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Activiteiten van afdelingen die subsidie verstrekken om lastenverlichting te bereiken 
Behoort bij Kader voor subsidieverstrekking. 
 
Milieu
Binnen Milieu is vorig jaar de efficiencyslag gemaakt. Alle nieuwe subsidieregelingen zijn in de 
Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht ondergebracht. 
De procedure is zodanig ingericht dat de inhoudelijk verantwoordelijken zelf met de aanvragers om de 
tafel zitten om de aanvraag te verbeteren/ versterken én ze zitten onderling om tafel om te bekijken 
waar een bepaald project het beste kan thuishoren binnen de regeling DEK. 
 
ILG
- Helderder en toegankelijker subsidieaanvraagformulier + toelichting op aanvraagformulier;  
- Idem voor formulieren voor tussenrapportage, bevoorschotting, eindrapportage en 
subsidievaststelling; 
- Opleiding + informeren van programmabureaus en AVP-adviseurs (dit zijn de aanspreekpunten van 
de aanvragers vanaf de fase van projectidee) o.a. gericht op het juist invullen van het 
aanvraagformulier 
- Bijstellen van subsidieproces/AO o.a. ten behoeve van snellere doorlooptijden zonder 
kwaliteitsverlies; 
- Aanpassen van het subsidiekader (helderder, vollediger en eenduidig); 
- Informatie over subsidieregeling, formulieren, contactadressen etc. toegankelijk aanbieden op 
provinciale website en op websites van gebieden/programmabureaus. 
 
MOW
- In 2009 zijn de indieningstermijnen voor de verschillende subsidies gelijk getrokken.  
- Er is een "parapluteam" ingesteld dat subsidieaanvragen die niet binnen een regeling passen maar 
wel binnen de beleidsdoelstellingen van de provincie, doorleidt naar een wel passende 
subsidieregeling zonder dat er een nieuwe aanvraag hoeft te worden ingediend. 
- Communciatie over de verschillende subsidieregelingen is beter op elkaar afgestemd, hetgeen ook 
zichtbaar is in flyers, folders, en de onlangs gehouden voorjaarsmarkt. 
- Bij de benodigde bezuinigingsvoorstellen ter dekking van de voorjaarsnota is bij de keuze tussen 
mogelijke maatregelen de uitvoeringslast (in maar ook extern) nadrukkelijk meegewogen.  
 
SEI
- Er is een standaard subsidieproces ontwikkeld. Subsidieregelingen die door SEI worden uitgevoerd 
lopen zoveel mogelijk conform dit proces.  
- Subsidieaanvraagformulieren, checklisten en brieven worden gestandaardiseerd.  
- Met behulp van een Subsidie Registratie Systeem (SRS) kan worden gestuurd op doorlooptijden van 
subsidiedossiers en de verkorting daarvan. 
- Informatie over subsidieregelingen voor potentiële aanvragers wordt geactualiseerd en 
gecomplementeerd voor de website en de provnciale producten catalogus. 
- Er wordt in samenwerking met een externe partij (Stratech) een applicatie ingericht die de 
verwerking van subsidieaanvragen conform het subsidieproces ondersteunt. Dit systeem dient als 
subsidievolgsysteem, termijn bewaking, dataopslag en kan ook standaardbrieven genereren. 
 
ECV
- Het aantal verordeningen wordt verminderd. 
- Er komt een ondergrens voor subsidiebedragen. 
- Meer subsidies kunnen verlopen via grotere uitvoeringspartners. 
- Meteen voorschotten verstrekken. 
- Het streven is niet alleen subsidies gericht op consumptie, maar juist ook veel meer investeren in 
infrastructuur. 



- Analyse van alle subsidies per verstrekking in samenhang en verbinding met beleidsdoelen. 
Daardoor is  inzichtelijk of dit daadwerkelijk de verstrekkingen zijn die een bijdrage leveren aan de 
beleidsdoelen. 
 
- Alle subsidies via SEI verstrekken. 
- Nadenken over de rol van de afdeling naar subsidieontvangers met een onderscheid tussen grote en 
kleine subsidies. 
- Nadenken over de flexibelere en creatievere inzet van de beleidsmedewerkers. 
 


