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Voorwoord  

De provincie heeft ambitieuze doelstellingen die gerealiseerd worden door de inzet van  financiële 

instrumenten. Gedeputeerde Staten (GS) hebben daarbij de wens om de bestaande 

financiële instrumenten flexibel toe te passen en zo nodig alternatieve instrumenten te ontwikkelen om 

maatschappelijke doelen te bereiken.  

 

Hiervoor is het begrip Strategisch Financieel Instrumentarium (SFI) geïntroduceerd. Het SFI is een kapstok van 

bestaande en nieuwe kaders en regelgeving. Met het Strategisch Financieel Instrumentarium is meer 

samenhang en vernieuwing mogelijk en wordt een integrale afweging van de inzet van financiële instrumenten 

om beleidsdoelen te realiseren gestimuleerd. 

 

Om de effectiviteit van de financiële instrumenten verder te ontwikkelen hebben GS besloten in 2016 

onderzoek te doen naar de wijze van risicobeheersing van de huidige financiële instrumenten van de provincie 

vanuit het perspectief van doelgerichtheid en doeltreffendheid. 

 

Onlangs is door Provinciale staten het beleidskader Integraal Risicomanagement vast gesteld. Het begrip risico 

wordt benaderd vanuit het perspectief dat risico’s een kans voor sturing zijn. In die zin kan inzicht in risico’s bij 

de keuze voor de inzet van financiële instrumenten een goede rol spelen. In het voorliggend onderzoek is in dit 

kader een model ontwikkeld voor een handelingsrepertoire van beleidsmedewerkers bij het doen van een 

voorstel voor een beslissing door GS voor de inzet van een bepaald financieel instrument. 

  

Het model dat we in deze rapportage presenteren is een aanzet voor een praktisch handelingsrepertoire. Het  

model kan helpen de interne discussie binnen de provincie over de afweging van risicofactoren bij de inzet van 

financiële instrumenten op meer onderbouwde argumenten ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming te 

voeren. Deze discussie tussen professionals binnen de provincie zal bijdragen aan verbetering van het  

risicomanagement en geeft daarbij ook invulling aan de principes zoals deze in het Strategisch Beleidskader 

Integraal Risicomanagement 2016 zijn opgenomen. 

 

 

 

M. Dijkstra 

Concerncontroller 

 



Reactie van de klankbordgroep 

De deelnemers aan de klankbordgroep van het onderzoek ‘risicobeheersing financiële instrumenten’ hebben  

een aantal onderwerpen benoemd die naar hun oordeel een vervolg verdienen binnen de provincie Utrecht.  

Deze worden hieronder toegelicht. Bij het bespreken van de onderzoeksbevindingen met het management 

worden deze punten meegenomen. 

 

Onderdeel van beleidscyclus 

De beleidscyclus begint met het stellen van doelen en het kiezen van een bepaald instrumentarium om de 

gestelde beleidsopgaven te kunnen realiseren. Het ontwikkelde referentiemodel uit dit onderzoek kan daarbij 

een goede rol spelen. De beleidsadviseur in het primair proces kan op basis van het ontwikkelde 

referentiemodel de keuze tussen verschillende financiële instrumenten scherper onderbouwen en de 

bijbehorende operationele en beleidsrisico’s expliciteren. Dit maakt een betere afweging door het bestuur 

mogelijk. Dit sluit aan bij het beleidskader integraal risicomanagement 2016 waarbij het organiseren van een 

politiek-bestuurlijk debat over risico’s wordt benaderd als kans voor sturing.  

 

Opdrachtgeverschap 

Een doorleefd commitment van de ambtelijk opdrachtgever is van groot belang voor de discussie over risico’s 

bij de keuze van financiële instrumenten en het gebruik van het referentiemodel daarbij. Dit betekent dat het 

lijnmanagement in haar rol als opdrachtgeverschap vanuit een voorbeeldfunctie de toepassing van het 

aangereikte referentiemodel actief moet ondersteunen. 

 

Deskundigheid  

De beleidsadviseurs in het primair proces bereiden de adviezen met betrekking tot de keuzes uit verschillende 

financiële instrumenten voor. Door praktische toepassing van het ontwikkelde referentiemodel wordt ervaring 

en deskundigheid opgebouwd. De businesscontrollers kunnen daarbij een ondersteunende en adviserende rol 

spelen. Het is belangrijk dat praktijkervaringen worden gedeeld en de kennis geborgd.  

 

Strategisch Financieel Instrumentarium 

Het referentiemodel kan verder operationeel worden gemaakt voor toepassing door beleidsadviseurs. Het 

vormt daarmee een onderdeel van het Strategisch Financieel Instrumentarium. MAO wordt gezien als eigenaar 

van het geoperationaliseerde referentiemodel en verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en het actueel 

houden van het referentiemodel. Van de coördinator risicomanagement (bij MAO/TKP) wordt verwacht dat hij 

hierin zijn verantwoordelijkheid zal nemen om het referentiemodel verder toepasbaar en beschikbaar te 

maken en te houden voor de organisatie.  
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De Provincie Utrecht heeft ambitieuze doelstellingen die mede gerealiseerd 

kunnen worden door de inzet van (publieke) financiële instrumenten. 

Gedeputeerde Staten (GS) hebben daarbij de wens om de bestaande 

financiële instrumenten flexibel toe te passen en zo nodig alternatieve 

instrumenten te ontwikkelen om maatschappelijke doelen te bereiken. 

Hiervoor is het begrip Strategisch Financieel Instrumentarium (SFI) 

geïntroduceerd. Het SFI is een kapstok van bestaande en nieuwe kaders en 

regelgeving. Met het Instrumentarium is meer samenhang en vernieuwing 

mogelijk en wordt een integrale afweging van de inzet van financiële 

instrumenten om beleidsdoelen te realiseren makkelijker. 

 

Om de effectiviteit van de financiële instrumenten verder te ontwikkelen 

hebben GS besloten in 2016 onderzoek te doen naar de wijze van 

risicobeheersing van de huidige financiële instrumenten van de provincie. 

Daarbij gaat het om instrumenten zoals subsidies, inkoopopdrachten, 

(revolverende) fondsen, garantstellingen, verbonden partijen, leningen, 

concessies en dergelijke. Dit onderzoek heeft plaats gevonden in het kader 

van artikel 217a van de Provinciewet over de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het gevoerde bestuur.  

 

1.1 Doel- en vraagstelling 
1.1.1 Doelstelling 

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te bieden in de wijze(n) waarop risico’s 

bij de keuze voor de inzet van financiële instrumenten het best een rol 

kunnen spelen. Het gaat nadrukkelijk om het handelingsperspectief; het 

ontwikkelen van een handelingsrepertoire of werkwijze voor de betrokken 

beleidsmedewerkers. Dit handelingsrepertoire moet worden gebaseerd op 

een empirisch getoetst en gevalideerd referentiemodel. 

 

1.1.2 Hoofdvraag 

Op basis van deze doelstelling komen wij tot de volgende hoofdvraag voor 

het onderzoek: 

 

Op welke wijze kunnen de risico's en mogelijke beheersmaatregelen van 

verschillende financiële instrumenten voorafgaand aan de keuze voor inzet 

van een instrument het best worden ingeschat, zodat vanuit het perspectief 

van doelgerichtheid en doeltreffendheid een weloverwogen keuze kan 

worden gemaakt voor inzet van een instrument? 

 

1.1.3 Deelvragen 

De hoofdvraag is uitgesplitst in de volgende deelvragen: 

1. Welke inzichten bieden de theorie en ervaringen elders voor het 

opstellen van een referentiemodel?  

1.1. Welke risico's zijn er te onderkennen bij de inzet van de 

verschillende financiële instrumenten?  

1.2. Welke beheersmaatregelen zijn er voor deze risico's?  

2. Welke lessen kunnen we trekken uit cases uit het recente verleden en 

welke verbeteringen aan het referentiemodel zijn op basis van deze 

lessen wenselijk?  

2.1. Welke risicoprofielen hanteert de provincie bij welke financiële 

instrumenten?  

2.2. Hoe worden bij de afweging en keuze van de financiële 

instrumenten de risicoprofielen meegenomen?  

2.3. Hoe zijn bij de toepassing van de instrumenten de risico’s in beeld 

(monitoring)?  

2.4. Zijn er bij de afweging en keuze van de financiële instrumenten 

ook reeds beheersmaatregelen voor mogelijk risico's in beeld?  

2.5. Hoe wordt daarop gestuurd en wie heeft welke rol daarbij?  

1 Inleiding 
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2.6. Welke daadwerkelijke risico's hebben opgetreden bij de cases en 

hoe verhouden deze risico's zich tot de risicoschatting van het 

referentiemodel?  

 

1.2 Aanpak 
De aanpak van het onderzoek bestond uit twee stappen: 

 Opstellen van een (theoretisch) referentiemodel. 

 (Empirische) toetsing van het referentiemodel aan de hand van een 

aantal cases.  

 

Het theoretisch model is opgesteld aan de hand van beschikbare 

documenten van de provincie Utrecht over de risicobeheersing en het 

hiervoor beschikbare instrumentarium en de gehanteerde terminologie 

binnen de provincie, en op basis van een expertoordeel van de betrokken 

onderzoekers.  

 

Er is een selectie gemaakt van een aantal casussen waarin divers financieel 

instrumentarium is ingezet. Per casus zijn betrokken medewerkers 

geïnterviewd. Hierbij is gevraagd naar de verschillende aandachtsgebieden 

uit het model voor die specifieke casus en de risico's in het algemeen. 

Vervolgens is het referentiemodel aangescherpt. 

 

1.3 Samenhang met het bestaande risicobeheersing 
instrumentarium  
Het referentiemodel dat in dit onderzoek is ontwikkeld en getoetst staat niet 

op zichzelf. Het moet gezien worden binnen de context van het bestaande 

provinciale instrumentarium voor risicobeheersing. We schetsen hier kort 

hoe het model met het bestaande instrumentarium samenhangt. 

 

1.3.1 Relatie tot het Strategisch Financieel Instrumentarium 

De Provincie Utrecht werkt de laatste jaren aan het verder professionaliseren 

van het risicomanagement en het financieel beleid binnen de provincie. 

Hiervoor heeft de provincie het Strategisch Financieel Instrumentarium (SFI) 

ontwikkeld. Dit SFI bestaat uit vier componenten: 

1. Bestaande regelgeving: 

 Algemene Subsidieverordening Provincie Utrecht 2011. 

 De nota Reserves en voorzieningen 2013. 

 De nota Beleidskader Integraal Risicomanagement 2016, de nota 

Uitvoeringskader Integraal Risicomanagement 2016, en de nota 

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 2016. 

2. Bestaande regelgeving die op korte termijn wordt geactualiseerd: 

 Treasurystatuut 2009. 

 De Kadernota Begrotingen 2016 – 2019 als actualisatie van Kadernota 

begrotingen 2012 – 2015. 

 De Financiële verordening als actualisatie van de Verordening Interne 

zaken 2012. 

3. Nieuwe regelgeving zoals: 

 Uitvoeringskader Subsidieverstrekking krediet- of garantiesubsidies. 

4. Nieuw te ontwikkelen ‘tools’ waarmee afdelingen worden ondersteund in 

het maken van afwegingen zoals modellen, formats en ‘best practices’.
1
   

 

In de context van deze vier componenten van het SFI moet het in dit 

onderzoek ontwikkelde referentiemodel gezien worden als onderdeel van de 

vierde component; het is een praktische tool om beleidsmedewerkers te 

helpen bij het maken van afwegingen met betrekking tot inzet van financiële 

instrumenten vanuit het perspectief van de risicobereidheid. 

 

1.3.2 Doel van het model 

In de verdere ontwikkeling van het Strategisch Financieel instrumentarium 

(SFI) legt de provincie veel verantwoordelijkheid neer bij de professionals in 

haar organisatie: 

                                                                 
1
  Introductie Strategisch Financieel Instrumentarium, p. 1. 
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"Risicobereidheid is niet in cijfers uit te drukken. Het gaat om het 

inschattingsvermogen om binnen een gegeven context en de beschikbare 

informatie van dat moment een standpunt of beslissing te nemen. Daarbij 

vertrouwen wij op de professionaliteit van alle medewerkers. Van hoog tot 

laag in de organisatie. Dat vertrouwen moet wel gerechtvaardigd zijn. Dat 

betekent enerzijds dat professionals transparant zijn in hun overwegingen om 

te handelen om hiervan te kunnen leren. En anderzijds dat professionals in 

staat worden gesteld en bereid zijn om verantwoording af te leggen over hun 

handelen."
2
 

 

Het doel van het referentiemodel is het ondersteunen van de professionals 

van de provincie bij het doen van een voorstel voor een beslissing door GS 

voor de inzet van een bepaald financieel instrument. Hierbij wordt de 

risicobereidheid van de provincie afgezet tegen het risicoprofiel van een 

financieel instrument.  

 

Zowel de risicobereidheid als het risicoprofiel zijn niet statisch. Het 

referentiemodel neemt niet het inschattingsvermogen van de professional 

over. Een inschatting blijft afhankelijk van de gegeven context en de 

beschikbare informatie. Het model helpt de inschatting gestructureerd, 

onderbouwd en transparant te maken.  

 

 

 

Het model geeft daarbij invulling aan de principes zoals deze in het 

Strategisch Beleidskader Integraal Risicomanagement 2016 zijn opgenomen, 

in het bijzonder de principes c. maakt deel uit van de besluitvorming, d. 

benoemd onzekerheid expliciet,  

                                                                 
2 Provincie Utrecht (2016), Uitvoeringskader Integraal Risicomanagement, 2016, p. 11. 

e. systematisch, gestructureerd en tijdig, g. op maat gesneden, en j. 

dynamisch, iteratief en reagerend op veranderingen.
3
  

 

Als zodanig vervangt het model niet een onderdeel van het bestaande 

provinciale instrumentarium, maar vormt het een aanvulling die bedoeld is 

om aan het begin van het besluitvormingsproces gedachten en discussie te 

scherpen. Zeker aan het begin van het besluitvormingsproces is er sprake van 

een beperkte rationaliteit (bounded rationality); niet alle factoren van 

invloed zijn bekend en worden accuraat op waarde geschat en als zodanig 

meegenomen in de besluitvorming. Het model ondersteunt door diverse 

dimensies inzichtelijk te maken en de discussie hierop te richten. Dit maakt 

het mogelijk om het model toe te passen op de inzet van financiële 

instrumenten.  

 

Het model dat we in deze rapportage presenteren, betreft geen definitieve 

versie. Het hier gepresenteerde model moet helpen de interne discussie 

binnen de provincie, over inzet van financiële instrumenten en de afweging 

van risicofactoren daarbij (en de advisering aan het bestuur hierover), op 

goede inhoudelijke gronden te voeren. De discussie tussen professionals 

binnen de provincie moet bijdragen aan verbetering van het provinciale 

risicomanagement. Het hier gepresenteerde model moet daarom ook een 

aanzet bieden voor een praktisch handelingsrepertoire.  

 

 

 

Het model kan daarvoor, op basis van de uitkomsten van de interne 

discussie, verder worden aangescherpt om als praktische handreiking 

onderdeel uit te maken van het provinciale instrumentarium voor 

risicobeheersing 

                                                                 
3 Beleidskader Integraal Risicomanagement 2016, Risico's: een kans op sturing, 16 maart 2016, 

p. 12. 
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1.3.3 Positie in de risicomanagement-cyclus 

Naast het in dit onderzoek ontwikkelde referentiemodel beschikt de 

provincie reeds over enkele praktische tools die ingezet kunnen worden voor 

risicomanagement. In het uitvoeringskader Strategisch Risicomanagement 

2016 geeft de provincie aan dat risicomanagement een proces is dat uit 

verschillende stappen bestaat. Voor de verschillende stappen in het proces 

zijn verschillende tools nodig. Het risicomanagementproces is weergegeven 

in de onderstaande figuur. 

 

In deze figuur is te zien dat het risicomanagement binnen de provincie in drie 

hoofdstappen is ingedeeld: 

1. Vaststellen van de context 

2. Risicobeoordeling 

3. Risicobehandeling 
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Figuur 1: Proces van risicomanagement
4
. 

Binnen de stap risicobeoordeling worden drie sub-stappen onderscheiden: 

 Risico identificatie 

 Risico analyse 

 Risico evaluatie 

 

Het hier ontwikkelde referentiemodel heeft betrekking op de stap 

risicobeoordeling en op alle drie de sub-stappen hierin. 

 

Naast het hier gepresenteerde referentiemodel beschikt de provincie reeds  

over tools als NARIS en RiskID. In tegenstelling tot NARIS omvat het 

referentiemodel geen functionaliteiten om te nemen beheersmaatregelen 

op te volgen. NARIS wordt vooral gebruikt om de financiële gevolgen van 

risico’s concernbreed in beeld te brengen en de betekenis daarvan voor het 

weerstandsvermogen. RiskID is meer gericht op het identificeren van risico's 

van een project of programma. In aanvulling op deze twee tools biedt het 

referentiemodel echter de mogelijkheid voor een gerichte integrale analyse 

en afweging toegespitst op de inzet van bepaalde financiële instrumenten. 

Het referentiemodel vormt dan ook een goede aanvulling op de bestaande 

risicomanagementtools binnen de provincie en moet gezien worden als één 

van de complementaire tools binnen het gehele risicomanagementproces. 

 

1.4 Leeswijzer 
Deze rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 gaan we eerst in op 

de opbouw van het referentiemodel, de uitgangspunten die daarbij zijn 

gehanteerd, en het gebruik van het model. In hoofdstuk 3 toetsen we het 

referentiemodel aan de hand van acht cases waarbij financiële instrumenten 

zijn ingezet. Dit hoofdstuk geeft korte case beschrijvingen op basis waar we 

                                                                 
4  Uitvoeringskader Integraal risicomanagement, p. 16. 
 

lessen trekken voor aanscherping van het model. In hoofdstuk 4 presenteren 

we vervolgens de lessen die we uit de cases trekken voor het aangepaste 

referentiemodel.  

 

 

Hoofdstuk 5 vormt het sluitstuk van deze rapportage waarin we conclusies 

trekken en aanbevelingen doen voor de keuzes bij de inzet van financiële 

instrumenten vanuit het perspectief dat risico’s een kans voor sturing zijn.  
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2.1 Het model in vogelvlucht 
Het referentiemodel dat wij in dit onderzoek hebben ontwikkeld en getoetst 

is het eenvoudigst te typeren als een afwegingskader. Met het 

referentiemodel kunnen beleidsmedewerkers een afweging maken over de 

inzet van verschillende financiële instrumenten op basis van de 

geïdentificeerde risico’s en de risicobereidheid van de provincie.  

 

Zes begrippen staan hierbij centraal: 

 Risico: de kans maal de verwachte schade van een onbedoelde 

gebeurtenis (waar nodig ook nog gecorrigeerd voor het moment van 

optreden). 

 Risicotype: een categorie van risico's die een bepaald kwalitatief 

onderscheidende soort risico aanduidt. Denk bijvoorbeeld aan het 

verschil tussen het type financieel risico en het type juridisch risico. Deze 

duiden beiden een kwalitatief onderscheidend soort risico aan.  

 Risico-inschatting: de uitkomst van een analyse van kans maal de 

verwachte schade voor een bepaald type risico. Bij deze inschatting is 

nog geen rekening gehouden met beheersmaatregelen. Het nemen van 

beheersmaatregelen kan ervoor zorgen dat de risico-inschatting naar 

beneden wordt bijgesteld. 

 Risicobereidheid: de (inschatting van) de bereidheid van de provincie om, 

gegeven een bepaalde maatschappelijke opgave, risico te lopen bij de 

inzet van een instrument voor een beleidsinitiatief. 

 Risicoprofiel: het totaalbeeld van de verschillende typen risico's en de 

omvang van deze risico's die gemoeid zijn met de inzet van een specifiek 

financieel instrument. 

 

 

 

 Beheersmaatregelen: alle maatregelen die je als organisatie kunt nemen 

om risico's te mitigeren, vermijden, reduceren, of delen. Specifieke 

beheersmaatregelen worden genomen nadat een initiële risico-

inschatting is gemaakt. De risico-inschatting in vergelijking met de 

risicobereidheid toont de noodzaak van het nemen van 

beheersmaatregelen. Het nemen van beheersmaatregelen heeft tot doel 

dat de risico-inschatting naar beneden kan worden bijgesteld, waarmee 

de risico-inschatting binnen de risico risicobereidheid komt te vallen. 

 

Het referentiemodel heeft de vorm van een Excel werkbestand waar 

medewerkers inschattingen kunnen invullen van de risico's die met de inzet 

van een instrument gelopen worden en van de provinciale bereidheid om 

deze risico's te lopen (de risicobereidheid). Op basis van de ingevulde 

inschattingen geeft het model weer hoe de risico's zich verhouden ten 

opzichte van de bereidheid risico's te lopen, en waar deze twee van elkaar 

afwijken. Het model geeft dit weer aan de hand van een plaatje, waarin de 

verschillen tussen de risicobereidheid en de risico's per instrument zichtbaar 

worden. 

 

Om deze vergelijking tussen risicobereidheid en risico's mogelijk te maken 

omvat het model vier componenten: 

1. Een achttal verschillende typen risico's met per type een omschrijving 

van wat we onder het betreffende type risico verstaan. 

2. Een lijst met standaard-risicoprofielen per financieel instrument. Ieder 

risicoprofiel vormt hierbij het totaalplaatje van risico's die in het 

algemeen met de inzet van een bepaald financieel instrument verbonden 

zijn. 
  

2 Het referentiemodel 
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3. Een invulformat dat het mogelijk maakt om (aan de hand van een 5-

puntsschaal) per risicotype een kwalitatieve inschatting te geven van de 

bereidheid van de provincie om risico te lopen bij de toepassing van een 

voorgenomen financieel instrument.  
4. Een grafische weergave van de ingevulde waarden, waarmee het 

mogelijk is om de risicoprofielen per instrument te vergelijken met de 
risicobereidheid van de provincie. En op basis waarvan de risicoprofielen 
van de instrumenten onderling vergeleken kunnen worden, zodat 
inzichtelijk wordt welk risicoprofiel (en daarmee welk instrument) het 
best aansluit bij de risicobereidheid van de provincie. 

 

Deze componenten worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. 

 

2.2 Uitgangspunten van het model 
Het hier gepresenteerde model is gebaseerd op vijf belangrijke 

uitgangspunten:  

 Eenvoudig bruikbaar. 

 Inzicht in de verhouding tussen risicoprofiel en risicobereidheid. 

 Integrale multidimensionale afweging (omvat meerdere typen risico's). 

 Toepasbaarheid op meerdere financiële instrumenten. 

 Gefundeerd (evidence based). 

 

Eenvoudig bruikbaar 

Het model is ontworpen om door alle professionals van de provincie 

toegepast te kunnen worden. Eenvoud en gebruiksgemak zijn daarbij van 

belang. Het model is er daarom op gericht de verschillende risico's bij de 

inzet van financiële instrumenten op een zo veel mogelijk intuïtieve wijze in 

beeld te brengen. Intuïtief zijn veel risico's niet makkelijk in een getal te 

vangen, maar wel in een kwalitatieve orde van grote.  

Wij hebben er daarom voor gekozen het model zoveel mogelijk kwalitatief in 

te steken. Het model zelf is gemaakt in Excel, maar de in te vullen informatie 

is vooral kwalitatief van aard. Het model is daarmee niet alleen bruikbaar 

voor medewerkers met een uitgebreide financiële of control achtergrond, 

maar vooral ook voor de inhoudelijk betrokken medewerkers van 

verschillende beleidsafdelingen binnen de provincie. Het zijn juist de 

inhoudelijk betrokken medewerkers die, vanuit hun kennis van de inhoud 

van het dossier, een inschatting kunnen maken van de risico's die gelopen 

worden. Hiermee helpt het model de professional om de afweging zo 

transparant mogelijk te maken en mee te nemen in het politiek-bestuurlijke 

besluitvormingsproces. Dit sluit aan bij de functionele verantwoordelijkheid 

die de provincie op dit vlak bij haar professionals neerlegt. 

 
Om het model eenvoudig bruikbaar te maken hebben we het model zo 
ontworpen dat de uitkomst van het model eenvoudig in een plaatje zichtbaar 
te maken is. De verhouding tussen risicoprofiel en risicobereidheid staat 
daarbij centraal. 

 

Inzicht in de verhouding tussen risicoprofiel en risicobereidheid 

Risicomanagement heeft de neiging de aandacht te vestigen op de risico's 

die gelopen worden en beheersmaatregelen hiervoor. De risico's vormen 

echter slechts de helft van het vraagstuk. Even belangrijk is de 

risicobereidheid. Risicomanagement moet inzichtelijk maken waar de 

gelopen risico's afwijken van de bereidheid om risico's te lopen. Pas door een 

systematische vergelijking te maken tussen de risico-inschatting en de 

bereidheid om risico's te lopen, wordt duidelijk waar extra 

beheersmaatregelen noodzakelijk zijn.
5
 De vergelijking tussen risico-

inschatting en risicobereidheid maakt het ook mogelijk om risico's aan te 

grijpen als kansen op sturing.  

Risicomanagement is het proces om de risicobereidheid te bepalen en 

                                                                 
5 De risico-inschatting vindt uiteraard plaats in een bestaande context waarin reeds algemene 

beheersmaatregelen, zoals subsidie verordeningen, procedures en werkprocessen (bijv. het 
vier ogen principe) van kracht zijn. Dit zijn de bestaande beheersmaatregelen.  
De vergelijking tussen risico-inschatting en risicobereidheid voor een specifiek financieel 
instrument maakt duidelijk waar aanvullende instrument specifieke beheersmaatregelen 
nodig zijn bovenop de bestaande algemene beheersmaatregelen. 
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continue inzichtelijk te maken waar de gelopen risico's afwijken van de 

bereidheid om risico's te lopen, en waar dus extra beheersmaatregelen 

noodzakelijk zijn. Daarbij past het besef dat niet alle risico’s kunnen worden 

voorzien en/of gemitigeerd.  
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Er moeten dus keuzes gemaakt worden met betrekking tot de risico's die 

beperkt moeten worden en de kosten van de beheersmaatregelen die 

hiermee gepaard gaan. Ook moeten er keuzes worden gemaakt met 

betrekking tot de kans dat de inzet van financiële instrumenten achteraf niet 

zo doeltreffend of doelmatig blijken te zijn als verondersteld. Daarbij moet 

telkens in het achterhoofd worden gehouden dat het financieel instrument 

tot doel heeft een beleidsdoelstelling te bereiken. Zonder inzet van het 

instrument, en dus zonder het lopen van risico, wordt de doelstelling niet 

bereikt. Risico's vormen dus kansen op sturing omdat de afweging tussen 

doel en risico's helpt beheersingsmaatregelen te bedenken of bewust te 

accepteren dat de kans bestaat dat zaken anders uitpakken dan gewenst. 

 

Het model is daarom opgezet om de risico's van de inzet van specifieke 

instrumenten onderling én met de provinciale risicobereidheid te vergelijken. 

Het model helpt daarmee de politieke keuze voor te bereiden door inzicht te 

bieden in welke instrument het best aansluit bij de provinciale 

risicobereidheid. Om te komen tot een afweging over de risico's maakt een 

beleidsmedewerker, in het begin van het beleidsproces met betrekking tot 

de inzet van een financieel instrument, een inschatting van risico's die de 

provincie bereid is te lopen. Na aanleiding van de inschatting zet het model 

er de financiële instrumenten tegenover met het best passende risicoprofiel. 

De basis is een plaatje (spindiagram) waarin de risicobereidheid afgezet 

wordt tegen de risicoprofielen van verschillende financiële instrumenten. 

 

De provincie definieert risico als 'kanspercentage X verwachte schade van de 

gebeurtenis'. Risicobereidheid wordt door de provincie gedefinieerd als 'de 

hoeveelheid risico die de provincie organisatie bereid is te accepteren voor 

het creëren van maatschappelijke waarde'. Daarbij maakt de provincie bij 

risicobereidheid onderscheid tussen omgevingsrisico's, beleidsrisico's, 

operationele risico's en bedrijfsvoeringrisico's. Operationele risico's en 

bedrijfsvoeringrisico's gaan om risico's in de uitvoering en hebben betrekking 

op doelmatigheid en rechtmatigheid, dit is op de organisatie van de 

uitvoering gericht.  

Deze risico's worden doorgaans tegengegaan door interne controle, 

procedures, overdracht van risico's aan derden, et cetera. Omgevings- en 

Beleidsrisico's hebben betrekking op de risico's die inherent zijn aan het 

pakken van kansen omdat zonder het gekozen instrumentarium het 

gewenste beleidseffect niet wordt behaald. Beleidsrisico's zijn een bewuste 

bestuurlijke keuze. Deze risico's zijn op de omgeving gericht. Beleidsrisico's 

zijn beter voorspelbaar dan Omgevingsrisico's, maar in beide gevallen moet 

de organisatie de risico's zo goed mogelijk voorspellen en hier zo goed 

mogelijk op anticiperen. En in beide gevallen is er een grens aan de 

hoeveelheid maatregelen die de provincie Utrecht wil nemen om risico's te 

voorkomen of te verminderen. Die grens is een inschatting van de 

organisatie zelf, in casu de betrokken beleidsambtenaar en de bestuurder. 

Het verschilt per onderwerp en het verschilt in de loop van de tijd (andere 

omgeving, financiële positie, bestuurders, management et cetera). Het 

model gaat er vanuit dat een beleidsambtenaar in staat is om een inschatting 

te maken van de risicobereidheid om de bestuurder hierover te adviseren. 

 

De risicobereidheid moet vervolgens vergeleken worden met het risicoprofiel 

van mogelijk in te zetten financiële instrumenten. Aan ieder financieel 

instrument kleven voor- en nadelen. Deze voor- en nadelen bepalen welke 

risico's er met de inzet van het instrument gelopen worden. Tezamen 

vormen deze risico's het risicoprofiel voor het betreffende instrument.  

 

In de spindiagram wordt het risicoprofiel weergegeven door de lijn die een 

indicatie geeft van de omvang van de risico's die een financieel instrument 

heeft. Een voorbeeld is opgenomen in paragraaf 2.6. De risicoprofielen in het 

model zijn in eerste instantie opgesteld op basis van een expertoordeel van 

de onderzoekers. Deze zijn vervolgens aangepast op basis van de casuïstiek.  
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Integrale multidimensionale afweging 

De risicobereidheid en de risicoprofielen bestaan uit verschillende typen 

risico's. Het model is zo ontworpen dat het niet alleen financiële of juridische 

risico's, maar juist ook verschillende andere risico categorieën afweegt.  
 
De risico-inschatting wordt daarom gemaakt voor acht verschillende risico-
typen: 

 Beleidstheorie 

 Financieel 

 Rechtmatigheid 

 Staatssteun 

 Doelmatigheid 

 Sturing 

 Draagvlak en draagkracht 

 Integriteit en fraude  

 

Het model is zo opgezet dat het een integrale afweging betreffende deze 

verschillende risico-typen mogelijk maakt. In paragraaf 2.4 gaan we nader in 

op deze verschillende risico-typen en de samenhang met de 

risicocategorieën die in provinciale beleidsdocumenten worden 

onderscheiden. 

 

Toepasbaarheid op meerdere financiële instrumenten 

Naast een integrale afweging van risico's is ook een brede toepasbaarheid 

van het model van belang. Het model moet niet alleen toepasbaar zijn voor 

gangbare financiële instrumenten, of voor bepaalde beleidsafdelingen, maar 

moet voor alle afdelingen en voor alle typen financiële instrumenten, 

inclusief nieuwe instrumenten, toepasbaar zijn.  

 

Binnen de scope van het huidige onderzoek zijn we nog niet uitputtend 

geweest in het aantal financiële instrumenten dat we hebben meegenomen.  

 

Desondanks hebben we een brede scope van instrumenten in het model 

opgenomen, waarmee het model breed toepasbaar is, ook bij de afweging 

over innovatieve financiële instrumenten. De financiële instrumenten 

waarvoor in het model een risicoprofiel is opgenomen zijn: 

 Subsidie 

 Subsidie met benefit sharing 

 Lening: 

 Courante lening 

 Achtergestelde lening 

 Hypothecaire lening 

 Garantie 

 Participatie 

 

De kenmerken van de diverse verschillende financiële instrumenten zijn 

opgenomen in paragraaf 2.5. 

 

Gefundeerd 

Ten slotte is het van belang dat het model niet alleen als model goed werkt, 

maar ook is gebaseerd op de ervaring van de provincie zelf. Een gefundeerd 

of evidence based model is dus van belang. In het onderzoek hebben we het 

initiële model daarom getoetst aan de hand van acht cases. Vervolgens 

hebben we het model op basis van de lessen uit de cases nader 

aangescherpt.  

 

2.3 Risico-typen 
Het model omvat een aantal verschillende risico-typen. De inschatting van de 

risicobereidheid en de risicoprofielen gaan over diezelfde risico-typen. Dit 

zijn de belangrijkste 'hoofdcategorieën' van risico's die relevant zijn om de 

keuze van een financieel instrument op te wegen. Om het model 

overzichtelijk en daarmee makkelijk te interpreteren te houden, moet het 

aantal verschillende typen risico's in het model behapbaar blijven.  
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We hebben ervoor gekozen om het aantal typen risico's tot acht typen te 
beperken. Door het aantal risicotypen te beperken omvat ieder type enkele 
deeldimensies die in sommige gevallen aan elkaar raken. Daarbij is het van 
belang om te beseffen dat de in dit onderzoek gekozen typen enigszins 
afwijken van de zes risicodimensies, zoals genoemd in de Nota 
Weerstandsvermogen.

6
 Tijdens het onderzoek is het niet mogelijk gebleken 

het volledige spectrum aan risico's in deze zes categorieën te vangen. Ook 
moet worden opgemerkt dat de typen niet allemaal van dezelfde orde zijn. 
Desondanks omvatten ze samen wel het spectrum aan relevante 
risicocategorieën. Gezien de doelstelling van het referentiemodel hebben we 
de dekking ten aanzien van relevante risicotype als het belangrijkste 
uitgangspunt gehanteerd. 

 

De acht typen risico's zijn in samenspraak met de begeleidingsgroep gekozen 

en gedefinieerd en aan de hand van de cases nader aangescherpt. Het is 

echter mogelijk dat een nadere aanscherping in de toekomst wenselijk is. De 

discussie over het gebruik van het model moet deze nadere aanscherping 

mogelijk maken.  

 

De definities zoals die gehanteerd zijn, zijn hieronder één voor één 

weergegeven: 

  

Beleidstheorie 

                                                                 
6  Risico’s worden geïdentificeerd en ingedeeld in de volgende categorieën. 

a. Juridische risico’s 
b. Beleidsrisico’s 
c. Bedrijfsvoeringsrisico’s 

 
d. Financiële risico’s  
e. Grondexploitatierisico’s 
f. Risico’s verbonden partijen 

(Kerndocument Weerstandsvermogen, pp. 10-11). 
 

Het handelen van de provincie is er op gericht een bijdrage (meerwaarde) te 

leveren aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. De 

doelgerichtheid wordt politiek-bestuurlijk bepaald door Provinciale Staten. 

Vervolgens worden door Gedeputeerden Staten beleidsopgaven afgebakend 

en de gewenste resultaten bepaald.  

Het gaat dan om het definiëren van SMART-beleidsdoelen. Daarna volgt het 

uitwerken van een voorstel voor een beleidsinitiatief of interventie met een 

mix aan instrumenten die het meest doeltreffend is. De beleidstheorie legt 

uit hoe het provinciale beleidsinitiatief, bijdraagt aan realisatie van de 

provinciale beleidsdoelstelling. De beleidstheorie heeft dus betrekking op 

doeltreffendheid en het veronderstelde causale verband tussen de 

beleidsdoelen, het beleidsinitiatief en instrumentenmix.  

 

Omgevingsrisico's en beleidsrisico's die zich manifesteren tijdens het project 

of programma breken in op deze causaliteit. Denk aan externe factoren als 

economische crisis, prijspeil, of afhankelijkheid van de bereidheid tot 

samenwerking van partners. De administratieve lasten voor een 

samenwerkingspartner bij een bepaald financieel instrument kunnen de 

bereidheid tot samenwerking bijvoorbeeld verminderen. Ook is het denkbaar 

dat een instrument wordt ingezet voor een beleidsinitiatief dat relatief nieuw 

is en waarmee (ook elders) nog niet eerder ervaring is opgedaan. Over de 

exacte werking van het instrument is in dat geval nog niet veel bekend.  

Dit soort factoren vormen allemaal onderdeel van de risico's die geschaard 

kunnen worden onder het risicotype beleidstheorie. Deze factoren kunnen 

de effectiviteit van het ingezette instrument verminderen.  

 

Financieel 

Bij financieel risico gaat het om de inschatting in hoeverre de provincie 

bereid is als gevolg van het beleidsinitiatief een risico te lopen op de eigen 

financiële positie. Dit kan uiteindelijk van invloed zijn op de 

weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen van de provincie. Onder 

dit type vallen ook fiscale zaken, zoals btw afdracht.  
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Daarnaast vormen ook risico's met betrekking tot grond-exploitatie 

onderdeel van dit type, omdat ook hierbij flinke consequenties mogelijk zijn 

voor de balans en de weerstandscapaciteit van de provincie.  

 

Rechtmatigheid 

Rechtmatig handelen is het uitgangspunt voor de overheid. Bij 

Rechtmatigheid gaat het om juridische risico’s die de provincie bij een 

aanpak loopt in het voldoen aan de geldende regels en besluiten. Dit geldt 

zowel voor (supra)nationale wetgeving als geldende interne beleidsregels.  

 

Staatssteun 

Staatssteun is (financiële) hulp van de overheid aan een bedrijf of branche. 

Mogelijkerwijs kan dit leiden tot oneerlijke concurrentie of het vermoeden 

daarvan. Staatssteun raakt aan rechtmatigheid, maar omvat ook enkele 

andere zaken, bijvoorbeeld mogelijke afbraak van het imago van een 

onpartijdige overheid (gelijkberechting tussen verschillende partijen) en het 

verhogen van operationele risico's doordat het de organisatie capaciteit kost 

om te beheersen en te verantwoorden. Staatssteun heeft betrekking op 

eerlijke kansen op de markt. In het verlengde hiervan is een objectieve en 

neutrale opstelling van de overheid ook van belang in andere gevallen die 

geen betrekking hebben op eerlijke concurrentie op de markt, maar wel op 

gelijke behandeling door de overheid.  
 

Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij meerdere partijen naar subsidies 

dingen. Ook dit facet is onderdeel van dit risico-type. 

 

Doelmatigheid 

Doelmatigheid heeft betrekking op de kosten in verhouding tot de effecten.  

De aanpak is ondoelmatig als de inspanningen van de Provincie Utrecht niet 

in verhouding staan tot de gewenste bijdrage aan het maatschappelijk 

resultaat. Het gaat hier om de ambtelijke capaciteit (bijvoorbeeld om 

administratieve lasten) die nodig is om uitvoering te geven aan de aanpak en 

de procedures die doorlopen moeten worden. Is de organisatie in staat om 

op relatief eenvoudige wijze invulling te geven aan de uitvoering dan is het 

risicoprofiel voor het betreffende instrument laag. Is er veel 

organisatiekracht en zijn er veel middelen nodig om de continuïteit en 

kwaliteit van de interne of externe organisatie te borgen dan is het profiel 

hoog. De inschatting van de risicobereidheid is hoog op het moment dat de 

provincie bereid is relatief veel inspanningen te verrichten. 

 

Sturing 

Dit risico-type sturing gaat over de mogelijkheid tot tussentijds ingrijpen en 

bijsturen tijdens uitvoering van het beleidsinitiatief. Welke mogelijkheden 

heeft de provincie om bij te sturen en in welke mate is de provincie bereid de 

sturing uit handen te geven? Dit kan bijvoorbeeld doordat er meerdere 

(gelijkwaardige) actoren deelnemen aan het voorstel, het creëren van 

verbonden partijen, of doordat een instrument op afstand komt te staan van 

democratisch toezicht. Ook de mate van monitoring bij verschillende 

financiële instrumenten geeft de provincie een verschillende mate van 

mogelijkheid tot sturen.  

 

Draagvlak en draagkracht 

Draagvlak gaat over willen. In hoeverre is er maatschappelijk, politiek en 

bestuurlijk draagvlak? Zijn er actuele politieke risico's? Hoeveel risico wil de 

provincie gezien de politieke en bestuurlijke constellatie lopen? Maar ook in 

hoeverre wil de ambtelijke organisatie. Draagkracht gaat over de MASTER-

competenties van de sleutelfiguren die verantwoordelijk zijn voor de 

beleidsketen.
7
 Zijn die competenties voldoende aanwezig in het perspectief 

van deze aanpak? 

Integriteit en fraude 

                                                                 
7  MASTER staat voor: Management (voorbeeldgedrag), Aanpassingsvermogen, 

Stressbestendigheid, Transformatie, Empathie en Reflectie.  
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Risico op fraude of integriteitsinbreuken ontstaat als er sprake is van een 

bepaalde druk ('als ik het niet doe dan…'), een rationalisatie ('het is wel goed 

want…') en een gelegenheid. Financiële instrumenten geven in meer of 

mindere mate ruimte aan die drie aspecten. Bij een inschatting van de 

risicobereidheid geeft een beleidsmedewerker aan in hoeverre de Provincie 

Utrecht bereid te accepteren dat er met het voorstel een mogelijkheid is 

voor derden om te frauderen dan wel niet integer te handelen, of waarmee 

de integriteit van betrokken medewerkers van de Provincie Utrecht in het 

geding kan zijn. 

 

2.4 Financiële instrumenten 
Hieronder geven we een typering van de verschillende instrumenten die in 

het model zijn opgenomen. De hierna volgende definities zijn door KplusV 

opgesteld ten behoeve van het referentiemodel voor de inzet van 

financieringsinstrumenten door de Provincie Utrecht. De definities zijn 

daardoor ook specifiek voor de Utrechtse situatie en kunnen afwijken van de 

definities van andere partijen.  

 

Een belangrijk onderscheid tussen instrumenten betreft de vraag of het 

instrument een revolverend karakter heeft. Van de onderstaande 

instrumenten hebben de meeste een revolverend karakter.  

Alleen subsidies zijn niet revolverend van aard. In juridische zin zullen 

conform de Awb. veel van de onderstaande instrumenten als subsidie 

kwalificeren.
8
 Wij bezien ze echter als aparte categorieën, omdat deze 

financiële instrumenten, in tegenstelling tot de traditionele subsidie, tot doel 

hebben ten minste een deel van de ingezette financiële middelen weer terug 

te laten vloeien naar de provinciale schatkist.  

 

Subsidie 

                                                                 
8  Een vorm is bijvoorbeeld een subsidie welke wordt gegeven om de kosten van een lening te 

subsidiëren.  

Er is, conform artikel 4.2.1. van de Awb, sprake van een subsidie indien er 

aan een viertal criteria is voldaan: 

 Het gaat om een aanspraak op financiële middelen. Er is geen sprake van 

subsidie indien er goederen of diensten worden verstrekt door de 

provincie.  

 Deze financiële middelen worden verstrekt door een bestuursorgaan.  

 De financiële middelen worden verstrekt voor bepaalde activiteiten van 

de aanvrager (SMART-geformuleerde tegenprestatie). 

 Het mag niet gaan om betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde 

goederen of diensten.
9
 

 

Daarbij is er in principe geen sprake van terugbetaling van de verstrekte 

middelen, mits de tegenprestatie geleverd wordt. 

 

Subsidie met benefit sharing
10

 

Bij een subsidie met benefits haring is de gedachte dat bijdragen aan de 

projecten moeten kunnen terugvloeien naar de schatkist van de provincie 

wanneer blijkt dat mede door de verleende subsidies forse opbrengsten 

worden behaald. Het herverdelen van deze opbrengsten is de benefit 

sharing. Het resultaat van benefit sharing kan zijn dat een verleende subsidie 

na realisering van een project uit de winst van de betrokken commerciële 

onderneming(en) geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald.  

De normale kenmerken van een subsidie zijn van toepassing, met dien 

verstand dat er in de subsidiebeschikking een benefit share is gedefinieerd 

met een van de volgende grondslagvariabelen:  

 Winstgerelateerde grondslagen: winst, rendement, vrije kasstroom, 

gerealiseerde marge. 

 Opbrengstgerelateerde grondslagen: prijs, volume, omzet. 

Lening 

                                                                 
9  Gebaseerd op VNG definitie van subsidie. 
10  Kenniscentrum PPS, Ministerie van Financiën, juni 2001. 
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De belangrijkste kenmerken van een lening zijn dat deze: 

 Wordt verstrekt aan een andere partij. 

 Tegen vastgestelde terugbetalingscondities (looptijd, bedragen). 

 Waarover veelal een (rente) vergoeding wordt betaald
11

. 

 

Hierin zijn een drietal additionele onderscheiden te maken: 

 Courante lening: kwalificeert als Vreemd Vermogen bij de ontvanger. 

Presteert op de afspraken welke overeengekomen zijn.  

 Achtergestelde lening: maakt onderdeel uit van het Garantiekapitaal 

(Eigen Vermogen) van de ontvanger omdat deze achtergesteld is ten 

opzicht van andere schuldeisers. De beschrijving van 

achterstellingscondities, terugbetaling en rentecondities zijn afwijkend 

van een courante lening. In veel gevallen is afgesproken dat terugbetaling 

van de lening afhankelijk is van de positieve ontwikkeling van het bedrijf 

en de financiële ruimte die de ontvanger heeft om de lening terug te 

betalen.  

 Hypothecaire lening: gelijk aan een courante lening, met dien verstande 

dat een registergoed (zoals bedrijfspand) als onderpand dient, veelal 

vastgelegd bij notariële akte. 

 

Participatie 

Een participatie kent de volgende kenmerken: 

 Provincie (of vennootschap) zal aandeelhouder worden in een BV of NV. 

 Een participatie van de provincie is daarmee altijd tevens een verbonden 

partij. Er zijn echter ook verbonden partijen (zoals stichtingen of 

Gemeenschappelijke Regelingen) waarbij geen sprake is van een 

participatie in de zin van aandeelhouderschap. 

 Dit kapitaal kwalificeert als risicokapitaal en wordt ingebracht via 

nominaal aandelenkapitaal en/of agiostorting. 

                                                                 
11  Afhankelijk van het instrument en het doel hiervan is deze rente vrij vast te stellen of wordt 

deze voorgeschreven in de vorm van een Europese referentierente. 

 De mate waarin het kapitaal terugvloeit naar de provincie is afhankelijk 

van de interesse van een derde, om deze aandelen te kopen: 

 De ondernemer koopt de aandelen terug. 

 Een investeerder neemt de aandelen over. 

 De aandelen worden verkocht aan een strategische partij (veelal 

bedrijf uit de keten).  

 Als aandeelhouder maakt de provincie deel uit van de governance van 

het bedrijf. Handelingen kunnen haaks staan op het provincie belang 

en vereisen (soms) privaatrechtelijke activiteiten. Denk aan ontslag 

directeur, besluit over investeringsbeslissingen, et cetera. 

 

Garantie 

Een garantie is een financieel instrument waarbij middelen zijn toegezegd ter 

dekking van bepaalde niet te verwachten negatieve omstandigheden. Alleen 

als deze omstandigheden onverhoopt toch optreden hoeven de middelen 

daadwerkelijk te worden aangewend. Wel moeten middelen worden 

gereserveerd om de garantie, indien nodig, waar te kunnen maken. Een 

garantie heeft de volgende kenmerken: 

 Een garantie betreft het deel of geheel afdekken van het risico wat een 

andere financier loopt indien hij een lening verschaft of participatie 

neemt. 

 In sommige gevallen wordt ook een exploitatiegarantie gegeven.  

 Wordt veelal verstrekt aan banken en investeringsmaatschappijen om 

hun "over de streep te halen" om een project of bedrijf te financieren.  

 Als vergoeding voor deze garantie zal veelal een (verzekerings)premie 

betaald moeten worden ter dekking van risico's én om staatssteun-

problematieken te vermijden. 
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 Belangrijk is de uitwerking van de condities voor het afroepen van de 

garantie: Wanneer moet worden uitbetaald? Bij een garantie afgegeven 

door de provincie, is de provincie in veel gevallen de eerste partij 

waarvan de garantie afgeroepen zal worden. 

 

Voor de provincie is het van belang om te bepalen hoe een garantie wordt 

verwerkt. Wordt deze voor 100% voorzien en ten laste van de exploitatie 

gebracht of wordt alleen een bepaalde risico-voorziening opgenomen? 

Indien de garantie voor 100% ten laste van de exploitatie wordt gebracht, 

moet er, indien de garantie niet wordt afgeroepen, boekhoudkundig 

verantwoord worden waar de 'inkomsten' door het niet afroepen van de 

garantie vandaan komen. 

 

 Garantieportfolio: door meerdere garanties te verschaffen, waarvan er 

geen sprake is van een 100% voorziening, kan met een beperkte reserve 

een veelvoud aan garanties gegeven worden. Een noodzakelijke risico-

reserve van 10% maakt het mogelijk om met 10 miljoen aan budget tot € 

100 miljoen aan garanties af te geven.
12

 Beheersing en risico-inschatting 

maakt dat dit alleen op grote schaal wenselijk is. Een dergelijke werkwijze 

is echter niet alleen mogelijk op het niveau van de garantieportfolio van 

de Provincie als geheel, maar ook binnen programma's of grotere 

projecten waar sprake is van meerdere garanties die met een relatief 

beperkte risico-reserve afgedekt kunnen worden. 

 

Buiten beschouwing gelaten instrumenten 

Gezien de scope van het onderzoek hebben we niet alle mogelijke financiële 

instrumenten in het model opgenomen. Instrumenten die we buiten 

beschouwen hebben gelaten, zijn: 

 Converteerbare obligatie 

 Inkoop 

                                                                 
12  De constructie zoals bijvoorbeeld een bank deze benut of MinEZ met de BBMKB-regeling. 

 

2.5 Gebruik van het model 
Om het model te gebruiken moeten zes stappen worden doorlopen. We 

beschrijven deze stappen hieronder.  

 

Stap 1: bepalen doel en budget 

De risicoafweging heeft betrekking op de keuze voor financiële instrumenten 

om daarmee uitvoering te geven aan een bepaald beleidsinitiatief. De eerste 

stap in de toepassing van het model is daarom het bepalen van het doel van 

het betreffende beleidsinitiatief en het budget dat de provincie hiervoor ter 

beschikking heeft. 
 

Stap 2: inschatting van mogelijke instrumenten 

De tweede stap heeft betrekking op de selectie van de financiële 

instrumenten die in de risicoafweging worden meegenomen. In principe is 

het verstandig om alle verschillende soorten instrumenten in de afweging 

mee te nemen, zodat de vergelijking van risicoprofielen zo breed mogelijk is. 

anders zou het immers kunnen voorkomen dat een instrument met relatief 

lage risico's ten onrechte bij voorbaat wordt uitgesloten.  

 

Het kan echter ook voorkomen dat bepaalde instrumenten op voorhand zijn 

uitgesloten, bijvoorbeeld om bestuurlijke redenen, of omdat vanuit de 

beleidstheorie reeds vooraf duidelijk is dat met deze instrumenten het 

gestelde doel niet kan worden bereikt, of dat deze instrumenten niet passen 

binnen het beschikbare budget. Deze instrumenten hoeven dan niet in de 

afweging meegenomen te worden. Ook wanneer op voorhand al een 

bepaald instrument is bepaald, bijvoorbeeld in het coalitieakkoord, kan het 

voor een goede beleidsafweging en politieke discussie zinvol zijn in de 

beleidsadvisering ook andere instrument te betrekken. 
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Stap 3: inschatten van de risicobereidheid van de provincie op dit dossier 

In stap 3 moet een inschatting gemaakt worden van de bereidheid van de 

provincie om risico's te lopen met betrekking tot het beleidsinitiatief. Tijdens 

deze stap moet de betrokken beleidsmedewerker op basis van zijn / haar 

kennis van het dossier een inschatting maken van de bereidheid van de 

provincie om risico's te lopen in het nastreven van het gestelde doel. Is de 

provincie bijvoorbeeld bereid meer experimenteel te handelen en dus risico's 

te nemen met betrekking tot de beleidstheorie en de financiën? Of gaat het 

bijvoorbeeld om een politiek gevoelig dossier waar absoluut geen risico 

gelopen mag worden met betrekking tot draagvlak en draagkracht? 

 

Bij het inschatten van de risicobereidheid zijn in principe dezelfde elementen 

van belang als bij het inschatten van het risico. Bij het maken van de 

inschatting van de risicobereidheid moet de beleidsmedewerker dan ook de 

volgende drie aspecten meewegen:  

 Kans van optreden 

 Omvang van gevolgen 

 Moment van optreden 

 

Risico wordt traditioneel gedefinieerd als kans maal omvang. Bij de kans gaat 

het om de inschatting van hoe waarschijnlijk het is dat een risico al dan niet 

optreedt. Bij de risicobereidheid gaat het dan om de maximale kans die de 

provincie bereid is te accepteren. Bij omvang gaat het over de gevolgen die 

een risico heeft als het risico daadwerkelijk optreed. De provincie moet dan 

ook bepalen wat de maximale omvang is van het risico dat zij wil nemen.  

 

In aanvulling op deze twee aspecten is ook het moment van optreden van 

belang. Sommige risico's treden eerder op dan anderen. Een acuut financieel 

risico kan bijvoorbeeld zorgen voor een onmiddellijk financieel tekort. Het is 

goed voorstelbaar dat een dergelijk financieel risico zwaarder moet wegen 

dan een risico dat pas over tien jaar speelt. Anderzijds kennen sommige 

beleidsinitiatieven een veel langere doorlooptijd dan anderen.  

(Denk bijvoorbeeld aan de duur van grote infrastructurele projecten in 

vergelijking met een subsidie voor zonnepanelen). De aan het 

beleidsinitiatief of in te zetten instrument gekoppelde risico's kunnen zich 

gedurende de gehele looptijd voordoen. Het moment van optreden zegt dus 

iets over de tijdigheid. In het geval van de provincie kunnen risico's in de 

verre toekomst zowel zwaarder meewegen als lichter meewegen. Dit hangt 

af of men een insteek kiest waarbij risico's net als kosten verdisconteerd 

worden, of dat de politieke afweging niet over het eigen graf te willen 

regeren (en dus de opties open te houden voor de toekomst) zwaarder 

weegt.  

 

Op basis van deze drie aspecten kan de betrokken beleidsmedewerker per 

type risico een inschatting maken van hoe groot het risico is dat de provincie 

bereid is te nemen. In het model kan hij/zij is deze inschatting weergegeven 

aan de hand van een kwalitatieve vijfpuntschaal: laag, enigszins laag, 

gemiddeld, enigszins hoog, hoog. Door in het model voor ieder risico-type 

een inschatting te maken ontstaat een spindiagram met acht typen. In dit 

diagram geeft een blauwe lijn weer wat de inschatting is van de 

risicobereidheid. Omdat het een kwalitatief model is, is het van belang dat de 

beleidsambtenaar beargumenteerd waarop de inschattingen zijn gebaseerd. 

Het model biedt hier de ruimte voor. Zo ontstaat er een onderbouwde 

inschatting van de risicobereidheid op de verschillende typen. 

 

In specifieke gevallen kan bijvoorbeeld het financieel of het beleidsrisico 

zwaarder wegen dan andere risicotypen (denk aan situaties waar er erg grote 

bedragen met het beleidsinitiatief gemoeid zijn, of situaties waar een urgent 

en maatschappelijk probleem binnen zeer korte tijd effectief moet worden 

aangepakt.) Hierom is het mogelijk gemaakt om het gewicht van een risico-

type aan te passen. Hiermee kunnen specifieke context gebonden 

omstandigheden meegewogen worden. Ook kan de onderbouwing van de 

inschatting in de loop van de tijd veranderen. De initiële risico-inschatting 

wordt gemaakt zonder dat specifieke beheersmaatregelen zijn genomen.  
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Nadat een vergelijking tussen risico-inschatting en risicobereidheid heeft 
plaatsgevonden, is duidelijk welke aanvullende beheersmaatregelen 
noodzakelijk zijn. Door het nemen van deze beheersmaatregelen nemen de 
kans en/of impact van de gelopen risico's af. Nadat de initiële risico-
inschatting is vastgelegd, moet in het verdere verloop van het 
besluitvormingsproces het model hierop worden aangepast, zodat de 
inschatting actueel blijft en zodat een inschatting van de resterende risico's 
mogelijk is nadat beheersmaatregelen zijn genomen. 

 

De kans, omvang, en moment van optreden vormen communicerende vaten. 

De provincie zal immers waarschijnlijk eerder bereid zijn een hoge omvang 

van een risico te accepteren als de kans dat dit risico zich voordoet heel erg 

klein is. Bij het inschatten van de risicobereidheid gaat het dan ook om een 

integrale afweging van het risico op alle drie deze facetten.  

 

Stap 4: inschatten van de risicoprofielen voor de afzonderlijke 

instrumenten in de context van het specifieke dossier 

Tijdens stap 4 moet er een inschatting gemaakt worden van de 

risicoprofielen van de verschillende instrumenten in de context van het 

betreffende dossier. Voor ieder instrument geldt een standaard risicoprofiel 

dat als uitgangspunt genomen moet worden. In aanvulling hierop moet 

echter worden bezien of er specifieke contextfactoren zijn die van invloed 

zijn op het algemene risicoprofiel en daarmee wellicht risico verhogend of 

risico verlagend werken. Denk hierbij aan onbekendheid in de ambtelijke 

organisatie (of bij samenwerkingspartners) met een relatief nieuw 

instrument, of recente inzet van een soortgelijk instrument waarbij zich 

daadwerkelijk grote risico's hebben voorgedaan. Bij deze bijstelling van de 

algemene risicoprofielen moeten wederom de drie facetten kans, omvang en 

moment van optreden worden afgewogen. 

 

Het inschatten van de risicoprofielen van de financiële instrumenten is bij 

uitstek iets dat niet helemaal door de beleidsambtenaar zelf moet worden 

gedaan. Initieel is het model 'geladen' met de standaard-risicoprofielen van 

financiële instrumenten. Het gaat hierbij om financiële instrumenten die met 

regelmaat door de provincie worden gebruikt, of waarbij het niet 

ondenkbaar is dat de provincie het in de toekomst kan inzetten. De 

inschatting van de standaard- risicoprofielen is gedaan op basis van expert 

opinion van de onderzoekers. 

 

Vervolgens moet de standaard risicoschatting waar nodig worden bijgesteld 

voor de specifieke context. Wij raden aan om deze stap niet uitsluitend uit te 

laten uitvoeren door de beleidsmedewerker zelf, maar hier ook de 

businesscontroller een belangrijke rol te geven. Dit is van belang om deze 

stap los te koppelen van de inschatting die de inhoudelijk betrokken 

beleidsmedewerker maakt van de risicobereidheid van de provincie. Het 

risicoprofiel en de risicobereidheid van de provincie moeten immers met 

elkaar vergeleken kunnen worden. Om de risicobereidheid en de 

risicoprofielen goed te kunnen vergelijken moeten de twee elkaar niet 

beïnvloeden.  
 
Ook de standaard- risicoprofielen van de financieel instrumenten kunnen in 
de loop van de tijd veranderen. Bijvoorbeeld door een veranderende markt, 
of doordat er in de organisatie veel expertise en ervaring is opgebouwd met 
het inzetten van een bepaald instrument. Het is daarom van belang dat de 
initiële expert judgement van de onderzoekers periodiek wordt herijkt. Dit 
moet gebeuren door medewerkers die beschikken over expertise op het vlak 
van risicomanagement en financiële instrumenten kennen, maar niet 
inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor specifieke dossiers. Het periodiek 
aanpassen van de standaard-risicoprofielen van financiële instrumenten kan 
bijvoorbeeld door de businesscontrollers onder verantwoordelijkheid van de 
coördinator risicomanagement (bij MAO) plaatsvinden. Dit is te beschouwen 
als het periodiek onderhoud van een onderdeel van het Financieel 
strategisch instrumentarium. 
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Stap 5: vergelijking van risicobereidheid met de risicoprofielen 

Vervolgens moeten de spindiagrammen van de risicobereidheid en de 

risicoprofielen van de verschillende instrumenten met elkaar vergeleken 

worden. Het spindiagram maakt daarbij zichtbaar waar risicobereidheid en 

risicoprofiel afwijken: als de risicobereidheid op één van de typen risico's 

groter is dan het risicoprofiel, dan is er geen beleidsmatig probleem. Het te 

verwachten risico is dan lager dan de risicobereidheid. Indien de inschatting 

van het risico op een bepaald risico-type echter groter is dan de 

risicobereidheid, dan wijst dit op een probleem in risicobeheersing. Het 

instrument kan dan niet zonder meer worden ingezet. Dit vergt een politiek-

bestuurlijk debat over het vergroten van de risicobereidheid (bijvoorbeeld 

omdat er sprake is van een innovatieve situatie) of het inzetten van meer 

beheersingsmaatregelen om het risicoprofiel aan te passen. 

 

Op deze wijze kunnen de instrumenten ook onderling worden vergeleken. 

Het instrument dat de kleinste overschrijding van de risicobereidheid toont, 

is het instrument dat (vanuit risico-overwegingen) het best ingezet kan 

worden.  

 

Stap 6: keuze voor het risicoprofiel dat het best aansluit en het nemen van 

risicobeheersingsmaatregelen 

Ten slotte moet het best passende instrument gekozen worden om ingezet 

te worden. In principe is dit het instrument dat de risico-bereidheid het minst 

overschrijdt. Risicobeheersingsmaatregelen zijn echter ook van belang.  
 

Iedere vorm van overschrijding van de risicobereidheid is immers 

onacceptabel. Zelfs voor het best passende instrument kan het dus zijn dat 

beheersmaatregelen genomen moeten worden om de risico's verder te 

beperken.  

 

 

Omdat niet voor alle instrumenten dezelfde risicobeheersmaatregelen 

beschikbaar zijn, kan het ook zijn dat, na toepassing van 

risicobeheersmaatregelen, niet het initieel best passende instrument maar 

een ander goed passend instrument toch het instrument met de minste 

risico's blijkt te zijn. In dat geval moet dit instrument, inclusief benodigde 

beheersmaatregelen, worden gekozen als best passend bij de 

risicobereidheid van de provincie.  

 

2.6 Een voorbeeld van toepassing van het model 
In deze paragraaf illustreren wij de toepassing van het model op een casus. 

De gekozen casus is gebaseerd op een daadwerkelijke casus die op dit 

moment bij een andere provincie speelt. Omdat het ons hier slechts gaat om 

de illustratieve doeleinden van de casus, is de casus geanonimiseerd. Ook is 

de casus op enkele punten aan gepast om het voorbeeld verder te 

verhelderen.  

 

Stap 1: bepalen doel en budget 

De provincie wil een bijdrage leveren 

aan de totstandkoming van 

vernieuwende mobiliteitsconcepten. 

Deze dienen duurzaam te zijn én bij te 

dragen aan verbeterde bereikbaarheid 

van bijvoorbeeld niet bij een 

treinstation gelegen 

bedrijventerreinen of campussen. Hierbij dient er tevens de mogelijkheid te 

ontstaan voor bedrijven en kennisinstellingen om nieuwe technologie in de 

praktijk toe te passen. De spin off hiervan zal zich moeten vertalen in een 

sterkere economie en in kansen voor het regionale bedrijfsleven om aan de 

slag te gaan. 

Na een eerste interne beleidsmatige verkenning blijkt dat een aantal 

onderdelen van de ambitie verder geconcretiseerd 

kunnen worden. Het blijkt dat er bij een universiteit 
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die op enige afstand van het treinstation ligt grote behoefte is aan een 

betere bereikbaarheid. Tevens blijk dat er grote kansen liggen op het gebied 

van autonoom (elektrisch) vervoer. Niet zozeer de technologie maar de 

toepassing in de praktijk lijkt daarin de bottleneck voor een verdere uitrol 

van deze concepten. Diverse bedrijven in Nederland en ook vooraanstaande 

kennisinstellingen beschikken over toepassingen, intellectueel eigendom en 

technologie om zaken op te lossen. Er is echter geen geïntegreerd concept 

op de markt. Na een verdere verkenning blijkt dat ook medeoverheden zoals 

het Rijk, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en diverse gemeenten hun 

medewerking willen geven, indien dit via een pilot gestalte gaat krijgen. Er is 

€ 5 miljoen beschikbaar gemaakt vanuit de provinciale begroting om aan de 

slag te gaan. 

 

Stap 2: inschatting van mogelijke instrumenten 

De betreffende beleidsmedewerker en zijn bestuurlijk opdrachtgever worden 

enthousiast van de kansen die realisatie van deze ambitie kan bieden. De 

vraag is nu echter op welke wijze en met welk financieringsinstrument dit 

gerealiseerd kan worden. De provincie is tenslotte geen autofabrikant, heeft 

geen data-systemen en kent geen omgeving om tot gevalideerde pilotstudies 

te komen. De provincie overweegt daarom om via inzet van financiële 

instrumenten marktpartijen of publiek-private samenwerkingsverbanden in 

staat te stellen om de nieuwe technieken in één concept te bundelen en aan 

de hand van een pilot te toetsen. Omdat dergelijke concepten nog niet op de 

markt te koop zijn is inkoop geen optie, en omdat de commerciële waarde 

van de technieken nog niet vaststaat en commerciële verkoop nog niet 

mogelijk is vormen ook leningen en garanties geen goed bruikbare 

instrumenten.  
Zodoende komt de provincie tot de volgende drie instrumenten die in 
principe inzetbaar zijn om de pilot te financieren: subsidie, participatie, en 
subsidie met benefitsharing.  

 

Stap 3: inschatten van de risicobereidheid van de provincie op dit dossier 

Vervolgens wil de provincie een inschatting maken van de risico's die met 

ieder instrument gelopen worden. Op basis van het referentiemodel wordt 

er gekeken naar de risico's voor ieder financieel instrument. De eerste stap 

daarbij is om de risicobereidheid vast te stellen op de verschillende 

onderdelen uit het model. De provincie komt daarbij tot de volgende 

inschatting van haar risicobereidheid op de verschillende de risicotypen: 

 Beleidstheorie: het onderwerp staat in de publieke en politieke 

belangstelling en het belang van een goede oplossing is hoog. De 

wegingsfactor op dit punt is daarom 'zwaar'. Tegelijkertijd beseft de 

provincie zich echter dat het om nieuwe technologieën gaat en dat het 

ontwikkelen van een sluitend geïntegreerd concept niet eenvoudig is. De 

risicobereidheid wordt daarom ingeschat als 'hoog'.  

 Financieel: de provincie is bereid om het financiële risico te lopen en 

waar nodig aanvullende kosten te maken. De risicobereidheid wordt op 

dit punt ingeschat als 'hoog'. Omdat de totale kosten (gezien de omvang 

van het project) ten laste gaan van de exploitatie, zijn effecten op het 

weerstandsvermogen uitgesloten. De wegingsfactor wordt daarom 

gezien als 'gemiddeld'. 

 Rechtmatigheid: de provincie is altijd zeer strikt op rechtmatigheid en 

aangezien deze pilot in de openbare ruimte plaatsvindt en de 

aansprakelijkheid rondom autonome voertuigen nog in ontwikkeling is, 

wil de provincie juridische uitdagingen zoveel mogelijk beperken. 

Tegelijkertijd beseft de provincie dat het een experimenteel project is en 

is men bereid meer risico te nemen dan anders en schat zij haar 

risicobereidheid op dit punt als 'enigszins laag' in. Gezien het belang van 

rechtmatig overheidshandelen wordt de weging als altijd gesteld op 

'enigszins zwaar'. 

 Staatssteun: de provincie acteert in een competitieve markt, doch meent 

dat er sprake is van marktfalen wat een interventie legitimeert. De 

provincie wenst hierin echter geen grote risico's te lopen en stelt haar 

risicobereidheid op 'enigszins laag'. De weging is niet anders dan anders 

en dus 'gemiddeld'.  
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 Doelmatigheid: de provincie kan op dit moment nog onvoldoende 

inschatten wat er op haar afkomt. Er is een projectleider vrijgemaakt, 

maar het is nog niet bekend of dit afdoende is. De risicobereidheid is 

echter 'hoog', gezien het bestuurlijke belang wat er aan gehecht wordt. 

De provincie wenst hier geen extra gewicht aan te geven en zet de 

weging op 'enigszins laag'. 

 Sturing: sturing is voor de provincie van groot belang. Er wordt een 

substantieel bedrag gestoken in de realisatie van de ambitie en de 

beoogde impact, die voor een belangrijk deel maatschappelijk gedreven 

is, zal met sturing vanuit de provincie behaald moeten worden, om 

tegengewicht te bieden aan de economische (en soms commerciële) 

belangen welke er spelen. de risicobereidheid is daarom 'enigszins laag' 

en de wegingsfactor 'enigszins zwaar'. 

 Draadvlak en draagkracht: bestuurlijk en politiek is er in de huidige 

politieke constellatie veel draagvlak. Men begrijpt dat er nu een window 

of opportunity is om het project van de grond te krijgen en men is bereid 

om een 'hoog' risico te lopen dat het draagvalk in de toekomst eventueel 

wegvalt, er is namelijk een besef dat het een urgent probleem is. Gezien 

de maatschappelijke relevantie van deze ambitie en de verwachting dat 

deze nog vele jaren de politieke en bestuurlijke agenda zal beïnvloeden, 

is dit onderdeel van beperkte invloed en is de wegingsfactor op 'laag' 

gezet. 

 Integriteit en fraude: De provincie hecht, zoals altijd aan zorgvuldigheid 

met betrekking tot integriteit en fraude. Er zijn echter geen speciale 

factoren die deze risicodimensie beïnvloeden, en daarom zijn de 

risicobereidheid op dit punt en het gewicht dat er aan wordt gehecht 

beiden op 'gemiddeld' gesteld.  

 

Dit leidt tot de bovenstaande spindiagram van de provinciale 

risicobereidheid.  

 

In deze figuur moet de risicobereidheid van de provincie worden 

geïnterpreteerd als de ruimte tussen de in de figuur aangegeven blauwe lijn 

(de oppervlakte). Met andere woorden de lijn in de bovenstaande figuur 

geeft de maximale of uiterste grens aan van het risico dat de provincie bereid 

is te lopen. 

 

Stap 4: inschatten van de risicoprofielen voor de afzonderlijke 

instrumenten in de context van het specifieke dossier 

De provincie heeft reeds ruime ervaring met alle  

potentiële instrumenten, zowel op politiek-bestuurlijk niveau, als op 

ambtelijk niveau. Ook heeft de provincie reeds ervaring in de samenwerking 

met de beoogde partners. Er bestaan vanuit de provincie daarom vrijwel 

geen redenen om de algemene risico profielen van de verschillende 

instrumenten aan te passen.  
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Eén belangrijke uitzondering moet echter worden onderkend: de juridische 
risico's. Omdat de aansprakelijkheid rondom autonome voertuigen nog niet 
goed wettelijk is vastgelegd, kleven er aanvullende risico's aan de inzet van 
ieder instrument. De juridische risico's in de risicoprofielen van alle 
instrumenten worden daarom met één stap op de schaal verhoogd. In het 
risicoprofiel van participaties waren de juridische risico's reeds op de hoogste 
stap ingeschaald. Deze kunnen daarom niet naar boven worden bijgesteld. 
Dit leidt tot de volgende spindiagrammen van de risicoprofielen voor de drie 
potentiële instrumenten: subsidie met benefitsharing, subsidie, en 
participatie. 
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Stap 5: vergelijking van risicobereidheid met de risicoprofielen 

Vervolgens vergelijkt de provincie haar risicobereidheid met de risico's per 

financieel instrument. Deze vergelijking is weergegeven in onderstaande 

spindiagram.  

 

In deze figuur duiden de lijnen de buitengrenzen aan van de risico-

inschatting per figuur (oranje, grijze en gele lijnen), en de maximale risico's 

die de provincie wil lopen (blauwe lijn). De oranje lijn van het risicoprofiel 

van subsidie met benefitsharing valt deels samen met het risicoprofiel van 

het subsidie-instrument, en deels met het participatie-instrument. Daarom is 

van deze lijn zelf slechts een klein deel te zien. (Zie de figuur met het 

risicoprofiel hierboven om de gehele lijn te zien). 

 

 

 
 

Uit de vergelijking tussen haar risicobereidheid en de risicoprofielen per 

instrument blijkt dat een participatie flinke risico's met zich meebrengt die 

ver buiten de risicobereidheid van de provincie vallen.  

Het subsidie-instrument en de subsidie met benefitsharing vallen veel beter 

samen met de provinciale risicobereidheid.  
 

Wel is er bij deze beide instrumenten ook sprake van kleine overschrijdingen 

ten opzichte van de risicobereidheid, met name op Sturing en overschrijden 

op het punt van Staatssteun en Rechtmatigheid. 

 

Stap 6: keuze voor het risicoprofiel dat het best aansluit en het nemen van 

risicobeheersingsmaatregelen 

Op basis van de vergelijking tussen de risicobereidheid en de risicoprofielen 

van de individuele instrumenten komen subsidie en subsidie-met 

beenfitsharing dus als best passend naar voren. De overschrijdingen van de 

risico's die de provincie loopt zijn in beide gevallen hetzelfde. In beide 

gevallen zullen er dus beheersmaatregelen genomen moeten worden op het 

punt van Sturing, Staatssteun en Rechtmatigheid.  

 

Hoewel subsidie en subsidie-met-benefit-sharing dezelfde overschrijding van 

de provinciale risicobereidheid laten zien, wijken ze af met betrekking tot de 

onderschrijding die ze laten zien. Op het punt van de Beleidstheorie is de 

provincie bereid om flinke risico's te lopen, omdat de provincie beseft dat 

het om hele nieuwe technologieën en concepten gaat. Aan subsidie met 

benefitsharing zijn op dit punt grotere risico's verbonden. Hiermee maakt dit 

instrument dus beter gebruik van de ruimte die de provinciale 

risicobereidheid biedt. Vanuit het idee van risico's als kansen op sturing is het 

verkennen van de mogelijkheden van een subsidie met benefitsharing 

daarom een interessante optie om verder te verkennen.  
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De uitkomst van de risicoanalyse aan de hand van het referentiemodel in 

deze casus leert ons dus dat: 

1. Subsidie en subsidie met benefitsharing beiden de kleinste overschrijding 

van de provinciale risicobereidheid tonen. 

2. Aanvullende beheersmaatregelen in beide gevallen nog steeds 

noodzakelijk zijn (met betrekking tot Rechtmatigheid, Sturing en 

Staatssteun) 

3. Dat subsidie met benefitsharing beter dan een gewone subsidie gebruik 

maakt van de ruimte die de provinciale risicobereidheid biedt.  

 

Met deze afwegingen fungeert het referentiemodel dus als een check aan de 

voorkant (hebben wij de risico's goed in beeld) en ten zorgt het voor 

aandacht en focus op te nemen risicobeheersmaatregelen.  
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3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk toetsen we het referentiemodel aan de hand van acht cases. 

Deze cases betreffen gevallen waarin provincie Utrecht gebruik heeft 

gekozen voor de inzet van een financieel instrument. Zoals in hoofdstuk 1 

aangegeven heeft de begeleidingscommissie de cases geselecteerd uit 

verschillende afdelingen. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de 

bestudeerde cases.  

 

Nr. Casus Afdeling Financieel instrument 

1 Aardgas tankstations Fysieke Leefomgeving 

(FLO) 

Lening 

2 For-Tecs & HiLux Mobiliteit, Economie en 

Cultuur (MEC) 

Reguliere subsidie 

3 Garanties Wonen Uitvoering Fysieke 

Leefomgeving (UFL 

Garantiesubsidie 

4 Gebiedstransformatie 

Rijnhuizen 

Fysieke Leefomgeving 

(FLO) 

Subsidie en Benefit-share 

5 Interna Technologies 

BV (Life Sciences) 

Mobiliteit, Economie en 

Cultuur (MEC) 

Achtergestelde lening 

6 Kasteel Amerongen Mobiliteit, Economie en 

Cultuur (MEC) 

Lening 

7 N.V. Ontwikkelings-

maatschappij Utrecht 

Mobiliteit, Economie en 

Cultuur (MEC) 

Lening (via provinciale 

deelneming) 

8 Regionaal programma 

RVM 

Wegen (WEG) Inkoop en subsidie 

Tabel 1. Overzicht bestudeerde cases. 

 

 

 

3.2 Casus 1: Aardgastankstations 
3.2.1 Casusbeschrijving  

De casus Aardgastankstations heeft betrekking op het verstrekken van 

leningen door de provincie aan eigenaren van tankstations die een 

aardgasttankpunt willen realiseren. Het verbeteren van de luchtkwaliteit is 

het maatschappelijk effect dat is beoogd. Hiervoor heeft de Provincie Utrecht 

met het project 'Groen gas geven' het doel gesteld om te komen tot een 

toename van het aantal aardgastankstations (minimaal acht) in de provincie 

Utrecht, met een goede geografische spreiding over de provincie.  

 

Het project is gestart in 2007 en is geëindigd in 2014. Als onderdeel van dit 

project konden tankstationhouders een aanvraag doen voor een lening van 

maximaal € 100.000. Per 1 december 2014 zijn er voor dertien 

aardgasvulpunten renteloze leningen verstrekt en intussen zijn er negen 

punten daadwerkelijk gerealiseerd. De resterende projecten zijn nog niet 

afgerond. In tabel 2 is de casus kort beschreven. 

 

Casus Aardgastankstations 

Financieel instrument Lening (courant) 

Verstrekker Provincie Utrecht 

Afdeling Fysieke Leefomgeving (FLO) 

Doel Vergroting van het aantal tankstations met een aardgas 

brandstofpunt door het verstrekken van leningen aan 

uitbaters van tankstations waardoor er meer gebruikt 

gemaakt wordt van schonere brandstof. 

Financiële omvang Totale omvang € 1.255.305, Max. € 100.00 per lening 

Periode 2007 – eind 2014 

Tabel 2. Casusbeschrijving Aardgastankstations. 

3 Toetsing van het referentiemodel 
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3.2.2 Afwegingen bij de inzet van financiële instrumenten 

Door een renteloze lening in te zetten als financieel instrument is er de 

mogelijkheid geweest om met beperkte financiële middelen meerdere 

aardgastankstations te realiseren. Er is voor een lening gekozen boven een 

subsidie om met beperkte middelen een groter bereik te hebben en er is 

voor 'renteloos' gekozen om geen drempel op te werpen voor de 

ondernemers. Er zijn geen aanvullende afwegingen gemaakt of andere 

argumenten overwogen om een keuze te maken tussen diverse financiële 

instrumenten. 

 

In de uitvoering van het project zijn er een aantal zaken naar voren gekomen. 

Door het stimuleren van de realisatie van aardgastankstations is gepoogd het 

kip-ei probleem van vraag en aanbod voor het rijden op schonere brandstof 

te doorbreken. De economische crisis en de lagere gas- en olieprijzen zetten 

de vraag naar schonere brandstof echter onder druk. Onder andere hierdoor 

is het niet gemakkelijk geweest ondernemers te vinden die wilden 

investeren, en bij sommigen is er vertraging ontstaan door deze aarzelingen. 

Daarnaast hebben ondernemers te maken gekregen met (soms langdurige 

processen van) het aanvragen van een vergunning bij de betreffende 

gemeente. Ondanks dat de voorwaarde van realisatie binnen een jaar na het 

verstrekken van de lening is hier in de praktijk pragmatisch mee omgegaan. 

De provincie heeft energie gestoken in het aanjagen van het project, onder 

meer door het zoeken naar alternatieve locaties.  

 

Er was nog geen ervaring binnen de provincie met het verstrekken van 

renteloze leningen. Omdat er niet een specifieke verordening voor handen 

was is er gebruik gemaakt van de subsidieverordening bij het verstrekken van 

de leningen. De provincie schat in dat de kans zeer reëel is dat aanvragers 

van een lening met een beroep op 'bijzondere omstandigheden' zullen 

verzoeken om de terugbetaling op te schorten, of geheel te schrappen 

omdat het gerealiseerde aardgastankstation in de optiek van de aanvrager 

van de lening niet rendabel is. Mede hierom is er een aanpassing gemaakt in 

de uitvoeringsverordening. Er is voor een renteloze lening gekozen. Dit 

betekent dat de provincie inkomsten misloopt door rentederving. Los van de 

impact die dit heeft op de financiële positie van de provincie ligt er ook een 

relatie met staatssteun. Hierover wordt gerapporteerd in de staatssteun 

rapportages richting Europa Decentraal.  

 

3.2.3 Lessen uit de casus voor het referentiemodel 

Omgevingsrisico's hebben hun invloed gehad op dit project. Er is gekozen om 

een kip-ei probleem te doorbreken, in de verwachting dat daarmee het 

gebruik van schonere brandstoffen zou toenemen. De levensduur van de 

technologie, de gas- en olie prijzen, de economische crisis zijn externe 

factoren die de provincie niet in de hand heeft (omgevingsrisico's), maar die 

wel aangeven dat de beleidstheorie breder is dan een kip-ei probleem. In de 

uitvoering heeft de provincie hier risicobereidheid getoond.  

 

Er is in de uitvoering gekozen om pragmatisch te handelen, bijvoorbeeld 

door het gebruik van de subsidieverordening en door te investeren in het 

aanjagen in de regio. Er was geen ervaring met het verstrekken van renteloze 

leningen, in die zin heeft de provincie risicobereidheid getoond. Door 

expliciet in de besluitvormingsfase risico's inzichtelijk te make komen meer 

'mitsen en maren' in beeld. De casus van de aardgastankstations laat zien dat 

dit niet een belemmering hoeft te zijn om over te gaan tot uitvoering. Het 

laat zien dat er in de organisatie van de provincie Utrecht een mate van 

draagkracht aanwezig is om pragmatisch met 'mitsen en maren' om te gaan.  
 

3.3 Casus 2: For-Tecs & Hilux 
3.3.1 Casusbeschrijving 

Samen met Het Rijk voert de Provincie Utrecht de regeling Mkb 

Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) uit. Beiden financieren voor de helft 

de regeling (totaal € 2 miljoen).  
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Met deze middelen worden innovatieve en risicovolle projecten gefinancierd, 

die gerealiseerd worden door het MKB in de Provincie Utrecht. De MIT-

regeling bestaat uit drie categorieën: samenwerkingsprojecten (uitgezet via 

First Come First Serve en via een tender), haalbaarheidsonderzoeken, en 

innovatieadviestrajecten. 

 

De beoordeling van aanvragen is deels op afstand geplaatst. 

Uitvoeringsorganisatie RVO (agentschap van het Ministerie van Economische 

Zaken) draagt zorg voor de inhoudelijke en technische beoordeling van R&D 

aanvragen, terwijl de provincie de aanvragen voor haalbaarheids- en 

innovatieprojecten in samenwerking met de EBU heeft opgepakt. De 

provincie zorgt voor de beschikking en de verantwoording van de verstrekte 

subsidies op basis van de uitvoeringsververordening EBU. Het project wordt 

daarbij gecheckt op aansluiting bij de strategische agenda van het EBU. Het 

EBU adviseert hierbij. 

 

Binnen de MIT-regeling is het project For-Tecs & Hilux beschikt. Het plan van 

adviseur For-Tecs en machinebouwer Hilux richtte zich op de ontwikkeling 

van een modulaire decentrale krachtcentrale. Deze zou vooral ingezet 

kunnen worden in ontwikkelingslanden. 

 

Casus For-Tecs & Hilux 

Verstrekker Provincie 

Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur (MEC) 

Doel MIT- subsidie (Het Rijk i.c.m. Provincie Utrecht) volgens 

Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht voor 

project Modulaire decentrale krachtcentrale. Er zijn 5 van 

dergelijke subsidies verleend. 

Financieel instrument Reguliere subsidie 

Financiële omvang Totale omvang €159.250 

Periode 2 jaar 

Tabel 3. Casusbeschrijving For-Tecs & Hilux. 

3.3.2 Afwegingen bij de inzet van financiële instrumenten 

De MIT-regeling is een landelijke subsidieregeling. Het Rijk had € 1 miljoen 

beschikbaar voor ondernemers uit Utrecht indien de Provincie hier eveneens 

€ 1 miljoen voor beschikbaar maakte. Er is door het Rijk gekozen voor een 

reguliere subsidie. Daarmee stonden de spelregels bij aanvang van de 

regeling al vast. Een keuze voor inzet van een ander financieringsinstrument 

was niet mogelijk. 

 

Het streven is in principe flexibiliteit te hebben in het soort instrument dat 

wordt ingezet voor aanvragen. De EBU komt hiervoor met een voorstel voor 

het type financiering en gaat daarover met aanvragers in gesprek. Gezien het 

grote risico van de projecten is voor de MIT een revolverend instrument van 

beperkte waarde. Er is er ook geen sprake van tussentijdse rapportages, die 

vinden in principe (conform de Algemene Subsidieverordening) alleen plaats 

bij subsidies die langer dan één jaar lopen.  

 

De afweging van de inzet van het instrument voor individuele projecten 

wordt niet door de provincie gemaakt. Dit is het gevolg van de tijd die het 

vanuit het Ministerie van EZ heeft gekost om de regeling op te starten, 

omdat het ministerie een landelijk dekkend instrumentarium nastreeft. 

Omdat de regeling vervolgens snel in werking moest worden gesteld, is er 

voor gekozen de beoordeling door RVO te laten plaatsvinden, omdat de 

Provincie niet in staat was dit op korte termijn met de gewenste kwaliteit te 

organiseren. Hierdoor zijn de afwegingen bij de inzet van het instrument 

voor individuele projecten op een zekere afstand van de Provincie komen te 

staan. 

 

In de wijze waarop de beoordeling is opgezet worden de projecten niet 

beoordeeld op kwaliteit maar op basis van onderlinge ranking in relatie tot 

het beschikbare budget. In de regeling waren geen minimum eisen 

opgenomen met betrekking tot het te behalen aantal punten. Het project 

For-Tech & Hilux haalde 48 van de 100 punten.  
  



 
 

 

15 november 2016. Ons kenmerk 1016031-008/mde/mja 35 

 

 

Omdat er voldoende middelen beschikbaar waren en omdat er op basis van 

de regeling geen geldige selectiecriteria waren om een aanvraag op 

puntenscore uit te sluiten, is toch subsidie verstrekt.  

 

3.3.3 Lessen uit de casus voor het referentiemodel 

Uit de casus komen een aantal opvallende zaken naar voren waaruit we 

lessen kunnen trekken voor het referentiemodel. 

 

Ten eerste is er in de uitvoering van de regeling onvoldoende sturing 

mogelijk op het aantal aanvragen. Het succes van de regeling staat of valt 

met de animo dat ervoor is. Het aantal (goede) aanvragen valt tot nu toe 

tegen. Daar komt bij dat de aanvragen voor de haalbaarheids- en 

innovatieprojecten op basis van First come, first serve worden beoordeeld. 

(Dit geldt niet voor de R&D projecten omdat die op basis van een Tender 

worden geselecteerd). Hierdoor is er geen inhoudelijke selectie op de 

kwaliteit van deze projecten. Als gevolg vallen de behaalde resultaten tot nu 

toe tegen. Deze bevindingen onderstrepen het belang van het onderscheiden 

van beleidsrisico's bij de afweging voor de inzet van instrumenten. Is er vraag 

in de markt naar het in te zetten instrument, en op welke wijze draagt dit 

instrument bij aan het bereiken van de provinciale doelstellingen? 

 

Hieraan verbonden is de samenwerking met het Rijk. Omdat het Rijk een 

uniforme landelijke regeling wilde, is er geen ruimte voor maatwerk. 

Daardoor matcht het instrument minder goed met de behoeften van het 

MKB in Utrecht. Ook is de regeling op afstand komen te staan van de 

provincie. Hierdoor is de provincie minder inhoudelijk betrokken. Bij aanvang 

van de regeling heeft de provincie zich laten leiden door de bijdrage van het 

Rijk aan de regeling. Dit onderstreept het belang van samenwerking als een 

risicodimensie in het referentiemodel, zoals benoemd bij doelmatigheid.  

 

 

 

Tenslotte onderstreept het project het belang van bijsturingmogelijkheden 

tijdens het project. In de huidige opzet van de regeling is hier wel van te 

voren een afweging in gemaakt, maar gedurende de looptijd van de regeling 

concludeert men dat de interventiemogelijkheden beperkt zijn en dat 

zodoende niet op alle problemen ingegrepen kan worden. Dit toont het 

belang van een kritische inschatting vooraf op de bijsturingsmomenten 

tijdens de inzet van het instrument.  

 

3.4 Casus 3: Garanties Wonen 
3.4.1 Casusbeschrijving  

De rol van de provincie bij het realiseren van bouwinitiatieven is het geven 

van het laatste zetje. Binnen het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling 

en Wonen worden garanties afgegeven zodat projectontwikkelaars hun 

initiatieven daadwerkelijk kunnen omzetten in realiteit. Op basis van de 

uitvoeringsverordening is daarvoor € 11,5 miljoen beschikbaar. Op basis 

hiervan is voor meer dan € 100 miljoen ontwikkeld, zonder dat het de 

provincie daadwerkelijk een garantiestelling heeft moeten effectueren.  

 

De insteek van het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling is een flexibele 

opzet: geen uitgebreide criteria en geen voorgeschreven instrumenten. Niet 

de regeling maar het project is het uitgangspunt. Als er een project is wat 

niet van de grond komt, maar wel bij kan dragen aan de doelstelling van de 

provincie om 68.000 woningen toe te voegen, dan gaat de provincie met de 

ontwikkelaar in gesprek. Rond 2008 waren het vooral woningbouwprojecten 

die door de crisis een laatste zetje nodig hadden. Later is dit verschoven naar 

de transformatie van kantoorpanden. 

 

Voor het afgeven van een garantie geeft een extern adviseur advies. De 

gedeputeerde is gemandateerd om te tekenen voor de inzet van middelen. 
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Casus Garanties Wonen 

Financieel instrument Garantiestelling 

Verstrekker Provincie 

Afdeling Uitvoering Fysieke Leefomgeving (UFL) 

Doel Garantie om woningbouwprojecten eerder van start te 

kunnen laten gaan 

Financiële omvang € 11,5 miljoen. 

Periode  

Tabel 4. Casusbeschrijving Garanties Wonen. 

 

3.4.2 Afwegingen bij de inzet van financiële instrumenten 

In eerste aanleg is de afweging om gebruik te maken van garantiestelling 

ingegeven door het teruglopen van subsidiebudget.  

 

Er is toen gezocht naar een ander instrument om toch bij te dragen aan de 

woningbouw opgave. De gedachte die leeft in de organisatie is dat het 

makkelijker is om een subsidie te verlenen dan middelen revolverend in te 

zetten. Voordat er garanties afgegeven konden worden is men tegen regels 

en procedures aangelopen. Het inzetten van garanties als financieel 

instrument was in die tijd niet een veel voorkomend instrument. Het heeft 

de nodig energie gekost om het inzetten van de garanties voor elkaar te 

krijgen. Doordat er met het verlenen van garanties wordt gekeken naar de 

behoefte van de markt, past de garantie verstrekking niet naadloos in de 

planning & control-cyclus. Er is een constant gesprek met de afdeling 

Planning & Control omdat de uitgaven niet goed planbaar (afhankelijk van 

inroepen garantie) zijn omdat het programma over 4 jaar loopt en deels 

revolverend is (afhankelijk van het specifieke project). 

 

Wat geholpen heeft is dat het financieel risico laag is gebleken; tegenover de 

garanties staat een onderpand van onroerende zaken en garanties zijn alleen 

afgegeven als partners geloof hadden in het project en er een positief advies 

van een externe deskundige aan het besluit ten grondslag lag.  

Er is nu een inschatting gemaakt dat 10 á 15% financieel risico gelopen 

wordt. De historische ervaring leert dat deze raming (en daarmee 

voorziening) voldoende is om de kosten die de provincie zou hebben als 

woningen niet verkocht worden te dekken. De overtuiging van de betrokken 

medewerkers is dat op deze manier meer woningen zijn gerealiseerd dan 

met een subsidie mogelijk was geweest. 

 

3.4.3 Lessen uit de casus voor het referentiemodel 

De ervaring leert dat als middelen revolverend worden ingezet, zoals bij het 

verlenen van garanties, dat de voorbereiding en de uitvoering binnen de 

organisatie complexer is dan wanneer het niet revolverend is (subsidie). 

Bijvoorbeeld doordat de garantieregeling makkelijk in de planning & control 

cyclus valt, of omdat er omtrent staatssteun eerst zaken uitgezocht moest 

worden. Vragen over mandatering en het revolverende karakter worden dan 

gesteld door juridische zaken en door concern control. Ook is er binnen de 

provincie de wens om de termijnen overzichtelijk te houden en geen 

garantstellingen te geven voor de langer termijn. Het draagvlak voor de 

garantiestelling moet een aantal hobbels overwinnen. Dit kost ambtelijke 

capaciteit.  

 

De insteek om niet de regeling centraal te stellen maar het project zorgt er 

voor dat er op voorhand een selectie plaatsvindt. Het is gebleken dat 

bijvoorbeeld gemeenten nog wel eens een aanvraag voor een regeling 

indienden omdat de regeling er nu eenmaal was. Doordat de indiener nu zelf 

moet nadenken om met een goed voorstel te komen en niet kan afgaan op 

(of kan toeschrijven naar) de kaders van een regeling worden 'gelukszoekers' 

en meer risicovolle projecten eruit gefilterd. De uiteindelijke uitvoering is 

niet zwaar belastend voor de ambtelijke organisatie.  

 

Samenwerking met verschillende partners is een belangrijke factor. Zo wordt 

er met de Garanties Wonen meegedacht door het financiële netwerk van de 

provincie met de ontwikkelaars: op welke wijze ben je het best geholpen? 
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Ook een project zelf blijkt eerder haalbaar als er een consortium van 

partners bij betrokken is. Deze proceskosten worden vanuit het programma 

betaald.  

 

In de uitvoering van de garantieregeling zijn risico's een terugkerend thema. 

Bijvoorbeeld risico's tijdens een project als vertraging als gevolg van 

aanpassing bestemmingsplan.  

 

Een geopperde beheersmaatregel is een voorwaarde opnemen voorafgaand 

aan de garantieverlening dat een betreffend bestemmingsplan passend is. En 

daaraan gekoppeld het juridische risico; welke projectkosten vallen wel en 

welke vallen niet onder de garantie? Deze risico's worden zoveel mogelijk 

met een uitvoeringsovereenkomst afgedekt.  

 

3.5 Casus 4: Gebiedstransformatie Rijnhuizen 
3.5.1 Casusbeschrijving  

Rijnhuizen is een gebiedsontwikkelingsproject van de gemeente Nieuwegein. 

Het gaat om een kantoorterrein met veel leegstand. Door de ligging dicht bij 

het centrum en groen en blauwe waarden heeft het gebied echter veel 

potentie om her-ontwikkeld te worden. De gemeente heeft geen grond in 

bezit en heeft zelf minimale middelen om te investeren. Daarom is er 

gekozen voor een vorm waarbij private partijen de benodigde infrastructuur 

mede financieren.  

 

De inzet van de middelen voor gebiedstransformatie Rijnhuizen voor 

realisering van woningbouw is onderdeel van de uitvoeringsverordening 

Binnenstedelijke ontwikkeling. Vanuit deze regeling worden meerdere 

instrumenten ingezet, zowel de garanties voor wonen, als de middelen voor 

de gebiedsontwikkeling Rijnhuizen. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar 

vanuit Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IPG). Bij IPG besluiten de 

Staten uiteindelijk over de inzet van de middelen. Het project kent eigenlijk 

slechts een beperkte benefitsharing dimensie.  

Initieel is het wel benefitsharing genoemd, maar nu spreekt men van een 

revolverend gebiedsfonds. wij classificeren de casus hier als een subsidie met 

benefitsharing. De investeringen worden uiteindelijk allemaal gefinancierd 

door private partijen. Die betalen tussen de 2,2 en 2,4% van de 

woningprijzen aan bijdrage voor infrastructuur. Om te starten hebben de 

gemeente en de provincie beiden circa € 650.000 vooraf in een fonds 

beschikbaar gesteld. De markt heeft dit fonds aangevuld tot € 1,9 miljoen. 

Met dit fonds kan gestart worden om de benodigde infrastructurele 

investeringen te doen.  

 

Casus Gebiedstransformatie Rijnhuizen 

Financieel instrument Subsidie en benefit-share 

Verstrekker Provincie 

Afdeling Fysieke Leefomgeving (FLO) 

Doel Het project is gericht op de gebiedstransformatie van 

Rijnhuizen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het nieuwe 

instrument benefit sharing om renovatie van de openbare 

ruimte mogelijk te maken  

Financiële omvang € 650.000 

Periode  

Tabel 5. Casusbeschrijving Gebiedstransformatie Rijnhuizen. 

3.5.2 Afwegingen bij de inzet van financiële instrumenten 

De overweging van de provincie in deze casus is dat het de voorkeur heeft 

om middelen revolverend in te zetten. Dit heeft de voorkeur boven het 

verstrekken van subsidie. Er is geen afweging gemaakt tussen verschillende 

revolverende financiële instrumenten. Ook omdat daar geen overzicht of 

methode voor beschikbaar is.  

 

De tijdsbesteding voor de inzet van financiële middelen is bij de provincie 

een belangrijke overweging. Afrekening van een financiering moet meer in 

de nabije toekomst liggen, zodat de inzet van middelen in de tijd te overzien 

is.  
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Dit om twee redenen. In de eerste plaats om politieke overwegingen in de 
loop van de jaren wijzigen Nu heeft het programma structureel geld, en is 
het politieke continuïteitsrisico minder.  

 

In de tweede plaats om organisatorische redenen. Een langlopend 

programma vraagt ook langlopende ambtelijke capaciteit.  

 

3.5.3 Lessen uit de casus voor het referentiemodel 

De provincie heeft voldoende budget beschikbaar voor het programma. In 

principe is het mogelijk geweest om het geld met een subsidie weg te zetten. 

Dit heeft als groot voordeel dat er geen ambtelijke capaciteit nodig is om een 

risicoanalyse te maken voor het geval het geld niet terug komt. Het nadeel 

daarvan is dat het geld niet terug komt.  

 

Tot nu toe lijken de risico's in de casus beperkt. Er bestaat wel een risico dat 

niet alle fase van het project uitgevoerd gaan worden. Omdat private 

partijen zelf het grootste deel investeren wordt er van uit gegaan dat de 

verkoop van woningen slaagt. Doordat verschillende partijen investeren is er 

sprake van risicodeling.  

 

Het is niet geheel duidelijk waarom de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht 

(OMU) niet is betrokken als instrument bij dit project. De OMU werkt in het 

algemeen meer op het niveau van individuele bouwprojecten en niet voor 

gebiedsontwikkelingen. De OMU zou echter kunnen investeren in de 

bouwprojecten in het gebied (ter ondersteuning van private financiers).  

 

Belangrijkste les uit de casus is de aandacht en tijd die uitgaat naar het 

toestemming krijgen voor het revolverend inzetten van middelen. De casus 

toont dat dit erg veel tijd kost, terwijl de middelen meestal volledig worden 

voorzien op de balans, alsof ze volledig zouden worden uitgegeven. De vraag 

is of dit een goede verhouding is tussen inspanningen en boekhoudkundige 

beschikbaarheid van middelen. Of tussen financieel risico en 

doelmatigheidsrisico.  

Als middelen bewust als garantie of revolverend worden ingezet, dan is dit 

de tijdsbesteding vooraf waard als er uiteindelijk ook meer middelen kunnen 

worden ingezet. Dan moet dit boekhoudkundig ook zo geregeld worden.  

 

3.6 Casus 5: Interna Technologies BV (Life Sciences) 
 

3.6.1 Casusbeschrijving  

De life science sector in Utrecht stelde dat het voor startende life science 

moeilijk was om aan financiering te komen, en dat andere regio's in 

Nederland wel middelen konden bieden waardoor ondernemers zich elders 

gingen vestigen. De stimuleringsregeling voor de life sciences financiert 

startende life science bedrijven met een achtergestelde lening of een 

garantie. Een extern privaat fonds selecteert conform de 

uitvoeringsverordening bedrijven die in aanmerking komen. Op advies van 

het fonds verstrekt de provincie de middelen aan de betreffende 

ondernemer.  

 

Casus Interna Technologies BV 

Financieel instrument Achtergestelde lening 

Verstrekker Provincie, maar beoordeling door privaat fonds 

Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur (MEC) 

Doel Subsidie voor de verdere ontwikkeling van een medicijn. 

Financiële omvang € 233.333 in 2014, € 500.000 in 2015, in totaal € 1,25 mln. 

Periode  

Tabel 6. Casusbeschrijving Interna Technologies BV. 

 

3.6.2 Afwegingen bij de inzet van financiële instrumenten 

Door gesprekken te voeren met het MKB in Utrecht is geverifieerd of er 

inderdaad noodzaak en behoefte was om innovatie in de life science sector 

te financieren. Uit die verkenning kwam naar voren dat dit inderdaad een 

tekort was en dat een stimuleringsmaatregel gewenst was. 
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Er is toen gezocht naar een incentive voor Utrechtse bedrijven om te 

innoveren en om dat in Utrecht te (blijven) doen. Het faciliteren van private 

financiering voor kwalitatief goede projecten was het uitgangspunt (Support 

the winners, niet zelf gaan bankieren).  

 

De inzet daarbij was om middelen revolverend in te zetten. De inschatting 

van de provincie was dat binnen de eigen organisatie onvoldoende kennis 

aanwezig was om de goede projecten te selecteren. Daarom is er voor 

gekozen om via een aanbesteding een privaat fonds te zoeken dat de 

beoordeling zou kunnen doen. Voorafgaand is er overleg geweest met onder 

andere de business controller en juridische zaken. Die waren op een aantal 

punten bezorgd, bijvoorbeeld over de vraag of er met het geld wel gebeurt 

wat er mee moet gebeuren; hoe beheers je de doeltreffendheid van het 

instrument? 

 

Ook andere risico's zijn in overweging genomen, bijvoorbeeld het politiek-

bestuurlijk risico rondom dierproeven. Afgezet tegen het belang van het 

behoud van innovatieve bedrijven in de regio Utrecht was er voldoende 

politiek en bestuurlijk draagvlak.  

 

Met de fondsmanager zijn afspraken gemaakt over het mandaat. Als de 

fondsmanager buiten het mandaat handelt, dan kan de provincie dat op het 

fonds verhalen. 

 

3.6.3 Lessen uit de casus voor het referentiemodel 

De beleidstheorie is dat door financiering mogelijk te maken kansrijke 

innovatieve projecten behouden blijven voor de regio Utrecht. In het 

instrument zit geen penalty ingebouwd op performance. Als een bedrijf niet 

goed presteert, wat dan? Omdat vanuit de fondsstructuur geëist wordt dat 

tegenover elke publieke euro drie private euro's staan is wel een incentive 

om alleen in goede en kansrijke projecten te investeren.  

 

De fondsstructuur via een private partij in deze casus voor het eerst 

toegepast in de provincie Utrecht. Daar zit leergeld in. Een voorbeeld is de 

wijze waarop de vergoeding aan het fonds wordt afgesproken. Het fonds had 

een fondsmanagementvergoeding kunnen claimen, maar heeft daar 

uiteindelijk vanwege morele redenen van afgezien.  
Door met een privaat fonds te werken liggen financiële incentives anders dan 
wanneer de provincie zelf aan het stuur staat. Over de sturing is nagedacht in 
het mandaat, maar het heeft ook een integriteitsrisico in zich.  

 

Een ander voorbeeld is een hoge fee van de fondsmanager die boven de 

ministersnorm ligt. Hoewel het om een extern privaat fonds gaat, schuilt 

hierin in verband met eventuele negatieve beeldvorming toch een politiek-

bestuurlijk risico. Aan de andere kant is het een gegeven in de sector en 

heeft de provincie een bewuste keuze gemaakt om de beoordeling niet zelf 

te doen en dus een hogere risicobereidheid te tonen op het politieke 

draagvlak door het aan een private partij uit te besteden. 

 

3.7 Casus 6: Kasteel Amerongen 
3.7.1 Casusbeschrijving  

Kasteel Amerongen is een van de belangrijkste culturele iconen in de 

provincie Utrecht. Vanwege dit belang draagt de provincie al sinds 1977 bij 

aan de exploitatie van het kasteel. Het doel is om het kasteel, dat een unieke 

combinatie aan 'groen' (tuin), rood (bebouwing) en goud (interieur) heeft, te 

behouden en toegankelijk te houden voor het publiek.  

 

Het kasteel is 10 jaar lang gerestaureerd. Na de opening bleek kasteel 

Amerongen met een schuld te zitten van circa € 1,3 miljoen.  
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Casus Kasteel Amerongen 

Financieel instrument Lening (kredietsubsidie) 

Verstrekker Provincie 

Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur (MEC) 

Doel Eenmalige lening om schulden bij 3 schuldeisers af te 

lossen,  

Financiële omvang € 1.130.000 

Periode Lening verstrekt in dec 2015, loopt tot dec 2038 

Tabel 7. Casusbeschrijving Kasteel Amerongen. 

 

Binnen de provincie is er een ambtelijk werkgroep gestart met onder andere 

financiën, juridische zaken, communicatie en de business controller. Er is 

uiteindelijk besloten Kasteel Amerongen een lening te verstrekken om de 

schulden bij drie verschillende schuldeisers af te lossen. Deze lening heeft 

een looptijd van 23 jaar, waarbij in de eerste tien jaar de rente vast staat op 

3% en jaarlijks € 50.000 (lineair) wordt afgelost. 

 

Naast de eenmalige lening voor het aflossen van schulden verstrekt de 

provincie jaarlijkse tevens een exploitatiesubsidie en heeft de provincie in 

het verleden ook restauratiesubsidies verstrekt. 

 

3.7.2 Afwegingen bij de inzet van financiële instrumenten 

In het voorstel (A-stuk) aan de GS wordt aangegeven dat er bewust niet 

wordt gekozen voor een subsidie, omdat in het ingezette cultuurbeleid het 

de bedoeling is om culturele instellingen ondernemender te maken. 

Daarnaast wordt bij het alternatief 'niets doen' aangegeven dat dit kan leiden 

tot faillissement en een langdurige sluiting voor publiek.  

 

In de provinciale werkgroep heeft het verzoek voor het verstrekken van een 

lening van het Kasteel Amerongen tot de nodige discussie geleid. Een 

argument tegen het verstrekken van een lening is geweest dat 'de overheid 

geen bank is'. 

Politiek gezien was er een 'Amerongen-moeheid'. Het kasteel heeft in de 

voorbije jaren een exploitatiebijdrage ad € 102.000 gekregen en cumulatief 

incidentele subsidies van € 6,5 miljoen. Daarbij komt dat er op z'n minst 

verontrusting was over de manier waarop het kasteel bestuurd werd. 

Bovendien zat er aan het dossier een politiek risico in een tijd dat er net een 

nieuw GS was geïnstalleerd. En niet alleen de politiek wisselde, ook in de 

ambtelijke organisatie veranderden een aantal sleutel functionarissen van 

positie. 

 

Financieel gezien is meegenomen dat de rente van de lening 1% lager is dan 

het geldende interne rentepercentage voor langlopende leningen van 4%. Dit 

komt neer op een bedrag van € 90.500 over 10 jaar en komt ten lasten van 

het programmabudget van cultuur. Juridisch is de Wet Markt en Overheid in 

beschouwing genomen. Het argument dat gegeven wordt is dat door de 

situatie van Kasteel Amerongen geen marktpartij meer financiering zou 

verstrekken. Een lening vanuit de overheid verstoort daardoor de markt niet.  

 

Hoewel het kasteel Amerongen graag zelfstandig was gebleven en vrijheid 

van handelen had gehad, is de provincie wel dichter op de governance gaan 

zitten. In de voorwaarden van de lening is onder andere opgenomen dat 

kasteel Amerongen inzicht geeft in verslagen van bestuursvergaderingen en 

de provincie halfjaarlijks informeert omtrent de stand van zaken. Ook 

ambtelijk is het contact intensiever. In zekere zin heeft de provincie een 

lagere risicobereidheid om de sturing in de casus kasteel Amerongen kwijt te 

raken.  

 

3.7.3 Lessen uit de casus voor het referentiemodel 

In het voorstel aan de GS komen nagenoeg alle risico-dimensies uit het 

referentiemodel aan de orde. Vooral de financiële en rechtmatigheidsrisico's 

zijn expliciet benoemd. Maar ook het risico van gebrek aan sturing wordt 

beheerst door voorwaarden van de leningen ook het risico op staatssteun 

c.q. oneerlijke kansen wordt benoemd.  



 
 

 

15 november 2016. Ons kenmerk 1016031-008/mde/mja 41 

 

 

Het zwaartepunt van de overweging is niet geweest of er het juiste financiële 

instrument werd ingezet, maar het zwaartepunt was de discussie óf er een 

financieel instrument moest worden ingezet. Factoren die een grote rol in 

die overweging hebben gespeeld zijn het politieke draagvlak en in mindere 

mate organisatie draagkracht. Doordat er een groter aantal personen nieuw 

in functie zijn is op dit vlak de risicobereidheid lager.  

 

Een risicodimensie die niet expliciet in stukken aan de orde is gekomen, maar 

in deze casus wel een rol speelt is de dimensie van fraude- en integriteit. Op 

het moment dat een bestuur onverantwoorde keuzes heeft gemaakt in het 

verleden, en niet altijd transparant is geweest in hun handelen, dan heeft de 

provincie belang bij een betrouwbaar bestuur. Ook heeft de provincie het 

belang om zelf niet de schijn op te werpen van belangenverstrengeling. 

Daarom zijn er expliciete afspraken gemaakt bij de parttime aanstelling van 

een voormalig provincie-secretaris als directeur  bij Kasteel Amerongen In de 

specifieke situatie van kasteel Amerongen en gezien de politieke context is 

de risicobereidheid op de dimensie integriteit en fraude heel laag. Dit 

betekent bij elk financieringsinstrument dat aanvullende 

beheersmaatregelen nodig zijn. 

 

3.8 Casus 7: Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht 
3.8.1 Casusbeschrijving  

De OMU is een verbonden partij van de provincie Utrecht (financiële 

participatie) die zich richt op de herstructurering van bedrijventerreinen en 

kantoorlocaties. De OMU kan financiering (overbruggingsfinanciering) 

verstrekken bij het herontwikkelen van bedrijventerreinen, waaronder 

kantoren (Kantoren Transformatie). Ook kan de OMU risicodragend in 

herontwikkelingsprojecten participeren. In de praktijk maakt de OMU het 

meest gebruik van hypothecaire geldleningen.  

Doel van de ontwikkelingsmaatschappij is de herstructurering van ongeveer 

50 ha. netto bedrijventerreinen exclusief het publieke domein, zoals wegen 

en groenvoorzieningen in de periode tot 2025.
13

 Voorbeelden zijn de 

aankoop van een bouwkavel in Utrecht en een pand in Amersfoort. 

 

Casus Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht 

Financieel instrument Hypothecaire leningen 

Verstrekker NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) 

Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur (MEC) 

Doel De OMU heeft tot doel herontwikkeling van 

bedrijventerreinen en kantoorlocaties te faciliteren door 

risicodragende participaties of verstrekking van 

hypothecaire geldleningen (overbruggingsfinanciering).  

Financiële omvang € 15.000.000 in tranches van € 7,5, € 3,75 en € 3,75 

miljoen.  

Periode Geen vaste einddatum, beoogd om revolverend te zijn 

Tabel 8. NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht. 

3.8.2 Afwegingen bij de inzet van financiële instrumenten 

Ten tijde van de besluitvorming zijn een aantal afwegingen gemaakt 

aangaande de instrumentkeuze en de keuze voor het op afstand zetten van 

de OMU. De belangrijkste afwegingen waren:
14

 

 ten opzichte van subsidieverstrekking: het via het publiekrecht 

subsidiëren van herstructureringsplannen zorgt ervoor dat de financiële 

middelen sneller uitgeput zijn, waardoor er effectief minder hectares 

aangepakt kunnen worden. 

 ten opzichte van participatie per project: het rechtstreeks deelnemen in 

projecten brengt een financieel risico met zich mee en vergt voor ieder 

project veel ambtelijke inzet op financieel en juridisch terrein 

Op basis van deze overwegingen is er bewust voor gekozen om geen 

subsidies in te zetten als instrument en om niet direct als provincie te 

participeren in individuele projecten.  

                                                                 
13  Statenvoorstel. 
14  Statenvoorstel. 
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Bij het oprichten van de OMU zijn de volgende risico's benoemd en 

meegewogen in het uiteindelijke besluit tot oprichting van de NV:
 15

 

 

Financiële risico's 

 Vertragingen in projecten. 

 Onjuiste aannames in het simulatiemodel (exploitatiemodel). 

 Hogere kosten dan voorzien. 

 Kwaliteit van de medewerkers onvoldoende om taak uit te voeren. 

 Aannames qua volume blijken niet realistisch. 

 Middelen blijken onvoldoende om doel te bereiken. 

 Aanvullende garanties noodzakelijk. 

 

Juridische risico's 

 Sturing in relatie tot aansprakelijkheid. 

 Quasi inbesteden wordt aangevochten. 

 OMU werkt niet conform aanbestedingsrichtlijnen. 

 Niet meer aan te merken als DAEB, ook bij uitbreiding taken. 

 

Bestuurlijke risico's 

 Door investeren bij problemen. 

 Realisatie van het beoogde maatschappelijke effect. 

 Scheiding van rollen. 

 Activiteiten niet passend bij provinciaal beleid. 

 Niveau van interne controle (organisatie provincie). 

 Gemeenten komen financiële afspraken niet na. 

 

 

Algemene risico's 

 Management heeft kwaliteit voor adequaat risicomanagement. 
                                                                 
15  Risicoanalyse CMS. 

 Informatievoorziening adequaat en periodiek. 

 Hoe risicomanagement borgen (kennis nemen van risicokaart). 

 

3.8.3 Lessen uit de casus voor het referentiemodel 

De casus OMU illustreert dat risico inschattingen, hoewel van te voren 

zorgvuldig overwogen, in de praktijk toch nog kunnen afwijken.  

Individuele projecten die door OMU (mede) worden gefinancierd, illustreren 

dat bij het verstrekken van de financieringen andere risico's meespelen: 

 Grond: kwaliteit (verontreiniging) en verkrijgen. 

 Vergunningen: verkrijgen vergunning voor realiseren beoogde project. 

 Markt: verwachting dat dit project aan de behoefte van de markt voldoet 

(en daarmee inschatting van het revolverende karakter). 

 Haalbaarheid: inschatting van de kans van slagen door de OMU. 

 Financiering en financieringsvoorwaarden. 

 

Dit betreffen vooral beleidsrisico's. Dit type risico is vooraf niet meegewogen 

in de risicoschattingen die zijn gemaakt. Ook de politieke aandacht voor 

spreiding van initiatieven over gemeenten is een beleidsinhoudelijk risico dat 

in de praktijk optreedt, omdat dit kan interfereren met een inhoudelijke 

keuze voor de meest kansrijke projecten. De casus toont dat dit een 

belangrijke dimensie is die in het referentiemodel moet worden 

meegenomen. Dit zit in het model in de dimensie van beleidstheorie.  

 

Daarnaast zijn ook enkele operationele risico's van te voren onvoldoende in 

beeld geweest, deze risico's hebben te maken met de doelmatigheid: 

 Aanlooptijd van OMU langer dan verwacht. 

 Zoektocht naar goede directeur kostte veel tijd. 

 Bouwen aan chemie RvC en directie. 

 Instrumentenmix moet flexibel kunnen inspelen op de 

marktontwikkelingen doch dit heeft grote consequenties voor de 

exploitatie van de OMU. 
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Tegelijkertijd toont de casus ook dat het verrichten van risico-inschattingen 

voorafgaand aan het besluit over inzet van het instrument bijdraagt aan het 

beheersen van risico's. Zo zijn risico's met betrekking tot marktverstoring en 

staatssteun (ten minste op het niveau van de OMU als geheel) mede door de 

risico-inschatting vooraf goed afgedekt. 

 

3.9 Casus 8: Regionaal Programma RVM 
3.9.1 Casusbeschrijving  

Het programma Regionaal Verkeersmanagement heeft tot doel om een 

betere doorstroming van het verkeer in de provincie Utrecht tot stand te 

brengen. Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht en een achttal gemeenten zijn 

partner in het programma, waarbij de provincie als regievoerder fungeert. 

Vanuit het programma worden regelscenario's ontwikkeld waarmee ook de 

technologie op en rondom de weg (stoplichten, verkeersborden et cetera.) 

aangestuurd kunnen worden. Focus lag daarbij op maatregelen gericht op de 

data, ICT systemen, hardware langs de weg, beperkte infrastructurele 

aanpassingen en de organisatie van het verkeersmanagement. 

 

Casus Regionaal Programma RVM 

Financieel instrument Inkoop en subsidie 

Verstrekker Samenwerkingsverband Regionaal programma (provincie 

heeft regiefunctie) 

Afdeling Wegen (WEG) 

Doel Regionaal Programma Verkeersmanagement (RVM) 

Financiële omvang € 48 miljoen 

Periode Bestuursovereenkomst 2008-2019 

Tabel 9. Casusbeschrijving Regionaal Programma RVM. 

 

3.9.2 Afwegingen bij de inzet van financiële instrumenten 

Er zijn geen bewuste afwegingen gemaakt over andere inzet dan het inkoop 

instrumentarium. Er wordt gestuurd op een concrete prestatie waarbij 

vooraf duidelijk (SMART) kan worden gemaakt, wat deze dient te zijn.  

In sommige gevallen is een subsidie verstrekt, bijvoorbeeld aan de TU Delft, 

omdat het vooraf niet met zekerheid was vast te stellen of dit project ook 

daadwerkelijk de gewenste uitkomst zou hebben. Mogelijk kwalificeren 

doorbetalingen vanuit het programma aan de gemeenten ook als subsidie.  

 

Er zijn geen opdrachten gegeven of subsidies verstrekt aan organisaties die 

hiermee ontwikkeling konden financieren waar zij ook buiten het RVM profijt 

van zouden hebben, hetgeen een grondslag zou kunnen zijn om bijvoorbeeld 

een lening of een subsidie met een beneftit-share te verstrekken. 

Alternatieven om oplossingen in te kopen gericht op launching 

customerschip of challenge based ontwikkelen zijn niet onderzocht.  

 

3.9.3 Lessen uit de casus voor het referentiemodel 

De belangrijkste geconstateerde risico's binnen RVM zijn: 

 De overgang van een programma naar een lijnorganisatie. Komt het hier 

goed terecht. Dit aspect wordt nu onderkend maar was bij de start van 

RVM niet in beeld.  

 Positie van een programma waarbij de provincie ook voor de 

doorbetalingen zorgt, was op sommige moment financieel onduidelijk. 

Hoe worden financiën gescheiden, hoe verwerken we dit soort 

transacties op een juiste wijze.  

 Rollen provincie als bewaarder subsidie, regievoerder, handhaver en 

programmanager vereisen een goede coördinatie.  

 Btw-positie van het samenwerkingsverband bleek een issue (doorzet van 

mensen en middelen). Dit had voorafgaand aan de start goed onderzocht 

moeten worden.  

 Risico dat het RVM goed is opgezet maar er daarna geen middelen zijn 

om het daarna operationeel te houden. Gemeenten en andere begroten 

hier niet voor.  

 Beheer en onderhoud worden niet gefinancierd vanuit het programma 

maar door de wegbeheerder (bijvoorbeeld gemeente). Deze dient daar 

ook middelen voor te reserveren. 
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 Politieke aandacht verandert: nieuwe projecten zijn interessanter, going 

concern- versus projectactiviteiten. 
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In dit hoofdstuk beschrijven wij beknopt de belangrijkste leeraspecten voor 

het referentiemodel. Dit doen wij door de relatie te leggen tussen de 

casuïstiek en de verschillende risico-dimensies.  

 

4.1 Algemeen 
Een algemene les die uit de cases getrokken kan worden heeft betrekking op 

het gebruik van het referentiemodel, namelijk de integrale afweging tussen 

de verschillende risico-dimensies. Vanuit verschillende casussen komt naar 

voren dat het risicomanagement in de provincie zich vooral richt op 

financiële en juridische aspecten wat in het gebruik van revolverende 

financiële instrumenten een weerslag heeft op de doelmatigheid. In de 

uitvoering van veel projecten zijn er inhoudelijke vraagstukken die de 

effectiviteit van de inzet van het financieel instrument bedreigen of 

verminderen. Bijvoorbeeld aspecten rondom politiek bestuurlijk draagvlak en 

rondom sturing. Een belangrijke les uit de casuïstiek is daarom dat deze 

aanvullende (niet financiële en juridische) risico's moeten worden 

meegenomen in de risico afweging aan de voorkant.  

 

4.2 Beleidstheorie 
In de risico-dimensie beleidstheorie gaat het om de relatie tussen het 

handelen van de provincie en het beleidseffect dat wordt nagestreefd. Hier 

gaat het om beleidsrisico's of omgevingsrisico's die inbreken op de causaliteit 

tussen handelen en effect. In de casuïstiek is dit een dimensie die in enkele 

gevallen aan de orde komt (bijvoorbeeld bij de aardgastankstations of 

kasteel Amerongen) maar vaak nog te eng wordt benaderd. Een voorbeeld 

waarbij de beleidstheorie beter uitgediept kan worden is de casus Interna 

Technologies, waarbij de incentive om projecten te selecteren die presteren 

er niet vanuit de provincie is ingebracht. Deze casus toont het belang van de 

risico-dimensie beleidstheorie en de afwegingen die hierover voorafgaand 

aan inzet van een financieel instrument moeten worden gemaakt. 

Tegelijkertijd toont de provincie in deze casus risicobereidheid, 'je moet wat 

proberen'. Het gevaar van risicomanagement, zeker met betrekking tot de 

beleidstheorie, is dat er veel redenen worden verzonnen om iets niet te 

doen; redeneren vanuit de dreiging. Belangrijk is om vast te blijven houden 

aan 'kans op sturing' zodat niet de risicobereidheid onnodig naar beneden 

gaat.  

 

4.3 Financieel 
De bestudeerde cases tonen dat de provincie in de praktijk verschil maakt in 

de mate van risicomanagement, afhankelijk van de financiële omvang van 

het in te zetten instrument. Naarmate het financieel risico groter wordt 

geacht, worden de beheersmaatregelen intensiever. Daarbij bestaat een 

impliciet beeld van wat groot en klein is.  

 

De risico-dimensie financieel gaat echter verder dat alleen de omvang van 

het bedrag waarmee het instrument gemoeid is. Uit de casus regionaal 

verkeersmanagement blijkt bijvoorbeeld dat de fiscale risico's bij het 

doorleveren van diensten onvoldoende in beeld zijn. En bij het verstrekken 

van renteloze leningen in de casus van de aardgastankstations is in eerste 

instantie de rentederving over het hoofd gezien. Deze cases tonen het belang 

van een brede definitie van 'financieel risico'. In het model moet daarom niet 

alleen de financiële omvang van de in te zetten middelen worden 

meegenomen, maar moeten ook aanverwante financiële afwegingen van te 

voren worden meegewogen. 

  
  

4 Lessen voor het referentiemodel 
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4.4 Rechtmatigheid 
De bestudeerde cases tonen dat rechtmatigheid een dimensie is die de 

provincie in veel gevallen goed in het vizier heeft. In een enkel geval, vooral 

bij de inzet van relatief nieuwe instrumenten, zijn niet alle juridisch risico's 

vooraf goed in beeld. in beide gevallen tonen de cases de relevantie van deze 

dimensie voor het model. In de gevallen waar juridische risico's vooraf goed 

in beeld zijn is gemotiveerd waarom bepaalde handelingen wel of niet 

kunnen. Hiermee worden risico's wat betreft rechtmatigheid uitgesloten.  

 

Aan de andere kant laten de cases Interna Technologies en Garanties Wonen 

zien dat de juridische afhechting bij de inzet van nieuwe instrumenten aan de 

voorkant niet altijd volledig is. Voor Interna Technologies gaat dit 

bijvoorbeeld om het ontbreken van heldere afspraken over vergoeding van 

het fondsmanagement. Bij de casus Garanties Wonen gaat het vooral om de 

tijd en aandacht die het kost om de rechtmatigheid van de inzet van een 

relatief nieuw instrument aan de voorkant aan te tonen. Deze cases tonen 

daarmee dat rechtmatigheid niet alleen in het algemeen, maar ook zeker bij 

de inzet van relatief nieuwe instrumenten, een belangrijke dimensie vormt 

die in het model moet worden opgenomen. 

 

4.5 Staatssteun 
De cases tonen dat staatssteun als risicofactor over het algemeen scherp in 

beeld is bij provincie. Staatssteun vormt reeds één van de standaard 

aspecten waarop voorstellen worden beoordeeld. De casus OMU toont dit 

goed. Hier is van te voren (voor het niveau van de OMU als geheel) een 

inschatting gemaakt van de risico's op marktverstoring en staatssteun. met 

behulp van deze risico-inschatting zijn deze risico's vooraf goed afgedekt.  

 

Tegelijkertijd tonen de cases dat de staatssteun dimensie tot nu toe vrij eng 

wordt opgevat. Het gaat de provincie daarbij specifiek om het tegengaan van 

marktverstoring of oneerlijke concurrentie.  

In enkele gevallen, zoals bij de casus Aardgastankstations, de casus kasteel 

Amerongen, of de casus For-techs & Hilux kunnen er vraagtekens worden 

geplaatst bij de gronden waarop een bepaald initiatief een financiële bijdrage 

ontvangt terwijl andere initiatieven dat niet krijgen. In deze gevallen is er 

sprake van een first come first serve toekenning, zonder inhoudelijke 

beoordeling, een geografische afbakening, of is er sprake van een eenmalige 

unieke situatie die mogelijk echter een precedentwerking kan creëren. Om 

dergelijke risico's ook vooraf inbeeld te brengen kiezen wij ervoor de 

staatssteundimensie uit te breiden met 'gelijke behandeling'. De staatssteun 

dimensie omvat dan niet alleen de vraag of er sprake is van markverstoring, 

maar ook de vraag of niet-commerciële partijen wel op gelijke criteria 

beoordeeld worden om te komen tot toekenning van een bijdrage. 

 

4.6 Doelmatigheid 
Een belangrijke les die uit de cases naar vormen komt heeft betrekking op de 

doelmatigheid van de inzet van nieuwe instrumenten met een revolverend 

karakter. In het besluitvormingsproces en ook in de uitvoering blijkt de inzet 

van nieuwe financieringsinstrumenten een stuk tijdsintensiever dan de inzet 

van een traditionele subsidie. Dit heeft te maken met een gebrek aan 

ervaring van de organisatie met de nieuwe instrumenten. Vooralsnog is de 

organisatie ingericht op het verlenen van subsidies en niet op revolverende 

financieringsinstrumenten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het gebruik van 

subsidieverordeningen voor het verstrekken van leningen; aparte 

verordeningen voor revolverende middelen zijn nog niet voor handen Het 

gevolg is dat de uitvoering en toepassing van revolverende 

financieringsinstrumenten extra ambtelijke inspanningen kost. Gezien de 

financiële impact op de begroting zou de beheersing van revolverende 

middelen in principe minder inspanning moeten kosten dan het verstrekken 

van subsidie (de financiële impact op de begroting is immers kleiner). Dit 

komt bijvoorbeeld terug in de cases Gebiedstransformatie Rijnhuizen en 

Garanties Wonen. Deze cases onderstrepen daarmee het belang van de 

doelmatigheidsdimensie als onderdeel van het model.  
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Tevens onderstrepen deze cases het belang van meer uniforme besluit en 
screeningsprocessen rondom de inzet van revolverende middelen, zodat de 
tijdsbesteding hiervoor naar beneden kan worden gebracht. 

 

4.7 Sturing 
Sturing is in de diverse casussen een thema. Daarbij gaat het om drie 

verschillende aspecten van sturing. In de eerste plaats gaat het om de mate 

van sturingsmogelijkheden van de provincie in de samenwerking met andere 

partijen. De MIT-subsidie in de casus For-techs & Hilux is een voorbeeld 

waarbij de sturingsmogelijkheden van de provincie afnemen doordat er een 

andere partij betrokken is, in dit geval het Rijk. Dit hoeft niet erg te zijn, maar 

in dit geval sloot het instrument niet goed aan bij de behoefte van het MKB 

in Utrecht, waardoor een bepaalde mate van sturing wenselijk was. 

Eenzelfde belang van sturing op samenwerking met partners komt naar 

voren in de casus regionaal verkeersmanagement, waar vooral de afbakening 

tussen de verschillende rollen die de provincie vervult (als 

subsidiebewaarder, regievoerder, handhaver, en programmanager) aandacht 

heeft vereist.  

 

Ten tweede toont de casus van For-techs & Hilux dat ook inhoudelijke sturing 

op de selectie van aanvragen van belang is. Terugkijken toont deze casus dat 

er te weinig sturing op het aantal aanvragen en de kwaliteit van de 

aanvragen is geweest. Doordat. er uit wordt gegaan van first come, first 

serve is er geen inhoudelijke op de kwaliteit van projecten en omdat het 

animo beperkt is, is het lastig om projecten van voldoende kwaliteit te 

vinden. De casus Garanties wonen biedt een positief voorbeeld, omdat hier 

juist niet is gekozen om de regeling centraal te stellen maar het project. 

Aanvragers kunnen niet van te voren een formulier invullen waarbij ze het 

project schrijven naar de criteria van de regeling, maar als er een goed 

project is dat bijdraagt aan de doelstelling van de provincie dan gaan partijen 

in gesprek. In deze casus is heel duidelijk nagedacht over de inhoudelijke 

sturing op de kwaliteit van projecten.  

Tenslotte illustreert de casus Regionaal verkeersmanagement ook het belang 

van borging van de continuïteit van de sturing. In dit geval gaat het om de 

overgang van een apart programma naar de lijnorganisatie. Bij aanvang van 

het programma was dit aspect niet in beeld. Deze casus toont dat borging 

van de continuïteit van sturing zeker voor langer lopende projecten en 

programma's een aandachtspunt moet zijn bij de initiële besluitvorming over 

inzet van instrumenten.  

 

4.8 Draagvlak en draagkracht 
Draagvlak en draagkracht gaan over willen en kunnen; de politiek-

bestuurlijke wil, de ambtelijke competenties en de steun vanuit partners. 

Deze risico-dimensie is bij de provincie in de bestudeerde cases over het 

algemeen goed in beeld. Bij vrijwel alle bestudeerde cases is er ten minste 

impliciet een afweging gemaakt over eventuele bestuurlijke risico's als gevolg 

van bijvoorbeeld negatieve beeldvorming in de media. In de casus Interna 

Technologies is bijvoorbeeld nagedacht over eventuele beeldvorming over 

het hoge salaris van de fondsmanager. Hiervan is onderkent dat het een 

bestuurlijk risico is, maar dat hoge salarissen een gegeven zijn in deze sector 

en dat er bewust is gekozen voor een extern fonds om de beoordeling van 

projecten uit te voeren.  

 

Draagvlak komt vooral bij de inzet van nieuwe instrumenten naar voren. 

Meerdere cases tonen dat het meer moeite kost om middelen revolverend 

weg te zetten, dan om een traditionele subsidie te verstrekken. Hier zit een 

doelmatigheidsaspect in (zie hierboven bij Doelmatigheid), maar ook een 

aspect van draagvlak binnen de ambtelijke organisatie voor de inzet van 

nieuwe instrumenten. Verder toont de casus Regionaal 

verkeersmanagement het belang van continuïteit in draagvlak onder 

verschillende samenwerkingspartners. Hoewel het programma goed is 

opgezet, is er van tevoren niet met partners afgesproken hoe de continuïteit 

(instandhouding van investeringen) geregeld gaat worden.  
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Door verschuivende politieke aandacht ontstaan er nu zorgen of alle partners 

wel voldoende middelen reserveren voor beheer en onderhoud. 

 

Deze dimensie komt dus in meerdere cases naar voren, en omdat de 

afwegingen hierover lang niet altijd expliciet zijn, tonen de cases in onze 

optiek dat het goed is deze dimensie in het model op te nemen om de 

afwegingen hierover expliciet te maken. 

 

4.9 Integriteit en fraude  
Integriteit en fraude komen in de cases slechts beperkt aan bod. Het risico op 

integriteitschendingen is in de besluitvormingsprocedure ondervangen 

doordat voorstellen altijd door meerdere medewerkers worden gezien 

alvorens ze voor besluitvorming worden voorgelegd. Aandacht voor fraude 

door derden krijgt in de door ons onderzochte cases relatief weinig 

aandacht. Hoewel de selectiecriteria en benodigde eigen inbreng in veel 

gevallen de fraude gevoeligheid al sterk verminderen, is het ons inziens goed 

om deze dimensie toch als expliciete afweging in het model mee te nemen.  

 

Eén voorbeeld uit een onderzochte casus die het belang van het expliciet 

maken van fraude en integriteitskwesties laat zien is de casus Kasteel 

Amerongen. In deze casus komt de dimensie van fraude en integriteit niet 

expliciet in de stukken naar voren. Het bestuur van de stichting die het 

kasteel beheerde heeft in het verleden keuzes gemaakt die hebben 

bijgedragen aan de noodzaak tot (aanvullende) financiële ondersteuning 

vanuit de provincie. Zonder dat er aanleiding is om specifieke misstanden te 

vermoeden, zijn transparantie over het handelen van het bestuur en de 

provincie dan van belang.  
 
Vanuit dit perspectief kan een integriteit en fraude dimensie in het 
referentiemodel helpen om eventuele risico's betreffende zaken als 
persoonlijke contacten tussen provincie en stichtingsbestuur en eventuele 
eerdere integriteitskwesties rondom betrokken stichtingsbestuurders te 
bevragen en inzichtelijk te maken. 
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5.1 Conclusies 
Dit onderzoekrapport gaat in op de volgende hoofdvraag:  

 

Op welke wijze kunnen de risico's en mogelijke beheersmaatregelen van 

verschillende financiële instrumenten voorafgaand aan de keuze voor inzet 

van een instrument het best worden ingeschat, zodat vanuit het perspectief 

van risicobeheersing een weloverwogen keuze kan worden gemaakt voor 

inzet van een instrument? 

 

In antwoord op deze vraag concluderen we dat de risico's en mogelijke 

beheersmaatregelen het best kunnen worden ingeschat door de 

risicobereidheid van de provincie te vergelijken met de risicoprofielen van 

verschillende financiële instrumenten. Dit kan het best gebeuren aan de 

hand van een eenvoudig te gebruiken model waarin verschillende 

risicocategorieën zijn opgenomen. Op deze wijze kan een integrale afweging 

worden gemaakt tussen de verschillende risicodimensies die kunnen 

optreden. Door het gebruik van het model zo simpel mogelijk te houden is 

het model niet alleen bruikbaar voor 'risico professionals', maar sluit het 

model ook aan bij de afwegingen die de inhoudelijk betrokken 

beleidsmedewerkers moeten nemen bij de keuze tussen verschillende 

financiële instrumenten. 

 

Hieronder werken we deze hoofdconclusie puntsgewijs verder uit: 

 Om inzicht te krijgen in risico's en beheersmaatregelen is het van belang 

om de provinciale risicobereidheid te vergelijken met de risico's die 

verbonden zijn aan de verschillende financiële instrumenten. Door dit in 

een model grafisch weer te geven kan inzichtelijk gemaakt worden waar 

de verwachtte risico's afwijken van de risicobereidheid en waar dus 

beheersmaatregelen genomen moeten worden.  

Door de risicoprofielen van de verschillende instrumenten onderling te 
vergelijken in relatie tot de risicobereidheid kan tevens een keuze worden 
gemaakt voor een instrument dat het best aansluit bij de provinciale 
risicobereidheid. Zowel de risicobereidheid als de risicoprofielen zijn daarbij 
afhankelijk van de context van het specifieke dossier en moeten dus voor 
ieder besluit over inzet van financiële instrumenten opnieuw afgewogen 
worden. 

 Om tot een goede inschatting van de risicobereidheid en van de 

risicoprofielen van instrumenten te komen is het van belang dat het 

model rekening houdt met verschillende risicodimensies. Het gaat in 

totaal om acht dimensies die ieder afzonderlijk een inschatting vereisen. 

Op deze wijze heeft risicobeheersing niet alleen betrekking op voor de 

hand liggende juridische of financiële risico's, maar op alle beleids- en 

operationele risico's die bij een zorgvuldige afweging van belang zijn. 

 De risico's kunnen het best kwalitatief in beeld worden gebracht. Veel 

risicodimensies zijn immers niet in een getal te vatten. Om de 

risicoschatting toch zo gestructureerd mogelijk te laten plaatsvinden is 

het goed een vijfpuntschaal te hanteren waarop de ordegrootte van het 

risico kan worden aangeduid van heel laag tot heel hoog. 

 Beleidsmedewerkers betrokken bij de bestudeerde cases hebben 

behoefte aan een praktisch toepasbaar model. Daarom is het van belang 

dat de gegevens die in het model moeten worden ingevuld om te komen 

tot een risico-inschatting goed aansluiten bij de praktijk van de 

beleidsmedewerkers. Het model moet zo intuïtief mogelijk zijn en 

daarmee door iedere beleidsmedewerker op basis van zijn/haar 

dossierkennis eenvoudig in te vullen.  
  

5 Conclusies en aanbevelingen 
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5.2 Aanbevelingen 
Het in dit rapport gepresenteerde referentiemodel voor risicobeheersing is 

nog geen definitief model is. Hoewel het model is getoetst aan de hand van 

acht cases is verdere aanscherping op basis van toepassing in de praktijk 

noodzakelijk om het model zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de 

provinciale context en ervaring. Ook moet deze onderzoekrapportage niet 

gezien worden als de handleiding voor toepassing voor het model. Om te 

komen tot een praktische handleiding voor gebruik van het model zullen de 

ervaringen met de eerste toepassing van het model moeten worden 

gebundeld en toegesneden worden op reeds bestaande provinciale 

werkprocessen. Voor nadere aanscherping van het model en uitwerking van 

een handleiding zijn enkele vervolgstappen daarom noodzakelijk. In onze 

onderstaande aanbevelingen gaan wij op deze punten in en zetten wij uiteen 

hoe het model toegepast kan worden in relatie tot het bestaande financieel 

strategisch instrumentarium.  

 

Aanbeveling 1: pas het model toe op enkele lopende beleidsinitiatieven 

waarbij een keuze gemaakt moet worden voor inzet van een financieel 

instrument 

Het model moet in de praktijk nader aangescherpt worden, zodat het 

optimaal aansluit bij de wijze waarop de provincie te werk gaat. Wij bevelen 

daarom aan het model als eerste stap toe te passen op enkele lopende 

beleidsinitiatieven waarbij de provincie voor de keuze staat welk financieel 

instrument in te zetten. Deze eerste toepassing moet gezien worden als een 

testfase die bedoeld is om het model nader aan te scherpen en te evalueren 

of brede implementatie van het model binnen de provincie van meerwaarde 

is. (Zie ook aanbeveling 3).  

 

Het is zaak bij deze eerste toepassing beleidstrajecten te kiezen die spelen bij 

enkele verschillende afdelingen, zodat de ervaringen verkregen worden over 

een zo breed mogelijke doorsnede van de provinciale organisatie.  

 

Ook kan er voor gekozen worden om het model toe te passen op 

instrumenten die bij de acht cases in dit onderzoek niet aan de orde zijn 

geweest. Denk hier bijvoorbeeld aan inkoop, of aan innovatieve 

instrumenten, zoals proof-of concept-financiering (revolverend MKB-fonds) 

of nieuwe vermogen zoals een impact bond.
16

  

 

Om de toepassing van het model achteraf goed te kunnen evalueren is het 

van belang om vooraf te definiëren aan welke criteria voldaan moet worden 

voor succesvolle toepassing van het model. Daarbij moet gekeken worden 

naar zaken als meerwaarde in inschatting van risico's ten opzichte van de 

bestaande instrumenten, gebruiksgemak, aansluiting bij bestaande 

werkwijzen en processen, en de kansen die het model in de praktijk biedt om 

de sturing op risico's te verbeteren.  

 

Aanbeveling 2: houd bij toepassing van het model rekening met de andere 

componenten van het SFI 

Het hier ontwikkelde referentiemodel staat niet op zichzelf. Het moet 

onderdeel zijn van het bredere Strategisch Financieel Instrumentarium (SFI). 

Het model moet dan ook aansluiten bij de reeds bestaande instrumenten 

voor risicomanagement, zoal RiskID en NARIS. De toepassing van het model 

moet daarom plaatsvinden in samenhang met de toepassing van deze 

instrumenten. In de toepassing van het referentiemodel moet duidelijk 

worden hoe het model precies aansluit bij de bestaande instrumenten, op 

welk moment in het proces welk instrument het best ingezet kan worden, en 

welke meerwaarde de instrumenten ten opzichte van elkaar bieden c.q. op 

welke wijze de instrumenten elkaar het best aanvullen.  

 
  

                                                                 
16 Zie bijvoorbeeld: http://www.rotterdam.nl/socialimpactbondsrotterdam  

http://www.rotterdam.nl/socialimpactbondsrotterdam
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Aanbeveling 3: evalueer de ervaringen met toepassing van het model en 

pas het model aan de hand van deze ervaringen waar nodig aan 

De toepassing van het referentie model moet leiden tot een keuze tot het 

wel of niet toevoegen van het model aan het Financieel Strategisch 

Instrumentarium.  

 

Indien toepassing van het model succesvol is, moet gekeken worden welke 

lessen getrokken kunnen worden uit deze eerste toepassing van het model. 

Om deze keuzes te kunnen maken is het raadzaam om de toepassing van het 

model formeel te evalueren. Dit hoeft geen uitgebreide evaluatie te zijn, 

maar moet wel een overzicht geven van de ervaringen met toepassing van 

het model en een kritische reflectie omvatten van de score van het model 

ten opzichte van de vooraf opgestelde criteria. Ook moet bij de evaluatie 

kritisch worden gekeken naar de risicodimensies en de definiëring hiervan, 

de risicoprofielen van de financiële instrumenten, en de instrumenten 

waarop het model van toepassing is. Op basis van de uitkomsten van de 

evaluatie kan dan besloten worden over toepassing van het model en de 

gewenste nadere aanscherping van het model. Vervolgens moet het model 

op de betreffende punten worden aangepast. 

 

Aanbeveling 4: stel op basis van de ervaringen een praktische handleiding 

op voor toepassing van het referentiemodel 

Als uit de evaluatie blijkt dat toepassing van het model in de praktijk 

meerwaarde heeft, dan moeten de ervaringen met het model gebundeld 

worden in een praktische handleiding. Deze handleiding moet de gebruiker 

op een eenvoudige wijze stap voor stap inzicht geven in het gebruik van het 

model. Een eerste aanzet hiertoe is reeds gegeven in paragraaf 2.5 van deze 

rapportage. 

 

 

 

 

Aanbeveling 5: implementatietraject 

Als de eerste ervaringen de meerwaarde van het model tonen, dan moet er 

een implementatietraject worden opgezet om gebruik van het model binnen 

de provincieorganisatie verder uit te rollen. Omdat de wijze waarop het 

model geïmplementeerd kan worden geen onderdeel is geweest van het 

voorliggende onderzoek, geven wij hier geen uiteenzetting van dit 

implementatietraject, maar beperken wij ons tot enkele belangrijke 

aandachtspunten bij de implementatie van het referentiemodel.  

Ten eerste is het belangrijk om op te merken dat het implementatietraject 

zich moet richten op meerdere niveaus: 

 Kennisoverdracht 

 Bewustwording 

 Vaardigheid in toepassing van het model 

 Borging in procedures 

 

Een vorm van kennisoverdracht zal de eerste stap zijn in het  

implementatieproces. Bekendmaking van het model binnen de ambtelijke 

organisatie alleen zal echter niet voldoende zijn. Het model moet uiteindelijk 

worden toegepast. Daarvoor is het ook van belang dat de medewerkers die 

met het model moeten gaan werken het belang van risicobeheersing 

beseffen. Om dit te bewerkstelligen zal er in het implementatietraject ook 

aandacht moeten worden besteedt aan bewustwording over risico-

beheersing in het algemeen en de mogelijkheden van het model in het 

bijzonder. 

 

De eerste toepassingen van het model (zie Aanbeveling 1) kunnen reeds 

bijdragen aan dit proces van bewustwording. Ook de evaluatie van deze 

eerste toepassingen (Zie aanbeveling 3) kan een moment zijn waarop binnen 

de organisatie de discussie wordt gevoerd over risico-inschatting en 

risicobeheersing binnen de organisatie, bijvoorbeeld door het organiseren 

van werkbijeenkomsten met betrokken beleidsambtenaren waarin de 

resultaten van de eerste toepassingen van het model besproken worden.  
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 Ook dit kan reeds bijdragen aan de bewustwording omtrent 

risicobeheersing. Aanvullende initiatieven zullen echter nodig zijn om de 

noodzakelijke brede betrokkenheid van de ambtelijke organisatie te 

verkrijgen, zodat het model daadwerkelijk op de werkvloer gebruikt gaat 

worden.  
 

Naast kennisoverdracht en bewustwording is ook de vaardigheid om het 

model toe te passen van belang. Het implementatietraject zal daarom ook 

deels een hands-on karakter moeten krijgen, zodat medewerkers kunnen 

oefenen met gebruik van het referentiemodel. De eerste toepassingen van 

het model en de evaluatie hiervan geven ook hier reeds een aanzet voor. 

 

Tenslotte moet het gebruik van het referentiemodel in de organisatie 

worden geborgd. Hierbij zijn twee aspecten van belang: het gebruik van het 

model om risico's te beheersen, en het periodiek bijstellen van het model om 

het optimaal te laten aansluiten bij de provinciale praktijk. Het gebruik van 

het model zelf moet op het niveau van de verantwoordelijk 

beleidsmedewerkers in de werkprocessen worden vastgelegd. Daarbij is het 

van belang dat het model intuïtief blijft en eenvoudig toe te passen. Gebruik 

van het model moet geen 'corvee' worden, maar moet beleidsmedewerkers 

en businesscontrollers helpen om soms moeilijke keuzes tussen 

instrumenten te maken. Het periodiek bijstellen van het model heeft 

betrekking op het aanpassen van de risicoprofielen en waar nodig 

aanscherping van de risicodimensies. Deze taak moet in principe op centraal 

niveau worden opgepakt, zodat het model ook op langere termijn voor de 

gehele organisatie van meerwaarde kan blijven. 
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Het aangepaste referentiemodel is in een aparte Excel-file bijgevoegd.  

 

Bijlage 1 Het referentiemodel 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de medewerkers die wij hebben gesproken in het kader van bestudering van de 8 cases. 

 

Nummer Casus Gesprekspartners 

1 Aardgas tankstations Harald van de Ven 

2 For-Tecs & HiLux Alexander Hulshof 

3 Garanties Wonen Mariken Fellinger en Wendy van Poppel 

4 Gebiedstransformatie Rijnhuizen Wendy van Poppel 

5 Interna Technologies BV Stef Roell 

6 Kasteel Amerongen Geerte Wachter 

7 N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Ron Snel 

8 Regionaal programma RVM Erik de Boer en Arjan Niessen 

 

 

Bijlage 2 Gesprekspartners 
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Aglaia Biomedical Ventures BV, Beschikking, geen datum 

Aglaia Biomedical Ventures BV, Besluit subsidieverlening aan inteRNA Technologies BV, december 2014 

Annotatie overleg toekomst Kasteel Amerongen, oktober 2014 

CMS Derks Star Busmann, Memorandum Aanbesteding (quasi inhouse) en staatssteunaspecten tbv OMU, februari 2011 

CMS Derks Star Busmann, Memorandum juridische beoordeling herstructureringsmaatschappij provincie Utrecht, november 2010 

CMS Derks Star Busmann, Memorandum nadere risico-analyse OMU naar aanleiding vragen van de Provincie, februari 2011 

CMS Derks Star Busmann, Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) Risicokaart, geen datum 

Directie NV OMU, Actualisering meerjarenplan 2014-2017 OMU, december 2015 

Directie NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, Aanpak Kantoren Transformatie (AKT) Utrecht, 7 september 2015 

Ecorys Nederland, Businessplan Ontwikkelingsmaatschappij provincie Utrecht, november 2010 

Gap2 H.f. Vos, Effecten uitvoeringsverordening subsidie wonen en binnenstedelijke ontwikkeling, oktober 2015 

Geerte Wachter, Memoramdum Toekomst Kasteel Amerongen, maart 2014 

Gemeente Nieuwegein, Subsidieaanvraag Rijnhuizen revolving fund, juli 2016 

Gemeente Utrecht, Uitgangspunten voor publieke geldverstrekkingen, maart 2014 

H.H. Sietsma, Onderzoek financiele situatie Kasteel Amerongen 2009-2013, september 2014 

Holtman notarissen, Afschrift pandakte kasteel Amerongen, december 2015 

InteRNA, Annual Accounts 2013, 2013 

Itemlijst onderzoek risicobeheersting financiele instrumenten casus Programma regionaal verkeersmanagement, juni 2016 

Kamer van Koophandel, Uittreksel InteRNA Technologies BV, juli 2014 

Kenniscentrum PPS, Brochure 'Benefit sharing', juni 2001 

Kenniscentrum PPS, Handleiding 'Benefit sharing', april 2001 

Lysias, Brief Staatssteunanalyse 't hof van Zeist, juni 2012 

Memo Voorstel NRF inzake Kasteel Amerongen, januari 2015 

Nationaal restauratiefonds, Kasteel Amerongen herfinanciering drie leningen, januari 2015 

OMU, Financiele rapportage project Plotterweg 14, juni 2016 

OMU, Meerjarenplan 2014-2017, november 2013 

Bijlage 3 Bestudeerde documenten 
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OMU, Participaticriteria, november 2014 

OMU, Project plotterweg 14, juni 2016 

P2, Eindverslag 'Risico's zijn kansen op sturing', februari 2015 

Provincie Utrecht afdeling MEC, Brief Kasteel Amerongen bestuur, september 2014 

Provincie Utrecht en Ecofys, Plan van aanpak 'Utrecht rijdt op aardgas', augustus 2007 

Provincie Utrecht en Lysias, Staatssteun kader stimuleringsregeling woningbouw, juni 2012 

Provincie Utrecht Mobiliteit Economie Financien, Besluit mandaat aan Aglaia Biomedical Ventures BV, juli 2014 

Provincie Utrecht, Uitvoeringsovereenkomst exploitatiebijdrage aan Stichting Kasteel Amerongen, 2016 

Provincie Utrecht, Aanvraagformulier MKB'ers life sciences Utrecht, geen datum 

Provincie Utrecht, Aanvraagformulier subsidie Fuwel Utrecht Sterrebaan, juli 2014 

Provincie Utrecht, Afwijzing subsidieaanvraag Fuwell Energy Group BV, september 2014 

Provincie Utrecht, Algemene subsidieverordening provincie Utrecht per 1 januari 2011, oktober 2010 

Provincie Utrecht, Begeleidingsbrief garantstelling project de Vrijheid te Amersfoort, augustus 2014 

Provincie Utrecht, Begeleidngsbrief protefuillehoudersoverleg financiering gebiedsfonds Mooi Rijnhuizen door WBO en IGP, 2016 

Provincie Utrecht, Beslisboom Subsidie of inkoop procesbeschrijving, geen datum 

Provincie Utrecht, Besluit vaststelling uitvoeringsverordening MKB'ers life science economic board provincie Utrecht, maart 2014 

Provincie Utrecht, Brief aan stichting kasteel Amerongen informatie lening, juni 2014 

Provincie Utrecht, Brief aan stichting Kasteel Amerongen subsidieverlening, oktober 2015 

Provincie Utrecht, Brief aan stichting kasteel Amerongen vraag feitenrelaas, juni 2014 

Provincie Utrecht, Checklist verlenen subsidie vanaf januari 2011, geen datum 

Provincie Utrecht, Draaiboek aansturing partnerinstelingen, 2016 

Provincie Utrecht, Eindrapportage 'Groen gas geven', november 2014 

Provincie Utrecht, exploitatiesubsidieverlening 2016, februari 2016  

Provincie Utrecht, Format programmaplan, geen datum 

Provincie Utrecht, Format projectplan, geen datum 

Provincie Utrecht, Format Risico register, geen datum 

Provincie Utrecht, Format voortgangsrapportage, geen datum 

Provincie Utrecht, Inkoop en aanbestedingsbeleid provincie Utrecht 2014, januari 2014 
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Provincie Utrecht, Introductie strategisch financieel instrumentarium, geen datum  

Provincie Utrecht, Itemlijst onderzoek Risicobeheersing financiele instrumenten, juni 2016 

Provincie Utrecht, Kadernota begrotingen 2015-2019, geen datum 

Provincie Utrecht, Kennisname van onderhandelingsstrategie reddingsplan Stichting Kasteel Amerongen, maart 2015 

Provincie Utrecht, Kerndocument weerstandsvermogen en risicobeheersing, februari 2016 

Provincie Utrecht, Memorandum beheer en controle renteloze rekeningen uitvoeringsverordening subsidie aardgas-afleverinstallaties, oktober 2014 

Provincie Utrecht, Memorandum Financiering gebiedstransformatie Rijnhuizen, 9 maart 2016 

Provincie Utrecht, Memorandum samenwerking OMU en AKT, 20 november 2015 

Provincie Utrecht, Nieuwegein prestatie-indicatoren en invulling uitvoeringsovereenkomst, 2016 

Provincie Utrecht, Nota uitvoeringskader integraal risicomanagement 2016, maart 2016 

Provincie Utrecht, Offerteaanvraag voor procesbegeleiding bij project 'rijden op aardgas', januari 2007 

Provincie Utrecht, Programmabegroting 2016, september 2015 

Provincie Utrecht, Provinciaal blad 2012 no. 40 Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, 2012 

Provincie Utrecht, Risicoanalyse vragenlijst subsidieverordeningen 

Provincie Utrecht, Selectieleidraad mandaatverlening voor financiering Utrechtse MKB'ers in de life sciences, maart 2014 

Provincie Utrecht, Statenvoorstel oprichting NV Ontwikkelingsmaatschappij, november 2010 

Provincie Utrecht, Stroomschema en factsheets staatssteun, geen datum 

Provincie Utrecht, Subsidieaanvraag aardgas- afleverinstallaties Fuwell Energy Group BV, 2011 

Provincie Utrecht, Subsidieverlening 'Aardgastankstation de Rooy 't Goy', maart 2012 

Provincie Utrecht, Subsidieverlening For Techs BV modulaire decentrale krachtcentrale, januari 2016 

Provincie Utrecht, Tussenevaluatie rijden op aardgas 'Groen gas geven', september 2010 

Provincie Utrecht, Uitvoeringsovereenkomst lening aan Stichting Kasteel Amerongen, december 2015 

Provincie Utrecht, Uitvoeringsoverenkomst Rijden op aardgas, 2011 

Provincie Utrecht, Vergadering lening aan Stichting Kasteel Amerongen, september 2015 

Provincie Utrecht, Verslag ambtelijk overleg kasteel Amerongen, november 2014 

Provincie Utrecht, Voorstel exploitatiesubsidie beschikking Kasteel Amerongen 2014, maart 2014 

Provincie Utrecht, Voorstel financiering MKB 'life sciences' Utrecht selectie investeringsfonds, maart 2014 

Provincie Utrecht, Voorstel lening aan Stichting Kasteel Amerongen, oktober 2015 
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Provincie Utrecht, Voorstel lening aan Stichting Kasteel Amerongen, september 2015 

Provincie Utrecht, Voorstel Uitvoeringsovereenkomst bij "koopgarantie woningen project colorant te Veenendaal", juli 2013 

Provincie Utrecht, Voortgang project Rijden op aardgas, december 2008 

RCE, Annotatie gesprek toekomst Kasteel Amerongen, mei 2014 

Stad
2
, Notitie ontwikkelstrategie Rijnhuizen, juli 2016 

Stichting Kasteel Amerongen, Begroting 2016 na herfinanciering, 2016 

Stichting Kasteel Amerongen, Herfinanciering meerjarenprognose, november 2014 

Stichting Kasteel Amerongen, Toelichting meerjarenprognose herfinanciering, november 2014 

Van Heeswijk Notarissen, Akte van statutenwijziging InteRNA Technologies BV, februari 2014 
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Naam

Voorstel x

Risicosoort

Beleidstheorie

Risicobereidheid Wegingsfactor Laag

Financieel 

Risicobereidheid Wegingsfactor Zwaar

Rechtmatigheid

Risicobereidheid Wegingsfactor Gemiddeld

Staatssteun

Risicobereidheid Wegingsfactor Gemiddeld

Doelmatigheid

Risicobereidheid Wegingsfactor Gemiddeld

Sturing

Risicobereidheid Wegingsfactor Gemiddeld

Draagvlak en draagkracht

Risicobereidheid Wegingsfactor Gemiddeld

Integriteit- en fraude

Risicobereidheid Wegingsfactor Gemiddeld

Hoog

Onderbouwing inschatting

Risico op fraude of integriteitsinbreuken ontstaat als er sprake is van een bepaalde druk ('als ik het niet doe dan…'), een rationalisatie ('het is wel goed 

want…') en een gelegenheid. Financiële instrumenten geven in meer of mindere mate ruimte aan die drie aspecten. Bij een inschatting van de 

risicobereidheid geeft een beleidsmedewerker aan in hoeverre de Provincie Utrecht bereid te accepteren dat met het voorstel er een mogelijkheid is 

voor derden om te frauderen dan wel de integriteit van de Provincie Utrecht in gevaar te brengen.

Onderbouwing inschatting

Onderbouwing inschatting

Onderbouwing inschatting

De risico-dimensie sturing gaat over de mogelijkheid tot overheidsingrijpen. In welke mate is de provincie bereid de sturing uit handen te geven? Dit kan 

bijvoorbeeld doordat er meerdere (gelijkwaardige) actoren deelnemen aan het voorstel, het creëren van verbonden partijen, of doordat een instrument 

op afstand komt te staan van democratisch toezicht. Ook de mate van monitoring bij verschillende financiële instrumenten geeft de provincie een 

verschillende mate van mogelijkheid tot sturen. 

Laag

Hoog

Laag

De aanpak is ondoelmatig als de inspanningen van de Provincie Utrecht niet in verhouding staan tot de gewenste bijdrage aan het maatschappelijk 

resultaat. Het gaat hier om de ambtelijke capaciteit (bijvoorbeeld om administratieve lasten) die nodig is om uitvoering te geven aan het aanpak en de 

procedures die doorlopen moeten worden. Is de organisatie in staat om op relatief eenvoudige wijze invulling te geven aan de uitvoering dan is het 

risicoprofiel voor het betreffende instrument laag. Is er veel organisatiekracht nodig om de continuïteit en kwaliteit van de interne of externe organisatie 

te borgen dan is het profiel hoog. De inschatting van de risicobereidheid is hoog op het moment dat de provincie bereid is relatief veel inspanningen te 

verrichten.

Draagvlak gaat over willen. In hoeverre is er politiek en bestuurlijk draagvlak? Zijn er actuele politieke risico's? Hoeveel risico wil de provincie gezien de 

politieke en bestuurlijke constellatie lopen? Maar ook in hoeverre wil de ambtelijke organisatie. Draagkracht gaat over de MASTER-competenties van de 

sleutelfiguren. Zijn die competenties voldoende aanwezig in het perspectief van deze aanpak?   

"Risicobereidheid is niet in cijfers uit te drukken. Het gaat om het inschattingsvermogen om binnen een gegeven context en de beschikbare informatie van 

dat moment een standpunt of beslissing te nemen. Daarbij vertrouwen wij op de professionaliteit van alle medewerkers. Van hoog tot laag in de 

organisatie. Dat vertrouwen moet wel gerechtvaardigd zijn. Dat betekent enerzijds dat professionals transparant zijn in hun overwegingen om te handelen 

om hiervan te kunnen leren. En anderzijds dat professionals in staat worden gesteld en bereid zijn om verantwoording af te leggen over hun handelen. 

Hierin heeft het management een voorbeeldfunctie (tone at the top) ." (Bron: Provincie Utrecht (2016), Uitvoeringskader Integraal Risicomamangement )

Onderstaand kunt u inschatten wat de risicobereidheid is in het voorgestelde plan. Het gaat hierbij dus niet om een inschatting van de risico's zelf, maar 

om een inschatting waar de 'grens' ligt van wat de Provincie Utrecht aan risico wil lopen. Hierbij maakt u per risicosoort een inschatting of de 

risicobereidheid 'hoog', 'enigzins hoog', 'gemiddeld', 'enigzins laag', of 'laag' is. De Wegingsfactor geeft de mogelijkheid om een risicosoort zwaarder te 

laten meewegen ten opzichte van anderen.

Het handelen van de provincie is er op gericht een bijdrage (meerwaarde) te leveren aan de oplossing van een maatschappelijke problematiek. De 

doelgerichtheid wordt politiek-bestuurlijk bepaald door Provinciale Staten. Vervolgens worden door Gedeputeerden Staten beleidsopgaven afgebakend 

en de gewenste resultaten bepaald. Het gaat dan om het definiëren van SMART beleidsdoelen. Daarna volgt het bepalen van een voorstel en een mix 

aan instrumenten die het meest doeltreffend zijn. De beleidstheorie legt uit hoe de provinciale bijdrage / actie, bijdraagt aan realisatie van de 

doelstelling. De beleidstheorie heeft dus betrekking op doeltreffendheid en het veronderstelde causale verband tussen de beleidsdoelen, het voorstel en 

instrumentenmix. 

Omgevingsrisico's die zich manifesteren tijdens het project of programma breken in op de causaliteit. Denk aan externe factoren als economische crisis,  

prijspeil of afhankelijkheid van de bereidheid tot samenwerking van partners. De administratieve lasten voor een samenwerkingspartner bij een bepaald 

financieel instrument kunnen die bereidheid tot samenwerking wel eens verminderen. 

 Geef hieronder een inschatting van de risicobereidheid van een lage causaliteit.

De risicosoort financieel gaat om de inschatting in hoeverre de provincie bereid is door de het voorstel een financieel risico te lopen op de eigen 

financiële positie. Dit heeft invloed op de weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen van de provincie. Hier vallen ook fiscale zaken onder zoals 

BTW afdracht.

Rechtmatigheid is de mate waarin het aanpak voldoet aan de geldende regels en besluiten. Dit geldt zowel voor (supra)nationale wetgeving als geldende 

interne beleidsregels.

Onderbouwing inschatting

Onderbouwing inschatting

Staatssteun is (financiële) hulp van de overheid aan een bedrijf of branche. Mogelijkerwijs kan dit leiden tot oneerlijke concurrentie of het vermoeden 

daarvan. Staatsteun raakt rechtmatigheid. Er zit echter meer in, bijvoorbeeld mogelijke afbraak van het imago betrouwbare overheid (gelijkberechting 

tussen verschillende partijen) en het verhogen van operationele risico's doordat het de organisatie capaciteit kost om te beheersen en te 

verantwoorden. 

Onderbouwing inschatting

Hoog

Gemiddeld

Hoog

Enigszins hoog

Beleidstheorie

Financieel

Rechtmatigheid

Staatssteun

Doelmatigheid

Sturing

Draagvlak en draagkracht

Integriteit- en fraude

Risicobereidheid vs risicoprofiel  

Strategische risicobereidheid

Hypothecaire lening

Courante lening




