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Discussietraject Subsidies 
 
Eindrapport Subcommissie XL 
 

 

Aanleiding en werkwijze 

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. 

 

De Subcommissie XL bestond uit dhr. Buiting (voorzitter) en voorts als leden mw. Vlam (VVD), dhr. 

Driehuijs (PvdA), dhr. Boerkamp (D66), dhr. IJssennagger (PVV), dhr. Nugteren (GroenLinks), dhr. 

Schaddelee (ChristenUnie), dhr. Van Wikselaar (SGP) en dhr. Lutfula (SP), ambtelijk ondersteund 

door dhr. Poort (griffie) en dhr. Van den Heiligenberg (strategisch beleidsadviseur provincie). 

 

Door middel van een aantal thematische bijeenkomsten, waarvoor ook externe sprekers
1
 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 subsidies 

Geconstateerd is 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. 

De vraag 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. Deze notitie richt zich echter louter op 

reguliere subsidies. Als bijlage 1 is een overzicht opgenomen van subsidies die de provincie Utrecht in 

2011 heeft verleend. 

 

In het kader van de evaluatie van subsidies, is deze notitie sec gericht op reguliere subsidies, 

niet op zaken als garanties en revolverende fondsen. 

                                                      
1
 Er is gesproken met dhr. Ravesteijn (Provincie Noord-Holland), dhr. Hogenboom (Natuur en 

Milieufederatie Utrecht), dhr. Van de Ven (ambtelijk vanuit de provincie Utrecht betrokken bij 

subsidieverlening aan de NMU) en dhr. Hamann (Gemeente Utrecht). Daarnaast heeft ook dhr. Van 

den Heiligenberg een aantal inhoudelijke bijdragen tijdens vergaderingen in de informatievoorziening 

naar de Subcommissie XL verzorgd. 
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Doelmatigheid/doeltreffendheid 

Om verwarring van de begrippen doelmatigheid en doeltreffendheid te voorkomen, is het goed om in 

deze notitie deze twee begrippen goed te definiëren. 

 

 

Doelmatigheid van beleid 

Doelmatigheid van het beleid betreft de relatie tussen de netto-outcome en de input (apparaatskosten 

en beleidsuitgaven) die direct voor het beleid worden aangewend. 

 

Doeltreffendheid van beleid 

De mate waarin de doelstelling (bruto outcome)  dankzij de input, waaronder de inzet van subsidies en 

andere beleidsinstrumenten, wordt gerealiseerd. Zie ook figuur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveaus van kijken 

Hoewel in enge zin de opdracht van de Subcommissie XL was om naar het proces van 

subsidieverlening en de evaluatie van resultaten te kijken, heeft de subcommissie vanuit de gesprekken 

met externen, ambtenaren en onderling nog een aantal andere inzichten overgehouden, waarvan het 

haar nuttig lijkt om dit aan de commissie BEM voor te leggen.  

Allereerst heeft het proces van subsidieverlening en de daarmee samenhangende relatie 

subsidieverlener-subsidieontvanger een ongelijkheid in zich. De verlener wijst toe en stelt eisen, de 

ontvanger vraagt aan en legt verantwoording af. Met vele subsidieontvangers is een ontwikkeling 

richting een “partnership-model” mogelijk. In dit model wordt (veelal in een regionaal netwerk) een 

gedeeld beeld ontwikkeld van de maatschappelijke doelen en opgaven voor de regio (co-design). 

Iedere partij neemt vervolgens zijn deel in de realisatie van die opgaven (co-creatie). Dit model van 

netwerksturing is bijvoorbeeld zichtbaar bij Utrecht2040 en de EBU. In zo’n  partnership-model kan 

ook meer vertrouwen worden opgebouwd, en is wellicht minder behoefte aan zware 

verantwoordingssystemen. Dit partnership-model lijkt vooral goed toepasbaar bij partners die een 

structurele exploitatiesubsidie ontvangen. Bij tijdelijke regelingen richting burgers of kleine 

bedrijven/stichtingen is dit model minder geschikt. Ook bij hantering van een partnership-model moet 

wel steeds duidelijk zijn waar de eindverantwoordelijkheid ligt. 

 

Vanwege de teruglopende budgetten, en daarmee verminderde mogelijkheden om überhaupt 

subsidie te verlenen, maar ook vanuit de gedachte van een gedeelde verantwoordelijkheid, zou 

meer vanuit een governance-rol en partnerschapsgedachte met derden, met name “structurele” 

subsidieontvangers, moeten worden omgegaan, waarbij wel duidelijk moet zijn waar de 

eindverantwoordelijkheid ligt. 
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Voorts kan de vraag gesteld worden of subsidie in een bepaald (beleids)dossier een geëigend 

instrument is. Het is gewenst om, voorafgaand aan een besluit tot het instellen van een 

subsidieregeling, een beleidstheorie te formuleren, waarin doelen en instrumenten (meer dan alleen 

subsidies) worden weergegeven en waaruit dus blijkt of subsidie een geschikt instrument is, op wie het 

zich zou moeten richten etc. (dit gaat uiteraard al richting ex ante evaluatie, zie hieronder). Ook kan 

daarin aan de orde komen dat een subsidie niet eenvoudig is te relateren aan het bereiken van een 

bepaald doel, maar dat, gemotiveerd, toch wordt gekozen voor de inzet ervan. Let daarbij ook goed op 

de impulskracht van een subsidie. Het is bijvoorbeeld de vraag in hoeverre regelmatige ontvangst van 

subsidie er voor zorgt dat een organisatie “lui” wordt en onvoldoende kijkt naar andere mogelijkheden 

om middelen te genereren, efficiënter te werken etc. Vanuit de beleidstheorie moet duidelijk zijn hoe 

een subsidie deze impulskracht kan krijgen en behouden. 

 

Geadviseerd wordt om alleen dan te overwegen om een subsidie te verlenen als uit een vooraf 

geformuleerde beleidstheorie blijkt dat subsidie een geëigend instrument is, afgezet of in 

combinatie met andere instrumenten, als onderdeel van de totale instrumentenmix. 

 

Tot slot is kort besproken dat het, bij het hanteren van drempelbedragen, mogelijk is om als 

subsidieaanvrager strategisch gedrag te vertonen. Nagegaan moet worden hoe je dit kunt 

ondervangen? 

 

Ex ante en ex post evaluatie 

Wanneer mogelijk sprake gaat zijn/is van subsidiering, dan is het gewenst om vooraf te evalueren of 

subsidie een adequaat instrument kan zijn voor het bereiken van beleidsdoelen (ex ante evaluatie). Bij 

de ex ante evaluatie is het belangrijk om hefboomwerking en vliegwieleffecten in beeld te brengen: in 

hoeverre kan een subsidie een veelvoud aan maatschappelijke investeringen teweeg brengen? Achteraf 

(ex post) moet worden geëvalueerd hoe de subsidieregeling is verlopen. Er moet worden aangegeven 

in welke mate deze regeling het beleidsdoel dichterbij heeft gebracht. Daarvoor kan aangesloten 

worden op indicatoren uit de Staat van Utrecht. 

 

Uiteraard is bij een ex ante evaluatie nog niet besloten om een bepaalde subsidieregeling in te stellen 

en is hier nog de mogelijkheid om er vanaf te zien. Bij dit soort evaluaties is er een sterke link met de 

beleidstheorie. Daar moet uit blijken of subsidie als instrument geschikt is, gegeven alle ins en outs 

over doelgroepen, processen, kennis over de effectiviteit van subsidies, bijvoorbeeld blijkend uit 

wetenschappelijk onderzoek, etc.  

 

Bij een ex post evaluatie kan alleen van de ervaring met een subsidie worden geleerd ten behoeve van 

toekomstige overwegingen om subsidie als instrument in te zetten. Aangezien op dat moment ook de 

gelden zijn besteed en mogelijk deels de effecten bekend, heeft dit tevens karakteristieken van 

verantwoording, los van de formele verantwoordingsvereisten die uit de subsidieverordening 

voortvloeien. 

Met betrekking tot ex post evaluaties heeft de Subcommissie XL een aantal voorbeelden uit Noord-

Holland, Zuid-Holland en van de gemeente Utrecht bestudeerd. Noord-Holland hanteert een 

beslisboom (zei bijlage 2) en pakt de evaluatie van subsidies daarmee zeer systematisch en gedegen 

aan. Hier zijn echter ook aanzienlijke kosten mee gemoeid. Zuid-Holland en de gemeente Utrecht 

kiezen voor een quick-scan-achtige benadering. Dit biedt meer flexibiliteit, is binnen kortere tijd te 

realiseren en tevens minder kostbaar. Als eerste stap beveelt de Subcommissie XL de commissie BEM 

aan om te kiezen voor de methodiek Zuid-Holland. Hiermee wordt een snelle stap gezet en kan grip op 

de materie verkregen worden. In een latere fase kan altijd nog voor meer systematiek en gedegenheid 

gekozen worden. Er kan worden gedacht aan het structureel inplannen van evaluaties, en het inrichten 
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van een kleine evaluatie-unit. Hier zal dan bij de begroting (2015 en verder) rekening mee moeten 

worden gehouden, door middel van het reserveren van budget. 

 

Voer gericht ex ante en ex post evaluaties uit en ontwikkel criteria daarvoor. Kies bij de ex post 

evaluaties voor de aanpak van de provincie Zuid-Holland, uit oogpunt van flexibiliteit en 

kosten. Reserveer budget en ambtelijke capaciteit. 

 

De vraag is of er mogelijkheden zijn om subsidieontvangers, waarmee wij in partnership werken, aan 

te laten geven hoe met een eventueel te verstrekken subsidie het gestelde doel bereikt kan worden, c.q. 

is bereikt (bij de rapportage achteraf). Met andere woorden: hen een deel van de ex ante/ex post 

evaluatie te laten uitvoeren. 

Voor subsidies die niet in het kader van een partnership worden verstrekt, zal de evaluatie bij de 

provincie Utrecht blijven liggen. De verantwoordelijkheden zullen daarvoor dan duidelijk belegd 

moeten worden. 

 

 

Samengevat voorstel 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 quick scan (vb. ZH, Utrecht) ipv 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. 

 

 


