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Overzicht subsidie-evaluaties 2016
Geachte Statenleden,
U heeft de Verordening beleidsevaluaties vastgesteld in het voorjaar van 2016. In deze
verordening is vastgelegd dat u jaarlijks de verantwoording over de voortgang van de
evaluatiekalender ontvangt. De evaluatiekalender is begin 2016 aan u verstuurd en bestaat uit
een overzicht van de geplande beleids- en subsidie-evaluaties voor de periode 2016-2019.
Tijdens de behandeling van de verordening in de Commissie Onderzoek Rekening van 17
februari 2016 is afgesproken dat u deze verantwoording gelijktijdig met de jaarstukken ontvangt.
Over de evaluaties die voor 2016 op de kalender staan, kunnen wij u het volgende berichten:


De Subsidieregeling Programma R-net Zuid-Holland is in 2016 niet geëvalueerd. Er is
gekozen om de regeling in 2017 te evalueren, dan wordt gekeken of deze subsidie
geïntegreerd kan worden in de te herziene Subsidieregeling Mobiliteit.



De evaluatie van de Subsidieregeling Bevorderen intergemeentelijke samenwerking
Zuid-Holland 2015 is in 2016 verricht. Het evaluatierapport is in februari 2017
aangeboden aan de Staten. Dit is gelijktijdig gebeurd met het voorstel voor het
vaststellen van het subsidieplafond 2017 voor de Subsidieregeling bevorderen
intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017.



In 2016 is de evaluatie van de Subsidieregeling Clusterprojecten Zuid-Holland gestart.
Aangezien het evaluatierapport pas zeer recent is opgeleverd, zal de uitkomst van deze
evaluatie op een later tijdstip aan de Staten worden verstrekt.



De evaluatie van de Subsidieregeling Natuurcompensatie is gezien het geringe aantal
subsidieverleningen nog niet uitgevoerd. Een evaluatiemoment moet nog worden
bepaald.
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De Begrotingssubsidie IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) is in 2016
verricht. Het evaluatierapport vindt u als bijlage bij deze brief. Dit rapport is niet eerder
aan de Staten aangeboden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas
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PZH-2017-582333856 dd. 10-04-2017

