1073791/1142061

Programmering Evaluatiekader subsidies in 2018 en 2019
Onderstaande programmering is gebaseerd op een drempelwaarde van 500.000,- Euro voor de
selectie van subsidies op grond van wettelijk verordening (uitvoeringsregelingen) en
boekjaarsubsidies en de (steekproef uit) de eenmalige subsidies. Voor 2018 beperkt de
programmering zich zoals in voorgaande jaren tot de uitvoeringsregelingen en boekjaarsubsidies.
In 2019 zullen voor het eerst ook eenmalige subsidies worden geëvalueerd. Dit vindt plaats op
basis van een steekproef uit de eenmalige subsidies in het subsidieregister van 2016 (3 jaar voor
het uitvoeringsjaar).
Programmering 2018
Uitvoeringsregelingen en boekjaarsubsidies
die in aanmerking komen voor evaluatie

momentum

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid NoordHolland 2014 / subsidie BDU (subsidieplafond
2017 €931.045,-) - herhalingsevaluatie

De huidige (verlengde) regeling
loopt pas 2 jaar. Evaluatie in
2018 komt gezien deze looptijd
te vroeg. Evaluatie in 2019 is
gepaster, ook omdat de
regeling in 2020 wordt
vernieuwd. De resultaten van de
evaluatie kunnen dan direct
worden meegenomen.

Landschap Noord-Holland/ Programma
Betrekken bij Groen (boekjaarsubsidie 2018
€608.000,-) – nog niet eerder geëvalueerd

Het is een geschikt moment
voor evaluatie

Aantal uit te voeren evaluaties

Opname in programmering
2018
Nee. Opnemen in
programmering 2019

Ja
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Programmering 2019
Uitvoeringsregelingen en boekjaarsubsidies
die in aanmerking komen voor evaluatie
Subsidie BDU Kleine infrastructuur 2016
(subsidieplafond 2017 €18.300.261,- ) herhalingsevaluatie
Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid NoordHolland 2014 / subsidie BDU (subsidieplafond
2017 €931.045,-) - herhalingsevaluatie
Stichting Faunabeheereenheid (boekjaarsubsidie
2018 500.000,-) - herhalingsevaluatie

momentum

Opname in programmering
2019

Evaluatie in 2019 past bij de
looptijd en de voorgenomen
vernieuwing van de regeling in
2020.

Ja

Zie motivatie programmering
2018.
Recent is een nieuwe directeur
aangesteld, die het bureau
opnieuw inricht. Om het effect
hiervan te kunnen meenemen
in de evaluatie heeft uitstel
naar 2020 de voorkeur.

Aantal uit te voeren evaluaties
Onderzoek eenmalige subsidies – maatwerk,
te combineren in één rapport.
Op grond van het aantal eenmalige subsidies
groter dan 500.000,- in het subsidieregister
2016 (11), zullen 3 (25%) eenmalige subsidies
onderzocht worden.

Ja

Nee. Opnemen in
programmering 2020
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Op basis van random selectie worden onderzocht:
Programma Ruimte:
Vismigratierivier Afsluitdijk aan provincie Friesland
Natura2000 PAS Kennemerland Zuid aan Waterleidingbedrijf
PWN
Programma Groen:
EDBA Schaalsprong naar de toekomst aan gemeente Amsterdam

