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'De ervaring deed mijn bloed koken...'
'Subsidie' betekent oorspronkelijk 'geldelijke steun voor levensonderhoud'. Nog niet zo lang
geleden had ik een subsidie-ervaring die mijn bloed deed koken. Het ging niet om
levensonderhoud maar om subsidie voor zonnepanelen op het dak van de school. De su bsidie
was ons al toegekend. Met een mooie formule: iedere Kilowattuur die we zouden gaan
opwekken, zou subsidie opleveren. Gaaf toch?! Want we willen onze nieuwe school en de
bestaande gebouwen zo energieneutraal mogelijk maken. Zo'n subsidieproject doet de naam
van de verstrekkende organisatie eer aan. Het vervolg deed dat niet, laat ik daarom de naam
van de dienst maar niet noemen. Liever een cryptische omschrijving, gek als ik ben op
cryptogrammen: Overheidslichaam voor het niet van boven pakkende deel van ons land. Geen
onderdeel van de belastingdienst, maar het had gekund! Toen we het plaatsen van de
panelen wilden gaan realiseren, ontdekten we dat het beoogde dak daarvoor eerst moest
worden vervangen, zes jaar eerder dan gepland. Dat is een beetje zon de. Zouden we deze
panelen dan misschien op het dak van de nieuwbouw kunnen leggen, zodra dat klaar is? We
kregen van deskundigen het advies om uitstel aan te vragen, want er stond een strakke datum
in de overeenkomst. Maar vragen staat vrij. En wat gebeurde er? Het overheidslichaam trok
de subsidie in. En de regel dat we twee en een half jaar lang geen nieuwe aanvraag mochten
doen, niet. Hè? Subsidie ingetrokken, hoezo? Nou meneer, u bent een jokkebrok! Ik?
Wanneer dan? Bij uw eerste aanvraag, u was kennelijk al van plan om de subsidie te
gebruiken voor een niet bestaand dak en dan had u de bouwvergunning mee moeten sturen
en dat heeft u niet gedaan. Onzin natuurlijk! Ik ben van alles maar niet uitgekookt. Maar zelfs
het beroep hielp niet. Een overheidslichaam dat zijn eigen doelstellingen tegenwerkt, want ze
houden bij die rijksdienst kennelijk niet van ondernemend gedrag. Oeps, heb ik de naam toch
genoemd. Gelukkig stuurt niemand deze column door, toch?! Geef me dan maar het PUG,
opgericht in 1773.

