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ONDERWERP Schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO aan 
het college van GS gesteld door R. 
Dercksen (PVV) betreffende 
subsidieregister (d.d. 10-05-2022) 
 

Geacht college van Gedeputeerde Staten,  
 
 
Toelichting: 
De Provincie Utrecht publiceert periodiek het subsidieregister. Hierin staan de door de Provincie Utrecht 
verstrekte subsidies met de naam van de aanvrager, de projectnaam en de subsidie bedragen. De fractie van 
de Partij voor de Vrijheid is altijd kritisch op het verlenen van subsidies en in het kader van haar controlerende 
taak heeft zij onderzoek gedaan naar de verleende subsidies over 2020 en 2021. Het valt op dat er in het 
subsidieregister geen reden voor het verstrekken van de subsidies staan vermeld en geen doelstellingen die 
behaald zouden moeten worden.  
De PVV fractie maakte een korte selectie van wat opvallende subsidies en heeft de navolgende vragen. 
 

1. Wilt u van onderstaande selectie van subsidie verleningen de aanvraag en het toekenningsbesluit aan 

ons willen toezenden? Zo neen, waarom niet?  

2. Van onderstaande selectie subsidieverleningen ook de reden van toekenning en de te behalen 

doelstellingen / prestaties willen verstrekken?   

3. Zijn van deze subsidieverleningen ook al bekend of de beoogde doelstellingen / prestaties ook 

daadwerkelijk al zijn behaald?  Zo nee, waarom niet? 

4. Als de doelstellingen / prestaties nog niet bekend zijn, wanneer dan wel en wilt u die alsnog aan ons 

toezenden? Zo neen, waarom niet?  

5. Op welke wijze controleert GS de subsidievoorwaarden, doelstellingen en prestaties?  

6. In hoeveel en welke gevallen van alle verleende subsidies in 2020 en 2021 zijn de doelstellingen en 

prestaties niet gehaald en zijn er subsidie bedragen terug gevorderd?  

7. De fractie van de PVV heeft in het verleden meermalen aandacht gevraagd voor en de kosten van het 

verwijderen van windmolen fundaties. U subsidieerde voor bijna 400.000 euro onderzoek daarna. Wilt 

u de uitkomsten van die onderzoeken met PS delen. Zo nee, waarom niet?  
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Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend, 
 
 
R. Dercksen 
  
 

Datum Naam aanvrager Project naam Programma Bedrag  

10-12-
20 

Stichting het 
Dorpshuis 

De stoof gezellig samen zijn  Landelijk gebied 62.701,71 

23-07-
20 

Ptthee Kruiden 
BV 

Ptthee, een uniek theekransje Landelijk gebied 46.800,62 

02-08-
21 

Musa Intimates Haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van 
lingerie van bananentextiel 

Economie 20.000 

6-4-21 Fungi Factory 
VOF 

Van koffiedik tot knolselderij Landelijke 
leefomgeving 

70.000 

21-1-20 High Five 
solutions 

Windmolen fundaties verwijderen Economie 199.200 

14-2-20 idem idem Landelijk gebied 183.342,74 

14-2-20 Elitac Systems bv  Vliegerspak met haptische feedback Landelijk gebied 188.825 

04-02-
21 

idem Navigatie-app met obstakeldetectie en haptische 
feedback voor visueel beperkten 

Economie 176.843 

19-9-21 idem Vliegerspak met haptische feedback Economie 81.815 

14-2-20 Samhoud 
Nederland BV 

Take 5 technologische innovaties voor 
leiderschapsgame 

Landelijk gebied 122.500 

     

30-7-21 Tover BV Snoezel Economie 20.000 

02-08-
21 

Van Essen 
Consultancy 

Werkplezier Economie 20.000 

     

18-03-
21 

Stichting Urgenda 101 hectare kruidenrijk grasland ? 13.899 

24-7-
2020 

Peopler.io Haalbaarheidsstudie naar experimentele 
ontwikkeling van de virtuele HR videocoach 

Economie 18.741,60 

10-11-
21 

Stichting NMU Leren over warmte Energietransitie 114.453 


