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Inzicht in doeltreffendheid van subsidies – provincie Utrecht 
 

Deze 5-minutenversie bevat de essentie van de uitkomsten van het onderzoek naar het inzicht in de doeltreffendheid 

van subsidies van de provincie Utrecht.  

 

 

Aanleiding 
Subsidies zijn voor provincies een belangrijk beleidsinstrument. Het totaal financieel belang dat met het verstrekken 

van subsidies is gemoeid, is aanzienlijk. Jaarlijks verstrekken de Randstedelijke provincies enkele honderden 

miljoenen euro’s aan subsidies. Zo is het totale subsidieplafond van Flevoland € 116 mln., van Noord-Holland  

€ 320 mln., van Utrecht € 252 mln. en van Zuid-Holland € 429 mln. voor 2011. De Randstedelijke Rekenkamer heeft 

gekozen om onderzoek te doen naar het inzicht in de doeltreffendheid van provinciale subsidies vanwege het 

financiële belang. Ook past dit onderzoek in de context van actuele politiek-bestuurlijke vraagstukken zoals 

kerntakendiscussies, heroverwegingen en bezuinigingen.  

 
 
Vraagstelling  
In hoeverre heeft de provincie inzicht in de doeltreffendheid van de provinciale subsidies? 

 

Het is voor de provincie van belang om te weten of het verstrekken van subsidies daadwerkelijk heeft geleid tot het 

behalen van de beoogde doelen en prestaties. Om dit inzicht in doeltreffendheid te verkrijgen, zal de provincie de 

provinciale subsidies moeten (laten) evalueren. Dit evalueren is niet vrijblijvend. In de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb) is namelijk een eis opgenomen om tenminste één keer per vijf jaar bepaalde subsidies te evalueren. Mede op 

basis van de Awb zijn vijf eisen opgesteld, waarmee het beleid van de provincie is beoordeeld. 
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Totaal subsidieplafond 2011 116 320 252 429

Omvang begroting 2011 219 802 576 1006

Relatief t.o.v. begroting 53% 40% 44% 43%

Flevoland Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland



 

Nr. Eis 

1 De provincie heeft een volledig overzicht van de huidige subsidies. 

2 De provincie evalueert subsidies die 5 jaar of langer bestaan. 

3 In de evaluatie wordt gerapporteerd over het behalen van de prestaties van de subsidie. 

4 In de evaluatie wordt gerapporteerd over het bereiken van de doelen van de subsidie. 

5 In de evaluatie is aannemelijk gemaakt dat doelen zijn bereikt en prestaties zijn behaald door de subsidie. 

 
 
Conclusie 

De provincie Utrecht heeft beperkt inzicht in de doeltreffendheid van de provinciale subsidies. Niet alle subsidies 

zijn geëvalueerd en de kwaliteit van de evaluaties is gering. In de evaluaties wordt weliswaar gerapporteerd over 

de behaalde prestaties, maar niet over het bereiken van de doelen. Hierdoor is ook niet aannemelijk gemaakt dat 

de doelen zijn bereikt door het behalen van de prestaties. 

 
Toelichting 

Om na te gaan wanneer een subsidie geëvalueerd moet worden, is het noodzakelijk dat de provincie een overzicht 

van alle subsidies voorhanden heeft. De provincie Utrecht beschikte niet over een volledig overzicht van de huidige 

subsidies. Met medewerking van de ambtelijke organisatie heeft de Rekenkamer een overzicht opgesteld.  

 

De provincie Utrecht heeft bijna 60% van het totaal aantal subsidies geëvalueerd dat langer dan vijf jaar bestaat.  

Als gekeken wordt naar de financiële omvang dan is bijna 100% geëvalueerd, want de evaluaties hebben betrekking 

op de financieel meest omvangrijke subsidies. Van 39 van de 61 structurele subsidies kon de provincie niet 

aangegeven wat de startdatum is geweest. De provincie heeft hiervan 55% geëvalueerd als gekeken wordt naar de 

financiële omvang van deze subsidies. 

 

De kwaliteit van de evaluaties van subsidies die langer dan 5 jaar bestaan is gering. Bij alle geëvalueerde subsidies 

is weliswaar gerapporteerd over de behaalde prestaties. Dit is 98% van de financiële omvang van alle subsidies die 

langer dan 5 jaar  bestaan. Echter, in geen enkele evaluatie is gerapporteerd over de bereikte doelen. Hierdoor is 

voor geen enkele subsidie aannemelijk gemaakt dat de doelen zijn bereikt door het behalen van de prestaties. 

 

 

Aanbevelingen aan PS en GS  
1. Zorg voor een volledig overzicht van de vigerende subsidies, waarin tenminste de soort subsidie, financiële 

omvang, startdata van subsidieverlening en evaluatiedata zijn opgenomen. 

2. Geef concreet aan op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de provinciespecifieke eis om binnen twee 

jaar het nieuwe subsidiesysteem te evalueren. 

3. Evalueer tenminste één keer per 5 jaar subsidies op grond van een verordening en begrotingssubsidies. 

4. Neem in de Evaluatiekalender data op wanneer subsidies geëvalueerd moeten worden. 

5. Voer evaluaties uit waarin wordt nagegaan of de doelen waaraan de subsidie moet bijdragen, zijn bereikt. 

6. Voer evaluaties uit waarin aannemelijk is gemaakt dat de doelen zijn bereikt en prestaties zijn behaald door de 

subsidie. 

 

 

Meer informatie 
Dit onderzoek heeft geresulteerd in het rapport Inzicht in doeltreffendheid van subsidies - provincie Utrecht.  

Het rapport en persbericht vindt u op onze website http://www.randstedelijke-rekenkamer.nl. Voor meer informatie 

kunt u zich wenden tot Gerth Molenaar, molenaar@randstedelijke-rekenkamer.nl, tel. (020) 58 18 585. 


