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PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

MOTIE : 'Onderzoek Provinciale Subsidieregistratie' 

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 tijdens de behandeling van 

het rapport van de Noordelijke Rekenkamer 'Zoektocht naar duurzaamheid in het 

landbouwbeleid' 

Constaterende: 

- dat de Noordelijke Rekenkamer (NRK) in dit rapport constateert 'Doorgaans was niet

duidelijk of een landbouw-gerelateerde besteding een subsidie betrof, en vervolgens

of het om duurzame landbouw ging.' En 'het geheugen van ambtenaren moest

daarvoor geraadpleegd worden, .. '. (Zie pag. 28 van het rapport onder par. 3.2)
- dat op de tijdens de commissie Omgevingsbeleid aan de NRK gestelde vraag 'Hoe

ernstig is dit?' werd geantwoord door de NRK: 'Ernstig'.
- dat de NRK hierna ook mee deelde dat het geconstateerde geen bewijs is dat de

administratie over de gehele linie van de Provinciale subsidieverlening niet op orde

zou zijn
- dat conclusie 3, 6 en 8 veralgemeniseerd aangeeft: 'Concrete omschrijvingen van

gewenste effecten ontbreken' resp. 'Direct toegankelijke en in de beleidscyclus

bruikbare gegevens over specifieke bestemmingen ontbreken veelal' resp. 'Het

maatschappelijk effect van het beleid is niet te bepalen'
- dat het provinciale project 'Consulent duurzame melkveehouderij' gebleken is wél te

voldoen aan de criteria als het gaat om de voorziene en meetbare effecten

overwegende: 

- dat de conclusies van de NRK als het gaat om het ontbreken van concreetheid van de

gestelde beleidsdoelen en meetbaarheid van de beleidseffecten een conclusie is die

een repeterend karakter heeft gekregen in de rapportages van de NRK

- dat indien beleidsdoelen en maatschappelijke beleidseffecten meetbaar dienen te

zijn een goede subsidieregistratie per project voorwaarde is

- dat het blijkbaar wél mógelijk is de subsidieregistratie zo in te richten dat dit kan

toont het project 'Consulent duurzame melkveehouderij' aan

- dat momenteel onduidelijk is of de provinciale subsidie-registratie zodanig ingericht

is en gevoerd wordt dat beleidsdoelen en maatschappelijke beleidseffecten

meetbaar kunnen zijn



- dat zonder inzicht in de maatschappelijke beleidsdoelen en gerealiseerde effecten

van subsidies onduidelijk is of deze verantwoord besteed worden

verzoeken GS: 

dat door iedere gedeputeerde op korte termijn een onderzoek ingesteld zal worden 

naar de subsidieregistratie die onder zijn verantwoordelijkheid valt om te 

onderzoeken of 

a. van alle uitgaven ingeval het een subsidie betreft een dossier bijgehouden wordt

b. of die dossiers niet alleen voldoen aan rechtmatigheidseisen maar of ook de

beleidsdoelen en voorziene maatschappelijke beleidseffecten opgenomen zijn

c. of ook de resultaten van de bedoelde beleidseffecten zijn opgenomen;

- dat GS z.s.m. hierover een gekwantificeerd verslag doet aan PS in hoeverre voldaan

wordt aan bovengenoemde dossier-eisen alsmede eventuele maatregelen voorstelt

die zij neemt om alsnog te voldoen aan die eisen

en gaan over tot de orde van de dag. 
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