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Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 

 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Jaarlijks kiezen GS een onderwerp van onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde 
bestuur (ex artikel 217a van de Provinciewet). Voorgesteld wordt om in 2016 onderzoek te doen naar de 
effectiviteit van het financiële instrumentarium van de provincie. Daarbij gaat het om de risicobeheersing van de 
financiële instrumenten zoals subsidies, (revolverende) fondsen, garantstellingen ed. Doel van het onderzoek is 
om inzicht te krijgen in het functioneren van de risicobeheersing van de financiële instrumenten, de kenmerken 
van de instrumenten, de randvoorwaarden en risicoafweging bij de inzet van de financiële instrumenten op basis 
van casussen uit het verleden. Op basis van dit inzicht kunnen aanbevelingen gedaan worden ter verbetering van 
de risicobeheersing van het huidige en toekomstige financiële instrumentarium.  
Vragen die aan de orde kunnen komen zijn welke risicoprofielen bij welke financiële instrumenten de provincie 
hanteert, hoe de risicoprofielen zijn meegenomen in de integrale beleidsafwegingen bij de keuze van de 
instrumenten, wie eigenaar is van de risicoafweging, welke rol de treasurer daarbij heeft, hoe de risico's zijn 
meegenomen in de begroting en jaarrekening, hoe het financieel toezicht geregeld is op verbonden partijen (zoals 
bijvoorbeeld de NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht), samenwerkingsverbanden (zoals bijvoorbeeld Economic 
Board Utrecht) en fondsen. 
 
Aanleiding 
Het nieuwe college van GS heeft in het coalitieakkoord 2015-2019 In Verbinding! de ambitie verwoord om de 
bestaande financiële instrumenten flexibel toe te passen en zonodig alternatieve instrumenten te ontwikkelen (Zie 
citaten uit het coalitieakkoord in de bijlage). Daarbij is de vraag van belang of de risicobeheersing van de huidige 
financiële instrumenten van voldoende kwaliteit is en of een risicoafweging in voldoende mate meegenomen 
wordt bij de integrale beleidsafwegingen over de inzet van de instrumenten. Onvoldoende risicobeheersing van 
financiële instrumenten kunnen gevolgen hebben voor budgettering en dekking van financiële middelen omdat er 
namelijk begrotingsrisico's aan verbonden zijn. Een juiste inzet van de financiële instrumenten op basis van een 
adequaat risicoprofiel en risicoafweging is daarom van belang alsmede een actueel financieel beleid en financiële 
kaders. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de actualisatie van het strategisch financiële 
instrumentarium. 
 



 

  

 

 
Voorgeschiedenis 
Jaarlijks laten GS een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. Deze 
onderzoeken zijn gericht op leren en niet op verantwoording. De afgelopen jaren hebben GS in een drieluik 
onderzoek laten uitvoeren naar het handelingsrepertoire van de provincie ten aanzien van 
ondersteuningsinstellingen met een subsidierelatie (2013), verbonden partijen (2014) en in netwerken (2015). 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Uitgangspunt van het onderzoek is het leereffect, dat wil zeggen het versterken van het continue proces van leren 
en verbeteren.   
 
Financiële consequenties 

nvt 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Een klankbordgroep heeft een rol in de nadere formulering van het vraagstuk, de uitwerking van de 

onderzoeksopzet in een plan van aanpak en de selectie van de financiële instrumenten die in het onderzoek 

betrokken kunnen worden (praktijkcasussen). De definitieve keuze van de praktijkcasussen en het plan van 

aanpak zal het de gedeputeerde belast met concerncontrol afgestemd worden in het eerste kwartaal van 2016. 

De uitvoering van het onderzoek gaat van start in het tweede kwartaal van 2016 en wordt afgerond met 

vaststelling van het eindrapport in GS en het informeren van PS in het vierde kwartaal van 2016 middels 

toezending van het eindrapport met een statenbrief en een samenvatting in de jaarrekening 2016. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
  



 

  

 

BIJLAGE  Financiële instrumenten in het coalitieakkoord 2015-2019 In Verbinding! 

 

 

In het coalitieakkoord 2015-2019 staan verschillende uitspraken over de (financiële) instrumenten van de 

provincie.   

 

Zo stelt het college in het coalitieakkoord bij de pijler Kerntaken in uitvoering: 

“We blijven op zoek naar nieuwe aanpakken en instrumenten die het oppakken van ieders eigen rol en 

verantwoordelijkheid stimuleren. Het bereiken van doelen staat voorop, regels zetten we alleen in ter 

ondersteuning daarvan. Daarin zijn we ook kritisch op onszelf: Het op elkaar afstemmen van projecten, 

meedenken met partners en doelgerichte inzet van instrumenten” (blz. 3).  

 

En over de financiële instrumenten “In het uitvoeren van onze rol gaan we minder voor subsidies en meer voor 

innovatiefondsen en revolverende fondsen en cofinanciering” (blz. 23).  

 

Daarnaast zijn bij een aantal opgaven specifieke uitspraken gedaan over de inzet van financiële instrumenten: 

 

Binnenstedelijke woningbouw   

“De opgave vraagt maatwerk en inzet van diverse (financiële) instrumenten, zoals garantstellingen” (blz. 4).  

 

Recreatie Vinkeveense Plassen  

“Het is onze ambitie om bij te dragen aan herstel onder voorwaarde van mede financiering door betrokken 

partijen” (blz. 8). 

 

Recreatie om de stad  

“Deze periode wordt gebruikt om met alternatieve financieringsvormen de gebieden zelfvoorzienend in het beheer 

te laten zijn” (blz. 8). 

 

Leefbaarheid en kleine kernen  

“Randvoorwaarde voor de inzet van onze middelen vanuit deze aanpak is cofinanciering en actieve inzet vanuit 

de gemeenschap” (blz. 9). 

 

Werklocaties/Bedrijventerreinen  

“Vanuit OMU dragen we financieel bij aan herstructureringsprojecten” (blz. 13).  

 

Innovatie en duurzaamheid mobiliteitssector  

“We gaan Europese subsidies op dit vlak matchen met provinciaal geld” (blz. 17). 

 

Nieuwe Hollandse Waterlinie  

“We zoeken naar innovatieve en revolverende mogelijkheden voor de financiering van het behoud en beleefbaar 

blijven van de NHW en Limes. Daarbij kijken we ook naar de markt. De NHW en Limes bieden immers goede 

kansen voor behoud in combinatie met exploitatie door ondernemingen” (blz. 19). 

 

Schone energie  

“Voor windenergie stellen wij geen subsidies beschikbaar” (blz. 21). 

 

Agenda Duurzame Energie van de energietransitie  

“Onderdeel van de Agenda wordt een revolverend Utrechts Energiefonds. Hieruit kunnen voorzieningen worden 

gefinancierd die het realiseren van de afspraken uit het landelijk Energieakkoord versnellen. Dit zijn bijvoorbeeld 

garantstellingen, leningen en investeringen. Daarnaast zijn er voor bijvoorbeeld innovaties of duidelijk publiek-

provinciaal belang ook subsidies denkbaar” (blz. 20).  

Daarnaast “gaan we samen met het bedrijfsleven vraaggestuurde innovaties en slimme financieringsconstructies 

voor de opwekking en distributie van duurzame energie ontwikkelen” (blz. 21). 

 

 




