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Brief aan ministerie van BZK
Lastneming subsidies

Geachte dames en heren,

Op 27 mei 2019 hebben uw Staten een motie aangenomen, getiteld 'Subsidies: wel de lusten, niet de 
administratieve lasten'. In de motie spreken uw Staten zich nadrukkelijk uit het voorzichtigheidsprincipe (dat de 
provincie sinds 2017 hanteert) bij het verantwoorden van subsidielasten te willen blijven prefereren en verzoekt 
ons dit standpunt uit te dragen in IPO-verband en onder de aandacht te brengen van de commissie BBV, de 
volksvertegenwoordigingen en de verantwoordelijke bewindslieden in Den Haag.

Naar aanleiding van de motie hebben wij de bijgevoegde brief gericht aan het ministerie van BZK opgesteld.
In de brief verzoeken wij het ministerie van BZK om bij subsidielastneming het voorzichtigheidsprincipe als 
uitgangspunt te nemen waarbij wij de belangrijkste argumenten (lagere administratieve lasten en financieel 
inzicht) hebben toegelicht.

Naast een brief vanuit de provincie Groningen heeft ook het IPO - namens de gezamenlijke provincies - over dit 
onderwerp een brief - met een gelijkluidende strekking - gestuurd naar het ministerie van BZK. Beide brieven 
treft u hierbij in afschrift aan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij menen te hebben voldaan aan uw 
motie.

HoDgachtend,

Gedeputeer/fe Staten van Groningen:

, voorzitter.
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