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Slechts beperkt inzicht in doeltreffendheid subsidies provincie Limburg 
 
De provincie Limburg heeft slechts beperkt inzicht in de doeltreffendheid van de door haar 
verstrekte subsidies. Dat was de conclusie die de provincie Limburg in 2003 zelf trok op basis van 
eigen onderzoek. De Zuidelijke Rekenkamer komt eind 2012 tot de slotsom dat deze conclusie nog 
steeds onverkort van toepassing is. Uitgevoerde subsidieregelingen worden nauwelijks geëvalueerd 
op doeltreffendheid. Daarmee voldoet de provincie Limburg niet aan de eisen die de Algemene wet 
bestuursrecht stelt.  
 
Subsidie is een belangrijk instrument voor de provincie om haar beleid te realiseren. Op jaarbasis 
verstrekt de provincie Limburg ongeveer € 200 miljoen aan subsidies. De Zuidelijke Rekenkamer 
heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de manier waarop subsidieregelingen van de provincie Limburg 
geëvalueerd worden op doeltreffendheid, het gebruik van de evaluatieresultaten en de 
informatievoorziening hierover aan Provinciale Staten. 
 
De rekenkamer constateerde dat de provinciale organisatie niet bekend is met de wettelijke 
verplichting om periodiek een verslag te publiceren over de doeltreffendheid en effecten van 
subsidieregelingen in de praktijk. Ook zijn er, met uitzondering van de uitvoerbaarheid, geen 
specifieke provinciale richtlijnen die aangeven hoe om te gaan met de evaluatie van 
subsidieregelingen in het algemeen. In de door de provincie aan de rekenkamer aangereikte 
informatie, zoals evaluaties, terugblikken en verantwoordingsdocumenten, wordt over het 
algemeen geen aandacht besteed aan doeltreffendheid. Belangrijke verklaringen voor het niet 
evalueren van subsidieregelingen op doeltreffendheid in de praktijk zijn volgens de provinciale 
organisatie de complexiteit en soms onmogelijkheid om doeltreffendheid in kaart te brengen en het 
feit dat de gewenste prestaties en doelen nog te weinig scherp worden vastgelegd.  
 
Op het niveau van individuele subsidies binnen een bepaalde subsidieregeling wordt wel nagegaan 
of wordt voldaan aan subsidievereisten en beoogde prestaties zijn behaald. Maar het ontbreekt, zo 
blijkt uit door de provincie aangereikte informatie, aan inzicht in het totaal van de geleverde 
prestaties en de mate van doelbereik van de subsidieregeling als geheel. Verantwoorden en 
evalueren vindt niet plaats op het niveau van de subsidieregeling, maar op het hogere niveau van de 
beleidsdoelen. De rekenkamer heeft verder vastgesteld dat de provincie voor de 103 
subsidieregelingen die in de periode 2007 tot medio 2012 actief waren, geen overzicht heeft van de 
omvang van de totale verstrekte subsidiebedragen per regeling. De door de provincie uitgevoerde 
evaluaties en terugblikken worden gebruikt bij het bepalen of een regeling moet worden 
voortgezet, voor het aanpassen of formuleren van (nieuwe) regelingen en voor het afleggen van 
verantwoording. Over deze evaluaties en terugblikken zijn Provinciale Staten overigens voldoende 
geïnformeerd door Gedeputeerde Staten. 
 
De rekenkamer beveelt aan om op het niveau van een subsidieregeling voortaan inzicht te gegeven 
in de feitelijke resultaten ervan en deze informatie met Provinciale Staten te delen. Daarnaast 
moet volgens de rekenkamer met voorrang ingezet worden op een aantal door de ambtelijke 



organisatie zelf benoemde verbeteringen, zoals het formuleren van richtlijnen voor het evalueren 
van subsidieregelingen op doeltreffendheid en het investeren in de voorkant van het beleidsproces. 
De rekenkamer pleit in dat verband voor een kritische houding bij de keuze en vormgeving van 
beleidsinstrumenten waaronder subsidieregelingen, voor het formuleren van meetbare doelen en 
daarop gerichte prestaties en voor het vooraf vastleggen, ook voor Provinciale Staten, wat nut en 
noodzaak van de regeling is en waarop een regeling wel en waarop deze niet geëvalueerd zal 
worden en de onderbouwing daarvan. 
 
In hun reactie op het onderzoek geven Gedeputeerde Staten aan dat zij met de rekenkamer van 
mening zijn dat er in de praktijk bij de evaluatie van subsidieregelingen verbetering kan worden 
aangebracht. Zij zeggen toe om hiervoor een concreet plan van aanpak uit te werken en medio 2013 
ter kennis te brengen van Provinciale Staten. 
 
De rekenkamer heeft het rapport Inzicht in doeltreffendheid subsidieregelingen provincie Limburg  
op 21 december 2012 vastgesteld en op 4 januari 2013 aan Provinciale Staten aangeboden.  
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