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Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Voor u ligt de nieuwe Nota Financieringsbeleid provincie Utrecht. De provincie Utrecht ontvangt regelmatig 

verzoeken van partijen voor financiële ondersteuning van initiatieven. De provincie heeft een aantal 

financieringsinstrumenten tot haar beschikking die ingezet kunnen worden, mits passend binnen haar taak als 

overheid en de vigerende Europese, landelijke en provinciale wet- en regelgeving. In het Financieringsbeleid 

provincie Utrecht staat vastgelegd hoe de provincie Utrecht omgaat met deze verzoeken voor financiële 

ondersteuning.

Voorgeschiedenis

Bij de behandeling van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over financieringsinstrumenten is door 

Provinciale Staten (PS) besloten de aanbevelingen van de Rekenkamer over te nemen (besluit PS2018BEM14) 

en de Gedeputeerde Staten te verzoeken om nader beleid ten aanzien van garanties en leningen ter 

besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen, ondersteund met een afwegingskader voor de inzet van 

verschillende mogelijke financiële instrumenten, zoals garanties en leningen, maar ook revolverende fondsen, 

subsidies, deelnemingen en cofinanciering.

Essentie / samenvatting

Naar aanleiding van besluit PS2018BEM14 en amendement “Duidelijkheid” (A38) is de voorliggende nota 

Financieringsbeleid provincie Utrecht opgesteld. 

Meetbaar / beoogd beleidseffect
- Afhandelen van besluit PS2018BEM14 ten aanzien van nader beleid voor garanties en leningen
- Afhandelen van amendement “Duidelijkheid” (A38) uit de vergadering van 10 december 2018

Wettelijke grondslag
- Besluit Begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten
- Artikel 216 eerste lid provinciewet
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Financiële consequenties

De vaststelling van de nota Financieringsbeleid provincie Utrecht heeft geen directe financiële gevolgen.

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid 
1. In het verleden zijn er leningen en garantstellingen afgegeven die niet voldoen aan de bepalingen in de Nota 

Financieringsbeleid, bijvoorbeeld omdat er voor een lening geen vergoeding is gevraagd. Mede om die reden 
is er een ‘hardheidsclausule’ opgenomen in het beleidskader, waarbij GS een gemotiveerd voorstel aan PS 
kunnen voorleggen om (op onderdelen) af te wijken van de bepalingen in de Nota Financieringsbeleid. De 
lening of garantstelling waarbij op onderdelen wordt afgeweken van de Nota Financieringsbeleid, kan niet 
eerder worden verstrekt dan na instemming door Provinciale Staten. 
Voorbeelden van in het verleden afgegeven leningen of garantstellingen die niet voldoen aan de bepalingen 
in de Nota Financieringsbeleid betreffen:

a. Energiefonds (de provincie Utrecht staat voor 100% garant); en
b. Hamershof (er wordt geen vergoeding gevraagd voor de garantstelling)

2. De Europese Staatsteun regels stellen dat er voor leningen en garantstelling op het gebied van Energie en 
Innovatie projecten geen voorafgaande toestemming nodig is van PS. Uit deze regels volgt echter 
nadrukkelijk wel een meldingsplicht aan PS. Om die reden is dit niet afzonderlijk opgenomen in de 
voorliggende Nota Financieringsbeleid.  

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

Niet van toepassing

Effecten op duurzaamheid

Niet van toepassing

Voorgesteld wordt 

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,
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Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 25 september 2019;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 juni 2019, afdeling Bedrijfsvoering, nummer 81F47BD8;

Gelezen de nota Financieringsbeleid provincie Utrecht; 

Overwegende dat deze nota voldoet aan het verzoek om nader beleid ten aanzien van garanties en leningen; 

Gelet op het amendement “Duidelijkheid” (A38) uit de vergadering van 10 december 2018;

Besluiten: 

 De nota Financieringsbeleid provincie Utrecht vast te stellen waarbij enkel sprake kan zijn van de inzet van 

het instrument garanties en leningen indien:
- er sprake is van een publiek belang;
- er sprake is van marktfalen;
- de betrokkenheid nodig is van anderen om publieke belang te dienen;
- er financiële dekking is;
- er is geen sprake van staatsteun;
- er is geen strijdigheid met de wet markt & overheid.

 Gedeputeerde Staten slechts na instemming van Provinciale Staten kan afwijken van de kaders in de nota 

Financieringsbeleid bij het verlenen van garanties en leningen.

Voorzitter,

Griffier,
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Toelichting

Bij de behandeling van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over financieringsinstrumenten is door 

Provinciale Staten (PS) besloten de aanbevelingen van de Rekenkamer over te nemen (besluit PS2018BEM14) 

en Gedeputeerde Staten (GS) te verzoeken:

1. Nader beleid ten aanzien van garanties en leningen ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen, 
ondersteund met een afwegingskader voor de inzet van verschillende mogelijke financiële instrumenten, 
zoals garanties en leningen, maar ook revolverende fondsen, subsidies, deelnemingen en cofinanciering.

2. Aan Provinciale Staten een voorstel ter besluitvorming te doen toekomen, waarin wordt bepaald wanneer en 
op welke wijze Provinciale Staten dienen te worden betrokken bij het verstrekken van nieuwe garanties en 
leningen en dit op te nemen in het door Provinciale Staten vast te stellen beleid. 

3. De informatiewaarde over leningen in de P&C-cyclus te vergroten door verdere achtergronden en 
ontwikkelingen gedurende het jaar, het oorspronkelijke bedrag, gehanteerde rentepercentages en de looptijd 
van uitstaande garanties en leningen te vermelden in de begroting en jaarstukken. 

4. Een integraal overzicht van de lopende revolverende fondsen op te nemen in de eigen P&C-cyclus van de 
provincie, waarbij per fonds in ieder geval is weergegeven; de entiteit, looptijd, omvang, aandeel van de 
provincie en mate van revolverendheid.

5. Tevens inzicht te geven in de mate waarin met de fondsen de beoogde doelen worden gerealiseerd.

In bijgevoegde beleidsnota Financieringsbeleid provincie Utrecht en de daarbij behorende uitvoeringsrichtlijnen 
en checklist wordt uitwerking gegeven aan de punten 1 en 2 en wordt ten aanzien van de punten 3 t/m 5 
aangegeven op welke wijze PS via de P&C-documenten wordt geïnformeerd. De feitelijke informatieverstrekking 
zoals gevraagd moet plaatsvinden via de opeenvolgende P&C-documenten.

Op één punt wordt in dit beleidskader niet ingegaan en dat is: het aangaan van deelnemingen. 
Dit omdat deelnemingen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten al snel vallen 
onder “verbonden partijen” en hiervoor een separate nota bestaat. Deze nota zal hierop aangevuld worden, bij de 
eerstvolgende herijking in 2020.
Ook vindt er geen uitwerking plaats van andere subsidies dan garanties en leningen, omdat hiervoor al de 
Algemene Subsidieverordening van toepassing is en in een aantal gevallen ook uitvoeringsverordeningen zijn 
vastgesteld om doelen te realiseren. Dit onderscheid is ook opgenomen in de voorliggende beleidsnota.

1. Wettelijke grondslag
1. Besluit Begroting en verantwoording Provincie en Gemeenten
2. Artikel 216 eerste lid provinciewet

2. Beoogd effect

Beoogd wordt om met de nota beleid te realiseren ten aanzien van garanties en leningen, waarmee de inzet van 

de verschillende financiële instrumenten goed geregeld is.

3. Effecten op duurzaamheid

Niet van toepassing

4. Argumenten

De nota Financieringsbeleid provincie Utrecht is opgesteld naar aanleiding van besluit PS2018BEM14 en 

amendement “Duidelijkheid”

5. Kanttekeningen

Hoe de organisatie omgaat met het aangaan van deelnemingen zal in de herijking van de nota Verbonden 

partijen worden meegenomen in 2021.
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6. Financiën

Niet van toepassing

7. Realisatie

De nota betreft nieuw opgesteld beleid. Over 4 jaar zal een herijking plaatsvinden.

8. Juridisch

Er zijn geen bijzondere juridische aspecten verbonden aan dit voorstel

9. Europa

Niet van toepassing

10. Communicatie

Na vaststelling van de nota zal er intern over gecommuniceerd worden.

11. Bijlagen

1. Nota Financieringsbeleid provincie Utrecht
a. Bijlage 1 bij de Nota Financieringsbeleid: uitvoeringsrichtlijnen
b. Bijlage 2 bij de Nota Financieringsbeleid: checklist uitvoeringsrichtlijnen
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Artikelsgewijze toelichting

Niet van toepassing
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