in:  

 Kleine incidentele subsidies;  

 Omvangrijke subsidies, al dan niet over meerdere jaren;  

 Europese en rijkssubsidies waarvoor elders ook al een evaluatieplicht ligt;  

 Subsidies waarbij de ontvanger uit meerdere bronnen subsidies ontvangt.  
 
Een overweging die de commissie nog maakt is of zaken als garantstellingen en revolverende fondsen 
ook in dit kader zouden moeten worden beschouwd. Een garantstelling is een vorm van subsidie die 
geregeld is in de Algemene wet bestuursrecht, dit geldt ook voor revolverende fondsen. De notitie 
van de Subcommissie XL richt zich echter louter op reguliere subsidies. 
 
Samengevat voorstel van de Subcommissie XL aan de commissie BEM  

 Inzetten op gemeenschappelijkheid en partnerschap (waar mogelijk).  

 Zowel gericht ex ante als ex post evaluaties hanteren bij subsidies en daarvoor criteria 
ontwikkelen.  

 Essentieel is het ontwikkelen van beleidstheorieën ter borging van inzet subsidies als 
instrument en als kader voor de evaluatie. Gecombineerd met ex ante evaluatie bij 
omvangrijke subsidieregelingen.  

 Keuze voor Quickscan (vb. ZH, Utrecht) i.p.v. beslisboom (NH), op grond van snelheid en 
kosten.  

 In subsidieverordening (ASV) nader keuzes maken over drempelbedragen, 
rapportagevereisten, onderscheid Europese/niet-Europese subsidies.  

 De Staat van Utrecht te hanteren als basis voor de meting van maatschappelijke effecten.  

 GS te vragen om, in overleg met de Subcommissie voor de Jaarrekening XL, de in deze notitie 
weergegeven denklijnen om te zetten in een notitie “Subsidieverlening nieuwe stijl” en waar 
nodig de subsidieverordening aan te passen.  

 

                                                           
2
 De gebruikte terminologie en indeling is overgenomen uit de oorspronkelijke notitie 
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Het college heeft toegezegd de adviezen op hoofdlijnen over te nemen en concreet de volgende 

vervolgstappen te nemen: 

1. We voeren een Quickscan (snelle inventarisatie c.q. evaluatie) uit van de stand van zaken op 
alle beleidsterreinen, waarin o.a. aan de orde komt: beschikbare beleidstheorie, bestaande 
subsidieregelingen, uitgevoerde evaluaties, etc.  

2. We stellen hiervoor een beoordelingskader op, op basis van de adviezen van de 
Randstedelijke Rekenkamer en de Subcommissie XL. Dit kader beschrijft welke 
subsidieregelingen worden meegenomen en welke aspecten worden geïnventariseerd. 

 

Het rapport van de Randstedelijke rekenkamer en de documenten die geproduceerd zijn in het kader 

van de werkzaamheden van de Commissie XL vormen de basis voor de hier voorliggende Quickscan. 

Bij het formuleren van de conclusies en aanbevelingen is verder ook gekeken naar de bevindingen 

die opgedaan zijn bij het onderzoek naar de provinciale ondersteuningsinstellingen en naar de 

basisprincipes van het Rijkssubsidiekader (RSK). In bijlage 1 zijn de belangrijkste bevindingen van het 

onderzoek naar de provinciale ondersteuningsinstellingen kort samengevat. Het RSK noemt als vier 

basisprincipes: 

1. proportionaliteit;  

2. sturing op prestaties en hoofdlijnen; 

3. uniformering en vereenvoudiging;  

4. verantwoord vertrouwen en risicoacceptatie.  
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Centrale vraag en aanpak 
 

Centrale vraag 
De centrale onderzoekvraagstelling luidde: 

Is er bij subsidies een relatie te leggen tussen de prestaties of de activiteiten enerzijds en de 

resultaten, zoals vooropgesteld in de strategische doelen, de tactische en/of operationele 

doelstellingen? Waarbij we in de operationalisatie een onderscheid hebben gemaakt tussen: 

a. Het optimaal (verifieerbaar) doorlopen van het proces (input – throughput – output): 

doelmatigheid  

b. De mate waarin er een plausibele relatie is tussen de resultaten van de gezamenlijke projecten 

en de beleidsdoelstellingen (outcome): doeltreffendheid 

Aanpak 
De Quickscan wordt projectmatig uitgevoerd en kent een korte doorlooptijd. In de eerste fase is het 

plan van aanpak gemaakt en het bereik van de opdracht en de bemensing georganiseerd.  

In de tweede fase wordt samen met de beleidsmedewerkers het beoordelingskader ontwikkeld. 

Hierbij wordt nauw gekeken naar het werk wat al in Zuid Holland is gedaan en wordt zowel de lijst 

van de rekenkamer als het overzicht van de ambtelijke organisatie als referentie voor juistheid en 

volledigheid gebruikt.  

De derde fase is de Quickscan zelf, de subsidies worden geëvalueerd aan de hand van het 

beoordelingskader d.m.v. interviews. De geïnterviewde(n) zijn daarbij aangewezen door hun 

managers van de verschillende beleidsvelden. De resultaten zijn vervolgens voorzien van 

aanbevelingen en suggesties voor het vervolg worden gedaan. In de eindfase is de rapportage 

afgerond.  

Bereik van de opdracht 
Voor het bereik is de aanbeveling uit de Subcommissie XL leidend geweest en is afgesproken dat de 

focus voor de Quickscan primair gericht is op ‘reguliere’ subsidies. Bijzondere vormen van subsidies 

zoals garantiestellingen en revolverende fondsen vereisen een ander kader en kunnen mogelijk in 

een latere fase worden toegevoegd. Ook de incubator en de internationale school worden vanwege 

het prille stadium nu niet meegenomen. Verder kijken we enkel naar de actuele regelingen en die 

regelingen die binnen de kerntaken vallen.  

De subsidieregelingen Particulier natuurbeheer, Agrarisch natuurbeheer en Kwaliteitsimpuls natuur 
en landschap zijn buiten het bereik van de scan gelaten. Deze regelingen worden in IPO verband 
opgesteld en hebben geen grondslag in de Algemene Subsidie Verordening van de provincie (Asv). 
Het evalueren van dergelijke regelingen vindt daarom op landelijk niveau plaats.  

 
Nederland moet eens in de zes jaar rapporteren over de staat van instandhouding van soorten en 
habitattypen die in de Habitatrichtlijn of in de Vogelrichtlijn vermeld staan. De laatste rapportage 

heeft eind 2013 plaats gevonden.3 Deze aanpak raakt ook de Agenda Vitaal Platteland. De bijdrage 
van Agenda Vitaal Platteland ligt meer op het realiseren van het nationaal natuurnetwerk 
(voormalige Ecologische Hoofd Structuur).  

                                                           
3
  Zie voor monitoring (werkwijze) en doeltreffendheid van het natuurbeleid: 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/monitoring-en-natuurkwaliteit/overzicht/ 

https://webmail.provincie-utrecht.nl/owa/redir.aspx?C=i1dfJ30OA060-z2TEx3txYkB1nGvptEIFqW8d4cFb1Wj0OzmQ1IarF7KI34QDd32gsgOm76QD8E.&URL=http%3a%2f%2fwww.portaalnatuurenlandschap.nl%2fthemas%2fmonitoring-en-natuurkwaliteit%2foverzicht%2f
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Beoordelingskader 
De cyclische samenhang tussen de doelen in relatie tot het proces om tot resultaten te komen staat 

hieronder visueel weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

De mate van doeltreffendheid wordt met name bepaald door: 

a. Het optimaal (verifieerbaar) doorlopen van het proces  

b. De mate waarin er een plausibele relatie is tussen de resultaten van de gezamenlijke 

projecten en de beleidsdoelstellingen. 

Dit kader is verder geoperationaliseerd in een topiclijst met onderzoeksvragen voor de interviews 

met de experts van de verschillende beleidsvelden (zie bijlage 2).   

 Beleidsdoelen en gewenste maatschappelijk effecten en impact provincie Utrecht 

- Coalitieakkoord 

- Strategische agenda 
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Input 

-programma-

doelen 

-doelgroepen 

-middelen 

 

- 

- 

Throughput/uit-

voering 

- Het 

subsidie-

proces 

 

 

Output 

-resultaat op 

projectenniveau 

Effect (outcome) 

Realisatie 

beleidsdoelen 
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Conclusies en aanbevelingen  

Conclusies 
 

Ten aanzien van begrippen 

Tijdens het onderzoeksproces kwam in de interviews herhaaldelijk naar voren dat er verwarring is of 

een financiële bijdrage wel als een subsidie beschouwd moet worden. Strikt juridisch valt het begrip 

subsidie eenduidig te interpreteren, maar in de praktijk worden daar verschillende termen voor 

gebruikt. Zo heeft het programma VERDER wel een subsidieregeling, maar is er meer sprake van een 

bijdrage dan van subsidie in de engere zin van het woord. Dit omdat een groot deel van de projecten 

die (mede) gefinancierd worden met de provinciale bijdrage gerealiseerd worden na het doorlopen 

van openbare aanbestedingsprocedures. 

Ten aanzien van aantal subsidieregelingen 

Momenteel zijn er in totaal 18 subsidieregelingen en 16 begrotingssubsidies bij de provincie actief en 

onderwerp van deze Quickscan (zie bijlage 3). Dat is een aanzienlijke reductie van de 46 

subsidieregelingen en 50 begrotingssubsidies die in 2011 door Randstedelijke Rekenkamer zijn 

onderzocht. Er is voor de jaren 2012 en 2013 een totaal bedrag mee gemoeid in de orde van grootte 

van 180 miljoen (waarvan 120 miljoen jeugdzorg). De openbaar vervoer concessie wordt hier buiten 

gelaten. De tussenstand voor de eerste helft van 2014 is 107 miljoen waarvan 73 miljoen voor het 

programma Mobiliteit. De gerealiseerde reductie van het aantal regelingen heeft geleid tot het 

afgeven van minder subsidieverleningen dat wil zeggen 360 in 2012, 209 in 2013 en 124 voor het 

eerste half jaar van 2014. 

Ten aanzien van doelmatigheid 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de subsidieregelingen vrijwel allemaal de beleidscyclus 

doorlopen. Er is sprake van een beleidsnotitie, waarin de (intentionele) doelen beschreven staan, er 

is een uitvoeringsverordening die inzichtelijk maakt wat er met de subsidieregeling wordt beoogd, de 

middelen die met de regeling gemoeid zijn, zijn vastgesteld en ook de voorwaarden en criteria waar 

een subsidieaanvraag aan dient te voldoen zijn transparant en bruikbaar voor sturing en evaluatie. 

Ook de afweging om subsidie als instrument al dan niet in te zetten wordt over het algemeen 

gedaan. Evaluaties vinden plaats op het niveau van: 

 Projectevaluatie: Heeft het project na afloop de voorop gestelde resultaten behaald? 

 Verantwoording van de subsidie: Heeft de partij die een subsidie heeft ontvangen deze 

aangewend waarvoor ze bedoeld zijn? 

 Programmaniveau: In hoeverre zijn de programmadoelen gerealiseerd en waar is bijsturing 

gewenst? Dit gebeurt via jaarlijkse voortgangsrapportages. 

 Ondersteuningsinstellingen: de exploitatie wordt gefinancierd en doelstellingen of een werkplan 

wordt (vaak jaarlijks) afgesproken. 

Op basis van deze Quickscan kunnen we dan ook constateren dat het effect van de meeste 

subsidieregelingen meetbaar en verifieerbaar zijn (doelmatig) 

Ten aanzien van doeltreffendheid 

Wat het toepassen van de beleidstheorie betreft wordt er over het algemeen nagedacht waar 

subsidie als instrument het best voor in te zetten is. Bij erfgoedparels bijvoorbeeld wordt de totale 

https://webmail.provincie-utrecht.nl/owa/#_BIJLAGE_2:_Resultaten
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mix aan beleidsinstrumenten bezien waarbij de provincie zijn focus juist legt op die zaken die elders 

niet verkrijgbaar of rendabel te maken zijn: de financiering van de zogenaamde onrendabele top.  

In hoeverre subsidieregelingen een bijdrage leveren aan de meer abstractere beleidsdoelstellingen 

en gewenste effecten (doeltreffend) kan met deze Quickscan niet worden vastgesteld. Dit vergt een 

diepgaander onderzoek (zie ook aanbevelingen). Voor zover deze vraag positief werd beantwoord 

door geïnterviewden heeft het oordeel vooral het karakter van “de slager die zijn eigen vlees keurt”.  

Bovendien zijn beleidsdoelen vaak intentioneel en niet kwantificeerbaar geformuleerd hetgeen de 

toets van doeltreffendheid – in de zin van – bijdrage aan dat doel – niet vergemakkelijkt. 

Ook het feit dat er bij een aantal subsidieregelingen sprake is van co-creatie en cofinanciering maakt 

het moeilijk om vast te stellen hoe groot en wat nu precies de bijdrage van deze regeling is aan het 

maatschappelijk doel. De rol van de provincie is dan vaak die van stimulator, vangnet of vernieuwer. 

Tevens kennen sommige programma’s meerdere financieringsbronnen, waaronder subsidie. Het laat 

zich moeilijk vaststellen wat nu het effect van de subsidie is geweest op het totale resultaat. 

De mate van sturing op de ondersteuningsinstellingen is divers en niet goed te koppelen aan 

beleidsdoelen. Of doordat er sprake is van co-creatie, of doordat de beleidsdoelen van de provincie 

niet een op een te relateren zijn aan de activiteiten van de instellingen. 

Overige conclusies 

Hoewel in strikte zin geen onderwerp van onderzoek willen we u enkele noties – die wij in dit kader 

relevant achten – niet onthouden: 

 Ofschoon subsidies een krachtig instrument kunnen zijn hebben ze ook hun beperkingen. 

Sommige geïnterviewden stellende vraag of een dergelijk sturingsinstrument nog wel past bij 

grote integrale programma’s en veranderende rol van de provincie. De provincie neemt steeds 

meer de rol in van procesbegeleider en de programma’s hebben steeds meer doelstellingen over 

verschillende beleidsterreinen heen. Bij een dergelijke rol zijn wellicht andere vormen van 

financiering effectiever. Bij diverse programma’s (bijv. Agenda Vitaal Platteland) zien we 

mengvormen: subsidie en aanbesteding. In hoeverre alternatieve instrumenten krachtiger 

kunnen zijn is interessant om te onderzoeken. 

 Op beleidsterreinen waar gemeenten, de provincies (in IPO verband), het Rijk en/of 

maatschappelijke organisaties een bijdrage leveren aan het beleid is de rol van de provincie 

relatief aan wat andere partijen doen. Hierbij past een andere wijze van vaststellen van de 

doelstelling en de effectiviteit van de subsidie. De provincie is immers niet als enige 

verantwoordelijk voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen die het kader vormen van de 

subsidieregeling.  

 Er loopt momenteel een aantal evaluaties tegelijkertijd bij ondersteuningsinstellingen. Wat 

opvalt, is dat de evaluatiemethodiek en aanpak van elkaar verschillen. Er is geen sprake van een 

gestructureerd evaluatiebeleid. 

 Daarnaast is er weinig tot geen accountbeleid aangetroffen. Het komt voor dat een instelling 

door twee verschillende beleidsafdelingen aangestuurd wordt op de gewenste resultaten. 

 Het begrippenkader is niet eenduidig wat tot miscommunicatie of verkeerde verwachtingen kan 

leiden. 
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 Het subsidie-instrument en een uitvoeringsverordening4 wordt als handig ervaren vanuit het 

oogpunt van rechtmatigheid. 

 Sommige respondenten geven aan dat het subsidie instrument als knellend wordt ervaren door 

de geringe sturingsmogelijkheden. 

 In sommige gevallen wordt een brede uitvoeringsverordening opgesteld om daarmee op basis 

van maatwerk in te kunnen spelen op de specifieke knelpunten die zich voordoen in een snel 

veranderende omgeving. Dit bemoeilijkt het vaststellen van de doeltreffendheid. 

 Een subsidieregeling wordt soms gehanteerd om integrale knelpunten op te lossen, die niet 

onder de afzonderlijke programma’s opgelost kunnen worden. 

 Het maken van een subsidieregeling en uitvoeringsverordening wordt als tijdrovend ervaren en 

vraagt specifieke juridische kennis die vaak niet beschikbaar is bij de afdelingen. De afdeling 

services zou die expertise in huis moeten hebben en beschikbaar moeten stellen. 

 Deze Quickscan onderstreept het belang van de managementreactie op het rapport van de audit 

naar de ondersteuningsinstellingen.  

  

                                                           
4
 In art. 4 van de ASV wordt GS gemandateerd om nadere regels te stellen via een uitvoeringsverordening.  
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Aanbevelingen 
 

 Ten behoeve van het vergelijken van subsidies strekt het tot aanbeveling om: 

- meer standaardisatie aan te brengen in vergelijkbare en gelijksoortige informatie 

- uniformering van begrippen te realiseren 

 Het verrichten van een diepgaander onderzoek naar de doeltreffendheid van het instrument 

subsidie in zijn algemeenheid is niet zinvol. Niet alleen met het oog op de veranderende rol van 

de provincie, maar ook met het oog op proportionaliteit. Veeleer is het aan te bevelen om een 

uniforme manier van werken te ontwikkelen, waarbij vanaf de start van nieuw beleid expliciet 

gestuurd wordt op maatschappelijke effecten. Daarmee is de mate van doeltreffendheid al min 

of meer verankerd in het te doorlopen proces. De werkwijze bij het programma Wonen en 

binnenstedelijke ontwikkeling kan daarbij als voorbeeld dienen. Het ontwikkelen van een visie, 

een gewenste maatschappelijke situatie vanuit de politiek samen met belanghebbenden is een 

belangrijke eerste stap. Dit partnerschap, met zijn gezamenlijke visieontwikkeling, committeert 

partners om ieder een deel van de realisatie ter hand te nemen. Het (tussentijds) evalueren van 

het beleid samen met belanghebbenden biedt zicht op het bereiken van dat maatschappelijk 

effect. Dit kan in de vorm van gebruikerspanels, enquêtes en dergelijke.  

 Waar subsidies maar een deel van het instrumentarium vormen (bijvoorbeeld in programma’s als 

AVP, VERDER en Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling) en een evaluatie wenselijk wordt 

geacht is het raadzaam doeltreffendheid op dit hogere niveau te evalueren.  

 Formeer hiervoor een werkgroep  die het thema nader uitdiept, een uniforme werkwijze en 

begrippenkader ontwikkeld en handreikingen biedt voor verschillende sturingsinstrumenten 

afhankelijk van de rol die de provincie heeft binnen de beleidsprogramma’s en het doel wat zij 

hiermee wil bereiken.  

 

Voor het uitdiepen van het thema willen wij u ter illustratie en overweging meegegeven dat daar 

waar de provincie in belangrijke mate bepalend is in termen van omvang van de financiële 

bijdrage en de te behalen resultaten (bijvoorbeeld bij mobiliteit of planologie), bewust gekozen 

kan worden voor de rol van opdrachtgever. De rol van opdrachtgever maakt dat wij, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld de rol van facilitator of regisseur, regie & uitvoering meer in de 

hand houden en daarmee ook de te bereiken doelen. 
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BIJLAGE 1: Bevindingen onderzoek provinciale 

ondersteuningsinstellingen 
 

Onderzoek provinciale ondersteuningsinstellingen 

GS hebben in 2013 in het kader van artikel 217a van de provinciewet onderzoek gedaan naar het 

handelingsrepertoire van de provincie in de rol van opdrachtgever van een zestal gesubsidieerde 

ondersteuningsinstellingen. Hierbij stond de kwaliteit van de sturingsvariabelen, sturingsmodellen, 

financieringsinstrumenten en de interactie tussen de provincie Utrecht en 

ondersteuningsinstellingen centraal. Ondersteuningsinstellingen zijn samenwerkingspartners van de 

provincie Utrecht die mede uitvoering geven aan het provinciaal beleid. Het onderwerp is opgepakt 

in de context van de ontwikkelopgave van de organisatie. De omslag van afdelingsgericht naar 

procesgericht werken is een van de veranderthema’s. Principes daarbij zijn het smart definiëren van 

resultaten en beoogde effecten, het bundelen van gelijksoortige werkzaamheden in werkprocessen 

waarbij een proceseigenaar verantwoordelijk is voor het leveren van de output, de afstemming in de 

keten en het evalueren van het bereikte resultaat. Het gaat daarbij om integraal werken waarbij de 

hele interne keten in beeld is. 

In de managementreactie op het rapport heeft de directie aangegeven de volgende verbeteracties 
uit te werken: 

 in beleidsdocumenten verwoorden van gewenste maatschappelijke effecten van de inzet van 
ondersteuningsinstellingen; 

 onderbouwen waarom verwacht wordt dat de prestaties van ondersteuningsinstellingen 
bijdragen aan de gewenste maatschappelijke effecten; 

 beargumenteren in welke gevallen uit de mix van beleidsinstrumenten gekozen wordt voor 
de inzet van een ondersteuningsinstelling; 

 evalueren in welke mate de inzet van ondersteuningsinstellingen bijdraagt aan provinciale 
beleidsdoelen; 

 in subsidiebeschikkingen verwoorden van prestatie- en afrekenafspraken; 

 verantwoordelijkheden en proceseigenaren bij de aansturing van ondersteuningsinstellingen 
beter benoemen. 

De directie heeft daarbij aangegeven dat de opgave is om te sturen op een niveau dat prestaties van 

ondersteuningsinstellingen en provinciale beleidsdoelen op een zinvolle en meetbare manier met 

elkaar verbindt, maar dat het leggen van causale verbanden tussen inspanningen en 

maatschappelijke effecten niet eenvoudig is. Het beter (ex-ante) verwoorden van gewenste 

maatschappelijke effecten van de inzet van ondersteuningsinstellingen is een belangrijk 

aandachtspunt, maar het (ex-post) kwantitatief evalueren daarvan zal moeten worden afgewogen 

tegen de kosten die daarmee gemoeid zijn.  
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BIJLAGE 2: Beoordelingskader 
 

Beoordelingskader t.b.v. het meten van de doeltreffendheid van het subsidiebeleid van de provincie 

Utrecht 

Centrale vraagstelling 

Is er bij subsidies een relatie te leggen tussen de prestaties of de activiteiten enerzijds en de 

resultaten, zoals vooropgesteld in de strategische doelen, de tactische en/of operationele 

doelstellingen? 

a. Is er sprake van een optimale procesgang? Verifieerbaar/navolgbaar? 

b. Is er sprake van effect dat direct te koppelen is aan de subsidieregeling. Waar blijkt dat uit?  

Bereik 

De focus voor de Quickscan is primair gericht op ‘reguliere’ subsidies. Bijzondere vormen van 

subsidies zoals garantiestellingen en revolverende fondsen vereisen een ander kader en kunnen 

mogelijk later worden toegevoegd. Ook de incubator en de internationale school worden vanwege 

het prille stadium nu niet meegenomen. Dit kader heeft betrekking op de Quickscan, een eerste 

indruk, het is geen onderbouwd (kwantitatief) onderzoek, daar is meer gedegen onderzoek voor 

nodig. 

Verder kijken we enkel naar de actuele regelingen en die regelingen die binnen de kerntaken vallen.  

Beoordelingskader 

De cyclische samenhang tussen de doelen in relatie tot het proces om tot resultaten te komen staat 

hieronder visueel weergegeven. 
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De mate van doeltreffendheid wordt met name bepaald door: 

a. Het optimaal (verifieerbaar) doorlopen van het proces  

b. De mate waarin er een plausibele relatie is tussen de resultaten van de gezamenlijke 

projecten en de beleidsdoelstellingen 

Operationalisatie van beoordelingskader 

Onderzoeksvragen 

1. Welke subsidies/subsidieregelingen worden in het onderzoek betrokken? Wat is de rationale 

hiervan?  

2. Betreft het een incidentele dan wel structurele subsidieregeling (tijdsduur)? 

3. Is er sprake van een uitvoeringsverordening? 

4. Is er sprake van een wettelijke taak of betreft het autonoom beleid? 

5. Is er sprake van cofinanciering? Zo ja: door wie? 

6. Is er sprake van een opdrachtgever (de provincie) – opdrachtnemer relatie of co-creatie?  

7. Wat is het subsidieplafond van de subsidie? 

8. Wat zijn de doelen die aan de subsidieregeling zijn gekoppeld? 

9. Zijn er alvorens het subsidie-instrument in te zetten alternatieven overwogen? M.a.w. is 

vooraf beargumenteerd dat het subsidie-instrument bijdraagt (of voorwaardelijk is ) om de 

doelen te realiseren? (ex-ante evaluatie). Heeft de praktijk tot nu toe aangetoond dat dit een 

juiste keuze is geweest? 

10. Ligt er aan deze doelen een beleidsproduct ( van wie: GS, afdeling, team?) ten grondslag? 

11. Worden resultaten/effecten benoemd die met deze subsidieregeling moeten worden 

bereikt? In hoeverre worden ook maatschappelijke effecten benoemd? 

12. Is er (al) sprake van monitoring en evaluatie? 

Zo ja: 

- Wordt er gerapporteerd over het bereiken van de doelen? 

- Wordt er gerapporteerd over het behalen van de resultaten/effecten? 

- Wordt aannemelijk gemaakt dat doelen zijn bereikt en resultaten zijn behaald als gevolg 

van subsidie? 

Zo nee: wanneer is men voornemens deze evaluatie te verrichten en is deze opgenomen in 

de evaluatiekalender? 

13. Heeft (tussen-) tijdse evaluatie geleid tot aanpassing van en/of advisering van beleid? 

14. In hoeverre is er sprake van een duurzame aanpak? 

Tot slot: levert aanvullende schriftelijke informatie meer inzicht in bovenstaande vragen? Zo ja: 

welke? 
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BIJLAGE 3: Resultaten Quickscan 
Quickscan doeltreffendheid subsidies 

 

PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

1.  Beschrijving 

subsidie RAP provincie Utrecht 

Grondslag 

uitvoeringsverordening 

Budget, eventuele medefinanciers, looptijd en plafond 
per jaar 

2 miljoen collegeperiode 2012 -2015 

Cofinanciering gemeenten 

 

Doel in regeling 

Het ruimtelijk beleid van de provincie 

(PRS/PRV) tot uitvoering brengen en zicht 

krijgen op actuele aandachtspunten voor de 

vierjaarlijkse herijking van de PRS 

RAP is het uitvoeringsprogramma van het 
ruimtelijk beleid van de provincie 
(PRS/PRV).  

Beleidsproduct 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en 
Provinciale Ruimtelijke verordening 

Evaluatieprioriteit 

Per project worden de resultaten verantwoord. Op 

programmaniveau vindt verantwoording plaats over de 

realisatie van programma- en projectdoelen via jaarlijkse 

voortgangsrapportage 

2.  Beschrijving 

Integraal gebiedsontwikkelingsprogramma 2012 – 
2019 (IGP) 

 

Doel in regeling 

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit. Het is een 
gebundelde inzet van middelen om 
gebiedsontwikkelingen te realiseren waarin 
meerdere grote provinciale beleidsdoelen 
(zoals woningbouw, kantoren, recreatie, 

Meetbaarheid 

Tot nu toe is er nog geen subsidiebeschikking afgegeven. 
Het betreft een terugvaloptie in het geval 
inkomensoverdrachten aan derden niet op een andere 
wijze kunnen worden geregeld. In de praktijk kan het 
budget ook intern worden overgedragen naar andere 
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PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

Grondslag 

Uitvoeringsverordening (vanaf juni 2013 van kracht) 

Budget, eventuele medefinanciers, looptijd en plafond 
per jaar 

13 miljoen 2012 t/m 2015 

natuur) bij elkaar komen.  

Beleidsproduct 

Provinciale Ruimtelijke Structuur Visie en 
Beleidsnotitie IGP 

beleidsprogramma’s 

Evaluatie 

Jaarlijkse voortgangsrapportage aan PS 

3.  Beschrijving 

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)  

Grondslag 

Uitvoeringsverordening subsidie Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap provincie Utrecht  

 

Budget, eventuele medefinanciers, looptijd en plafond 
per jaar 

Subsidieplafond: € 184.000 

Doel in regeling en in begroting 

Verbetering dan wel het behoud van vitale 
dorpen en steden 

Dit is vertaald in 3 ambities: 

Ambitie 1: Betere afstemming van vraag en 
aanbod woning en woonomgeving 

Ambitie 2: Efficiënt ruimtegebruik 

Ambitie 3: Toekomstbestendige 
binnenstedelijke kwaliteit 

Beleidsproduct 

- Kadernota Wonen en Binnenstedelijke 
Ontwikkeling 2012-2025, zoals 
vastgesteld door provinciale staten op 
26 maart 2012 

- Actieplan Wonen en Binnenstedelijke 

Opmerkingen 

De provincie helpt bewonersgroepen en gemeenten bij 
de aanpak van een CPO-project. Ze kunnen inhoudelijke 
expertise inkopen bij een adviesbureau naar keuze, een 
deel daarvan financiert de provincie.  

Meetbaarheid 

Realiseren van minimaal 6 CPO-projecten 

Doeltreffendheid 

Draagt bij aan ambitie ‘betere afstemming vraag en 
aanbod’ door vraaggericht ontwikkelen 

Evaluatieprioriteit 

Jaarlijks via voortgangsrapportage 
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PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

Ontwikkeling 2012-2015, behorend bij 
de kadernota Wonen en 
Binnenstedelijke Ontwikkeling, zoals 
vastgesteld door provinciale staten op 
26 maart 2012 

- Plan van aanpak “Samen bouwen aan 
de buurt, Ondersteuning Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap door de 
provincie Utrecht” 

4.  Beschrijving 

Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling 

 

Grondslag 

Uitvoeringsverordening subsidie Wonen en 
Binnenstedelijke Ontwikkeling provincie Utrecht 

Budget, eventuele medefinanciers, looptijd en plafond 
per jaar 

subsidieplafond € 9.000.000, tot 31-12-2015 

 

Doel in regeling 

verbetering dan wel het behoud van vitale 
dorpen en steden 

 

Dit vertaald in 3 ambities: 

Ambitie 1: Betere afstemming van vraag en 

aanbod woning en woonomgeving 

Ambitie 2: Efficiënt ruimtegebruik 

Ambitie 3: Toekomstbestendige 

binnenstedelijke kwaliteit 

Doel in begroting 

Opmerkingen 

Voor binnenstedelijke ontwikkeling is de provinciale rol 

het ondersteunen van ontwikkelingen die bijdragen aan 

de kadernotadoelen en woningbouw-productie.  

De aard van de subsidieregeling is maatwerk. Per situatie 

wordt het knelpunt, de kansen en mogelijkheden 

beoordeeld en bepaald wat nodig is om het 

ontwikkelproces een stap verder te brengen of te 

versnellen. Er wordt per situatie bepaald welke financiële 

vorm van ondersteunen het meest effectief en efficiënt 

is. Dit gebeurt samen met de samenwerkingspartners.  

Het financieel instrumentarium wordt ingezet naast 

andere instrumenten (aanjagen en verbinden, 

kennisdeling, bovenlokale afspraken en afstemming 
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PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

idem 

Beleidsproduct 

- Kadernota Wonen en Binnenstedelijke 
Ontwikkeling 2012-2025, zoals 
vastgesteld door provinciale staten op 
26 maart 2012 

- Actieplan Wonen en Binnenstedelijke 
Ontwikkeling 2012-2015, behorend bij 
de kadernota Wonen en 
Binnenstedelijke Ontwikkeling, zoals 
vastgesteld door provinciale staten op 
26 maart 2012 

 

etc.). 

Meetbaarheid 

De financiële ondersteuning maakt onderdeel uit van 

een bredere samenwerking met de partners. Het 

monitoren van de inzet van middelen gebeurt door 

gedurende het hele proces aan tafel te blijven en in 

gesprek te blijven met de partners. Bijsturing kan 

onderdeel zijn van het samenwerkingsproces.  

Doeltreffendheid 

In de subsidiebeschikking wordt afgesproken welk doel 
of processtap met de middelen wordt beoogd. Gelet op 
de doelstelling om de woningmarkt te innoveren en 
gezond te maken, hebben we ook te maken met 
experimenten om te leren. Ook niet geslaagde projecten 
levert inzicht en kennis op die gedeeld wordt. We 
rekenen in deze meer vernieuwende projecten af op 
basis van afgesproken inspanningen, omdat de 
uitkomsten niet altijd voorspelbaar zijn.  

Evaluatieprioriteit 

- 

5.  Beschrijving Doel in regeling Opmerkingen 
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PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

Agenda Vitaal Platteland 

 

Grondslag 

Uitvoeringsverordening subsidies Agenda Vitaal 
Platteland Provincie Utrecht 

Subsidieplafond 2012-2015:  

€ 26.400.000  

Natuur, water en bodem 

Biodiversiteit behouden en versterken door 
voldoende areaal natuurgebied van 
voldoende natuurkwaliteit te realiseren en 
te beheren. Onderliggend daaraan is het 
behouden en verbeteren van een duurzaam 
water- en bodemsysteem. 

Landschap 

Behouden, ontwikkelen en beleefbaar 
maken van de landschappelijke 
kernkwaliteiten met speciale aandacht voor 
de vijf nationale landschappen en het 
provinciale landschap en beschermen en 
zichtbaar maken van aardkundige waarden. 

Cultuurhistorie 

Behouden, zichtbaar en beleefbaar maken 
van erfgoed. Daarbij gaat het primair om 
militair erfgoed (Waterlinies). 

Landbouw 

Ontwikkelen van een vitale duurzame 
landbouw. Daarvoor biedt zij mogelijkheden 
voor ontwikkeling en beheerste groei.  

AVP is een breed en integraal programma met opgaven 
op het gebied van natuur, water, bodem en milieu, 
landschap, cultuurhistorie, landbouw, recreatie en 
leefbaarheid. Totaal programma budget is € 151 mln. 

Uitvoering van dit programma doet de provincie in 
nauwe samenwerking met de gebiedspartners op basis 
van een aantal deelprogramma’s (gebiedsprogramma’s 
oost en west, Nieuwe Hollandse waterlinie, Recreatie om 
de Stad Utrecht).  

Naast subsidies worden ook opdrachten verleend en 
uitvoering uitbesteed via mandatering van rijksdiensten. 
Dit gebeurt o.a. voor grondverwerving en de uitvoering 
van landinrichtingsprojecten. Voor grondzaken is een 
mandaatregeling en een handelingskader grond 
vastgesteld. Natuurbeheer wordt in opdracht van de 
provincie door de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) uitgevoerd. De subsidieregelingen die 
daarbij horen worden in IPO verband opgesteld en vallen 
buiten het bereik van de provinciale ASV. 

Meetbaarheid 

Alle Projecten (ook die via subsidies worden 
gefinancierd) worden vastgelegd in een project portfolio 
management systeem (FORIS) waarin alle projecten aan 
de programmadoelen zijn gekoppeld en traceerbaar zijn. 
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PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

Recreatie 

Voldoende recreatiemogelijkheden en - 
voorzieningen voor bewoners en bezoekers 
van de provincie Utrecht. 

Leefbaarheid 

Stimuleren van een vitaal platteland met 
een gezonde economische- en sociale basis 
met bijbehorende voorzieningen die in 
overeenstemming zijn met de behoefte van 
bewoners en gebruikers. 

Doel in begroting 

- De ontwikkeling van een vitaal en 
samenhangend stelsel van 
natuurgebieden met voldoende areaal 
en voldoende kwaliteit; 

- Behouden en ontwikkelen van 
internationale en agrarische 
natuurwaarden buiten de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS).  

- Behouden en verbeteren van robuuste 
bodem- en watersystemen als 
belangrijke dragers voor de functies 
natuur, landschap en landbouw; 

- Behoud, versterking en beleefbaar 

 

Doeltreffendheid 

Programmasturing is gericht op output (prestaties). 
Projecten zijn identificeerbaar op doelrealisatie (zie 
meetbaarheid). Het meten op doeltreffendheid valt 
buiten het bereik van AVP. Effectmetingen vinden plaats 
vanuit de verschillende beleidsdiciplines.  

Het meten op doeltreffendheid is bovendien alleen 
zinvol in relatie tot alle andere instrumenten (o.a. naast 
opdrachtverlening ook de groene regelgeving en 
ruimtelijke instrumenten). 

Evaluatieprioriteit 

Jaarlijkse verantwoording aan PS. Het Rijk leest uit de 
verantwoording van GS aan PS hoe de EHS vordert. Rijk 
en provincies ontwikkelen een eenvoudig 
monitoringssystematiek om de ontwikkeling van de 
stand van soorten en Habitats te volgen. 
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PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

maken van de cultuurhistorische 
kwaliteiten en kernkwaliteiten van het 
landschap; 

- Ruimte te bieden voor de ontwikkeling 
van een economisch vitale landbouw, 
‘duurzame groei in een gevarieerd 
landschap’; 

- Voldoende recreatiemogelijkheden en - 
voorzieningen voor de bewoners van de 
provincie en bezoekers. 

 

Beleidsproduct 

- Bestuursakkoord 2011-2015 met 
het Rijk 

- Kaderdocument AVP 2012-2015 
- Gebiedsprogramma Vallei, 

Heuvelrug en Kromme Rijn 
- Gebiedsprogramma Utrecht West 
- EU Plattelandsontwikkelings 

programma (POP2/POP3) 
- Koersdocument Nieuwe Hollandse 

Waterlinie provincie Utrecht 2015-
2020 

- Visie Recreatie en Toerisme 2020 

6.  Beschrijving Doel in regeling Open: in onderzoek 
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PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

Faunabeheereenheid  

 

Vergunningverlening voor Faunabeheer in 
de provincie Utrecht. 

Open: in onderzoek 

7.  Beschrijving 

subsidie aardgasafleverinstallaties 

Uitvoeringsverordening subsidie 
aardgasafleverinstallaties.  

Regeling loopt 31-12-2014 af. 

Wettelijke taak via uitvoeringsverplichting als 
onderdeel van Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit. 

Cofinanciering, de exploitant van het betreffende 
aardgasvulpunt betaalt het aardgasvulpunt en krijgt 
van de provincie een renteloze lening van maximaal € 
100.000,-. Deze lening moet terugbetaald worden aan 
de provincie. 

Budget, eventuele medefinanciers, looptijd en plafond 
per jaar 

Subsidieplafond: € 1.400.000, - 

 

Het provinciaal programma luchtkwaliteit 
(PPL): 

Aardgas als vervoersbrandstof resulteert in 
een lagere uitstoot van 
luchtverontreinigende stoffen en 
broeikasgassen dan benzine en diesel; het 
provinciaal bestuur acht het wenselijk 
verduurzaming van het wegverkeer in de 
provincie Utrecht te bereiken door het 
gebruik van aardgas als vervoersbrandstof 
te stimuleren. 

 

Er is vooraf een afweging gemaakt of het subsidie 
instrument geschikt was. De subsidieregeling is 
onderdeel van het project Groen gas geven.  

Indirect worden maatschappelijke effecten in de 
toelichting van de regeling benoemd in die zin dat 
maatschappelijke effecten van de achterliggende 
problematiek worden beschreven. De regeling draagt 
mede bij aan het verminderen van die maatschappelijke 
effecten. 

Er is een tussenevaluatie over de periode 2007-2010 
geweest voor het project Groen gas geven. Daar is deze 
regeling onderdeel van. Daarnaast is eind december 
2013 in een B-stuk over de voortzetting van het project 
Groen gas geven gerapporteerd over het behalen van de 
beleidsdoelen. 

Daarnaast zal eind 2014 een eindrapportage/evaluatie 
worden geschreven. 

Er is goed aannemelijk te maken dat het doel van de 
regeling is behaald nl. minimaal 8 aardgasvulpunten 
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PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

 

 

realiseren 

Tussentijdse evaluatie heeft ertoe geleid dat het aantal 
te realiseren aardgastankstations is aangepast. 

De duurzaamheid wordt met name gerealiseerd doordat 
het project bijdraagt aan verbetering van de 
luchtkwaliteit. 

8.  Beschrijving 

subsidie voor bodemonderzoek en -sanering voor niet-
rechtstreekse gemeenten 

Grondslag 

Uitvoeringsverordening subsidie bodemsanering 

Provincie Utrecht 2012 

Uitvoeringsverordening bestaat uit een deel niet-

rechtstreekse gemeenten en een deel 

eigenaren/bewoners (zie hierna). 

Door GS vastgesteld op 20 november 2012 

Budget: 

In het verleden heeft onze provincie van het Rijk 
middelen ontvangen voor bodemonderzoek en –
sanering voor het stedelijk gebied (ISV-middelen). De 

Doel in regeling 

- Stimuleren van gemeenten om zelf 
onderzoek, sanering en integrale aanpak 
(gebiedsgericht grondwaterbeheer) van 
bodemverontreiniging uit te voeren in 
hun grondgebied 

- Verantwoordelijkheid van onderzoek en 
spoedsaneringen neerleggen waar deze 
thuishoort. 

- De wijze van subsidieverstrekking 
(tendersysteem) maakt het mogelijk om 
te kunnen prioriteren indien 
subsidieaanvragen het subsidieplafond 
overschrijden. 

 

Beleidsproduct 

- Realiseren van bodemsanering en 

Gemeenten met verontreinigde locaties, die risico’s voor 
mens en milieu kunnen hebben, maken veelvuldig 
gebruik van deze subsidie bodemsanering. Wij hebben in 
de tender van 2013 en de tender 2014 in totaal 12 
subsidies verleend. Er wordt verwacht dat met deze 
subsidies eind 2014 10 onderzoeken en/of saneringen 
worden afgerond. Er zijn dan nog 4 projecten waar een 
subsidie bodemsanering zal worden verstrekt aan 
gemeenten.  
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PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

niet-bestede gelden van periode ISV1 en ISV2 deel 
bodemsanering vormen het budget van deze 
uitvoeringsverordening.  

Tm 2014 is het subsidieplafond voor het deel niet 
rechtstreeks gemeenten vastgesteld op: € 2.090.000 

De subsidieregeling wordt dus volledig gefinancierd 

vanuit rijksmiddelen.  

daarmee verbeteren van de 
bodemkwaliteit in de provincie Utrecht 

- Focus op bodemverontreiniging die 
risico’s oplevert en integrale aanpak 
(gebiedsgericht grondwaterbeheer). 

9.  Beschrijving 

subsidie voor bodemonderzoek en bodemsanering 
voor eigenaren/bewoners woningen provincie Utrecht 

 

Grondslag 

Uitvoeringsverordening subsidie bodemsanering 

Provincie Utrecht 2012 

Uitvoeringsverordening bestaat uit een deel niet-

rechtstreekse gemeenten en een deel 

eigenaren/bewoners. 

Door GS vastgesteld op 20 november 2012 

Budget  

Doel in regeling 

- Stimuleren dat eigenaren/bewoners zelf 
overgaan tot het uitvoeren van 
bodemonderzoek en/of -sanering  

- Verantwoordelijkheid van onderzoek en 
sanering neerleggen waar deze 
thuishoort (de 
vervuiler/eigenaar/erfpachter betaald 
principe). 
 

Beleidsproduct 

- Realiseren van bodemsanering en 
daarmee verbeteren van de 
bodemkwaliteit van de provincie Utrecht 

 

In het verleden is veelvuldig gebruik gemaakt van deze 
subsidieregeling. De huidige stagnatie in 
subsidieaanvragen wordt mogelijk voor een belangrijk 
deel veroorzaakt door de malaise en ontbreken van 
dynamiek op de woningmarkt.  



26 

 

PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

In het verleden heeft onze provincie vanuit het Rijk 
middelen ontvangen voor bodemonderzoek en –
sanering voor het stedelijk gebied (ISV-middelen). De 
niet-bestede subsidies van periode ISV1 en ISV2 
vormen het budget van deze uitvoeringsverordening.  

Tot en met 2014 is het subsidieplafond voor het deel 
eigenaren/bewoners vastgesteld op € 250.000, -  

De subsidieregeling wordt dus volledig gefinancierd 
vanuit rijksmiddelen. 

10.  Beschrijving 

BDU- VERDER 

Grondslag 

Provinciale bijdragen aan gemeentelijke projecten 

worden verstrekt op basis van de afspraken in de 

bestuurlijke overeenkomst VERDER en beschikt als 

subsidies op grond van de ASV. 

Budget, eventuele medefinanciers, looptijd en plafond 
per jaar 

Budget totale regionale programma 500 mln. 
Provinciale bijdrage 185 mln. Looptijd t/m 2020. 
Medefinanciering door RWS, Provincie Gelderland en 

Doel in regeling 

In VERDER werken gemeenten, provincie en 
rijk samen aan de bereikbaarheid van de 
economische kerngebieden in Midden-
Nederland.  

Doel in begroting 

Regionale bereikbaarheid 

Beleidsproduct 

Strategisch Mobiliteitsplan Provincie 
Utrecht 2004-2020 

Mobiliteitsplan 2015-2028 

Opmerkingen 

Sinds 2009 werken regionale partijen in de provincie 
Utrecht in het programma VERDER samen aan het 
bereikbaar houden van de regio. Het programma 
VERDER omvat voor € 542 mln. aan maatregelen 
tegenover € 500 mln. regionale dekking. De provincie 
Utrecht is verantwoordelijk voor de coördinatie van de 
besluitvorming over de regionale VERDER maatregelen in 
het MOVV/UVVB (regio niveau). Hiervoor zijn in het 
Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) spelregels 
overeen gekomen.  

De provincie Utrecht staat garant voor de dekking van € 
185 mln. van de € 500 mln. en is uitvoerende/ 
coördinerende partner voor 35 VERDER maatregelen. 
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PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

regionale gemeenten. 

 

 Meetbaarheid 

Het programmabureau VERDER rapporteert regelmatig 
over de voortgang van de uitvoering van het programma. 
Voor een aantal in het UVVB bepaalde maatregelen 
wordt op projectniveau een nul en een nameting 
uitgevoerd om het werkelijk effect te bepalen. 

Doeltreffendheid 

Bij de vaststelling van het programma is in factsheets 
beschreven welke doelen de maatregelen beogen. Bij 
besluitvorming in UVVB wordt de uitwerking hieraan 
getoetst.  

Evaluatieprioriteit 

Omdat bij de vaststelling van het regionale 
maatregelenpakket VERDER sprake was van 
overprogrammering van € 42 mln. is afgesproken om in 
2013 een evaluatie van het programma te houden. Deze 
evaluatie is uitgevoerd en zal in 2104 tot besluitvorming 
leiden. 

11.  Beschrijving 

Beter Benutten 

De regio Midden Nederland participeert in dit initiatief 

Doel in regeling 

20% minder voertuigverlies uren in de spits. 

Doel in begroting 

Opmerkingen 

Meetbaarheid 

Van elke maatregel wordt in een meetplan aangegeven 
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PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

van het Rijk.  

Grondslag 

Provinciale bijdragen aan gemeentelijke projecten 

worden verstrekt op basis van de afspraken in de 

bestuurlijke overeenkomst Beter Benutten en beschikt 

als subsidies op grond van de ASV. 

Budget, eventuele medefinanciers, looptijd en plafond 
per jaar 

Het provinciale aandeel in het programma Beter 
Benutten is 21,9 mln. De looptijd van het programma is 
t/m 2014. 

Regionale bereikbaarheid  

Beleidsproduct 

Strategisch Mobiliteitsplan Provincie 
Utrecht 2004-2020 

Mobiliteitsplan 2015-2028 

 

hoe de monitoring wordt uitgevoerd. 

Doeltreffendheid 

Zowel op regionaal als op Rijksniveau wordt periodiek in 
beeld gebracht of de resultaten naar verwachting zijn. 
Voor onze regio Midden Nederland blijkt dit per medio 
2014 het geval.  

Evaluatieprioriteit 

Dit programma wordt op Rijksniveau geëvalueerd. 

12.  Beschrijving 

Recreatieschappen 

Grondslag 

De provincie Utrecht is op grond van een 

gemeenschappelijke regeling (WGR) structureel 

deelnemer aan de Dagelijkse Besturen en Algemene 

Besturen van de vijf recreatieschappen in de provincie. 

Dit is autonoom beleid van de provincie 

Budget, eventuele medefinanciers, looptijd en plafond 

Doel in regeling 

Verschilt per recreatieschap; op hoofdlijnen 

is het doel om de recreatie te behartigen 

 

 

Opmerkingen 

De recreatieschappen stellen jaarlijks een begroting op. 

Op grond van de gemeenschappelijke regeling dragen de 

verschillende gemeenten en provincie die in het 

recreatieschap vertegenwoordigd zijn bij. De provinciale 

bijdrage is circa 30% 

Sturing door de provincie gebeurt via deelname aan DB 

en AB van het schap. 
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PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

per jaar 

De bijdrage van de provincie is in 2014 € 1,4 mln. 

Per recreatieschap zijn er meer deelnemers. Deze 

dragen ook financieel bij. Er is dus sprake van 

cofinanciering. 

 

13.  Beschrijving 

EFRO Kansen voor West en Pieken in de Delta 

 

 Opmerkingen 

Deze regeling valt buiten het bereik van het onderzoek 
omdat de evaluatie volgens Europese regels bepaald is. 

14.  Beschrijving 

Economic Board Utrecht (EBU) 

De regeling schrijft voor dat projecten moeten 

bijdragen aan de strategische agenda van de EBU en 

moeten worden opgesteld in overleg of in 

samenwerking met de EBU. 

Het betreft projectensubsidies. 

Grondslag 

uitvoeringsverordening 

De subsidieregeling valt onder autonoom provinciaal 

Doel in regeling 

De doelen waartoe de subsidie bijdraagt zijn 

die van de strategische agenda van de EBU. 

Die doelen liggen 1 op 1 in lijn met de 

doelen van het provinciale economische 

stimuleringsbeleid.  

Beleidsproduct 

Deze regeling komt voort uit een PS-besluit 

van 30-9-’13 om de strategische agenda van 

de EBU vast te stellen als kader voor de 

besteding van provinciale middelen voor 

Opmerkingen 

De regeling geeft aan dat GS de voorkeur geven aan 

andere vormen dan de traditionele subsidie, zoals een 

(achtergestelde) lening. Zie hiervoor artikel 3 van de 

regeling. Voorkeur voor revolverende financiering. Per 

project/aanvraag wordt de gewenste bijdrage bekeken 

en beargumenteerd, evenals de meest geschikte vorm 

van de subsidie (projectsubsidie, lening, garantie, etc.). 

Meetbaarheid 

De meetbaarheid van de maatschappelijke effecten van 

projecten van de EBU-regeling is een lastig punt. Wordt 
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PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

beleid. Er is altijd sprake van cofinanciering. Idealiter 

wordt daarbij gestreefd naar een verdeling 1/3 

overheid, 1/3 bedrijfsleven en 1/3 kennisinstellingen. 

Budget, eventuele medefinanciers, looptijd en plafond 
per jaar 

Er is jaarlijks een plafond voor de gehele regeling. In 

2014 bedraagt het € 6.000.000. Er is geen plafond per 

projectaanvraag.  

De regeling loopt t/m 31-12-2020.  

economische stimulering. meer in kwalitatieve zin besproken. 

Doeltreffendheid 

De vraag in hoeverre de EBU-subsidies bijdragen tot de 

gewenste maatschappelijke effecten zal in de jaarlijkse 

rapportages over de strategische agenda van de EBU 

worden meegenomen. 

Evaluatieprioriteit 

Met PS zijn er afspraken gemaakt over een jaarlijkse 
evaluatie van de strategische agenda van de EBU. 

15.  Beschrijving 

subsidie erfgoedparels 

Grondslag 

is een gesloten en structurele regeling waarover PS 

beschikt. Het is een begrotingssubsidie (geen 

projectsubsidie). De regeling is mede gebaseerd op een 

convenant met het rijk waarbij de financiering 

(gekenmerkt) via het provinciefonds verloopt. 

Realisatie doelen verloopt middels cofinanciering (67% 

in 2013). Middelen bedragen 1.5M vanuit het rijk en 

1.5M autonoom. (NB in 2013 en 2014 – het structurele 

Beleidsproduct 

vindt zijn grondslag in de cultuurnota (doel 
en product). Hierin staan de beleidsdoelen 
beschreven, doeltreffendheid is hier 
onderdeel van. De nota wordt door PS 
vastgesteld. 

De beleidsdoelen staan beschreven in de cultuurnota, 
doeltreffendheid is hier onderdeel van.  

De maatschappelijke effecten zijn lastig te meten of 

slechts tegen buitenproportionele hoge kosten. Het 

oordeel over de doeltreffendheid wordt gebaseerd op de 

expert opinion van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en 

externe deskundigen. Zij draagt bij aan het advies aan GS 

over de effectiviteit van beleid/subsidie.  

De subsidie wordt als een zinvol instrument gezien naast 

overige bestaande regelingen een hypotheek van het 

NRF (nationaal restauratie fonds) en de BRIM 

(onderhoudssubsidie van het rijk). De totale mix aan 
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PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

bedrag autonoom is 0,5 M. De provincie heeft hierbij 

de rol van opdrachtgever. De middelen worden 

incidenteel verstrekt. 

 

beleidsinstrumenten wordt bezien waarbij de Provincie 

zijn focus juist legt op die zaken die elders niet 

verkrijgbaar of rendabel te maken zijn. De financiering 

van de zogenaamde onrendabele top. Naast subsidies is 

een ander beleidsinstrument dat ingezet wordt de rol 

van de provincie als beleidsmakelaar en deskundige bij 

opdrachten. 

Voor wat betreft de meetbaarheid is de 

restauratiebehoefte van rijksmonumenten in kaart 

gebracht: de Erfgoedmonitor Provincie Utrecht. De 

nulmeting is in 2014 gereed gekomen; het onderzoek 

vierjaarlijks worden herhaald. Op basis van deze monitor 

en aanvullende beleidscriteria als openbaarheid en 

bijdrage aan integraal provinciaal beleid worden eens 

per jaar de subsidies toegekend. 

Er wordt halfweg geen formeel meetbare evaluatie 

wordt uitgevoerd. Wel wordt het beleid (cultuurnota) 

tegen het licht gehouden waarbij aandacht is voor 

outcome, output, integraliteit met de provinciale 

ruimtelijke structuurvisie en ook de financiële 

tussenstand wordt meegenomen. Dit wordt verantwoord 

middels een rapportage aan PS.  
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PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

16.  Beschrijving 

subsidie Kunsten, Media en Erfgoed 

Grondslag: uitvoeringsverordening 

subsidieplafond € 1.484.000, - tot 31-12 -2015 

Een structurele gesloten regeling die werkt op basis van 

projecten en incidentele uitgaven (bijv. de Mieras 

lezing).  

Realisatie doelen verloopt middels cofinanciering 

(zonder vast percentage) vanuit autonome middelen.  

De uitvoeringsverordening Kunsten, Media en Erfgoed 
vormt de basis voor subsidieverlening conform de 
Cultuurnota. Het gaat met name om subsidies in het 
kader van ruimtelijk erfgoedbeleid, publieksbereik 
cultureel erfgoed en cultureel ondernemerschap. 
Daarvoor is in de cultuurbegroting jaarlijks budget 
gereserveerd. De besteding van deze middelen vindt 
plaats op ambtelijk advies. 

Doel in regeling 

Vindt zijn grondslag in de cultuurnota (doel 

en product). Hierin staan de beleidsdoelen 

beschreven, doeltreffendheid is hier 

onderdeel van. De nota wordt door PS 

vastgesteld. 

 

 

Opmerkingen 

Dit is een regeling die is bedoeld voor voorkomende 

projecten. Voorafgaand aan indiening van een aanvraag 

is er doorgaans intensief contact geweest met de 

bestuurder/ambtenaren. Zij hebben een inschatting 

gemaakt, vanuit hun expertise. Op grond daarvan 

kunnen zij inschatten of a. de subsidie bijdraagt aan de 

beleidsdoelen en b. of de subsidie doeltreffend is. 

Er wordt halfweg geen formeel meetbare evaluatie 

wordt uitgevoerd. Wel wordt het beleid (cultuurnota) 

tegen het licht gehouden waarbij aandacht is voor 

outcome, output, integraliteit met de provinciale 

ruimtelijke structuurvisie en ook de financiële 

tussenstand wordt meegenomen. Dit wordt verantwoord 

middels een rapportage aan PS.  

 

17.  Beschrijving 

subsidieverordening Jeugdzorg 

provincie Utrecht 
 

Doel in regeling 

De provincie verstrekt subsidie ten behoeve 
van jeugdzorg. 

Opmerkingen 

Deze verordening vervalt per 1-1-’15 in verband met de 
invoering van de nieuwe jeugdwet. Deze verordening 
komt daarmee buiten het bereik van dit onderzoek te 



33 

 

PROJECTSUBSIDIES 

 Regeling 

 

Doel  -  koppeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

 vallen.  

18.  Beschrijving 

Subsidieverordening Statenfracties Utrecht 

 

 Opmerkingen 

De fracties in provinciale staten ontvangen jaarlijks een 
financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor 
hen functioneren. 

De doeltreffendheid van deze subsidieverordening is bij 
deze Quickscan buiten beschouwing gelaten, omdat de 
verantwoordelijkheid daarvoor bij PS zelf ligt. 
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Begrotingssubsidies 

NR Regeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

1.  Beschrijving 

VARA Lagerhuisdebat (progr. 8) 

Verwezen wordt naar de managementreactie op het rapport van de audit naar de 
ondersteuningsinstellingen. 

 

 
2.  Beschrijving 

Natuur en Milieufederatie (NMU) (progr 1) 

De Natuur en Milieufederatie Utrecht zet zich in voor 
natuur, milieu en landschap in Utrecht. 

3.  Beschrijving 

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 

 (IVN) (progr 1) 
 

4.  Beschrijving 

Het Utrechts Landschap (HUL) (progr 2 en 6) 

5.  Beschrijving 

Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) (progr 6) 

De provincie Utrecht ziet Landschap Erfgoed Utrecht 
als partij om uitvoering te geven aan provinciaal beleid 
op het gebied van landschap en erfgoed. 
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Begrotingssubsidies 

NR Regeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

Voor de 2 programma´s HUL en LEU is 1 beschikking  

6.  Beschrijving 

Bibliotheek Service Centrum (BISC) (progr 6) 

7.  Beschrijving 

Stichting Monumentenwacht (progr 6) 

Stichting Monumentenwacht Utrecht stelt zich ten doel 
het verval van cultuurhistorische bouwwerken in de 
provincie te voorkomen. 

8.  Beschrijving 

Stichting De Utrechtse Molens (SDUM) (progr 6) 

Stichting De Utrechtse Molens houdt zich bezig met het 
bevorderen en verzekeren van de instandhouding van 
molens in de provincie Utrecht. 

9.  Beschrijving 

Stichting kasteel Amerongen (progr 6) 

Stichting Kasteel Amerongen is verantwoordelijk voor 
de instandhouding en openstelling van Kasteel 
Amerongen. 
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Begrotingssubsidies 

NR Regeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

10.  Beschrijving 

Stichting Slot Zuylen (progr 6) 

Stichting Slot Zuylen heeft als doel het in goede staat 
behouden van het kasteel en de historische 
buitenplaats. 

11.  Beschrijving 

Stichting Kunst Centraal (progr 6) 

12.  Beschrijving 

Stichting Clientenbelang (progr 6) 

Provinciale kennisorganisatie voor het adviseren en 
ondersteunen van burgers, belangenbehartigers, 
adviesorganen, organisaties en financiers in de zorg en 
overheden. 

13.  Beschrijving 

Stichting Sensoor (progr 6) 

Sensoor (voorheen SOS Telefonische Hulpdienst) heeft 
als doel om een ieder de mogelijkheid te bieden tot 
een direct telefonisch 'gesprek van mens  
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Begrotingssubsidies 

NR Regeling 

 

Doeltreffendheid (beschrijvend) 

 

14.  Beschrijving 

Restauratie Opleidingsprojecten (ROP) (progr 6) 

15.  Beschrijving 

Welstand en Monumenten (progr 6) 

16.  Beschrijving 

Nota festivals 2013 - 2016 (progr 6) 

De nota festivals is nieuw t.o.v. het rapport 

rekenkamer. Het is een (gesloten) begrotingssubsidie 

voor 4 grote festivals (2013 – 2016) en een (open) 

projectsubsidie voor 5 kleine festivals (tweejaarlijks). 

 

 

 


