
 

 
Onderbouwing agendapunt Evaluatie revolverend financieren. 
 
Tijdens de FCBE‐vergadering van 18 februari 2015 heb ik aangegeven het ingekomen stuk 
“Evaluatie revolverend financieren” (brief 21‐01‐2015, kenmerk 3/3.8/2015000084) op de 
agenda van de eerstvolgende FCBE‐vergadering te willen plaatsen. 
 
Aanleiding hiervoor is dat de bovengenoemde brief een onthutsend beeld verstrekt met 
betrekking tot de ingeschatte risico’s in relatie tot de uitgezette revolverende middelen. 
Op een totaalbedrag van 7,5 mio (verstrekte revolverende gelden) wordt een risico 
ingeschat van 5,7 mio, dat is een gemiddelde risico‐inschatting van 76% per revolverende 
lening. 
 
Achtergrond 
Op 19 december 2012 hebben PS met statenstuk 2012‐549 het algemene kader voor 
revolverend financieren vastgesteld. 
 
Het verschil tussen revolverend financieren en subsidiëren, is dat er in het geval van een 
revolverende financiering feitelijk sprake is van een lening. Een lening die niet ten laste komt 
van de financiële exploitatie. 
 
In de definitie van revolverende financieringsconstructies is in het desbetreffende statenstuk 
helder omschreven dat het uitgangspunt is dat de uitgezette middelen geheel worden 
terugbetaald. 
 
Omdat er echter altijd een risico bestaat dat een lening niet (volledig) wordt terugbetaald, is 
in de kadernotitie revolverend financieren vastgesteld dat ten minste 10% van de in te 
zetten lening als kostenpost in de exploitatie wordt opgenomen. Dit bedrag wordt gestort in 
de reserve Opvang Revolverend Financieren. 
 
Stand van zaken. 
De evaluatiebrief toont aan dat er van de oorspronkelijke uitgangspunten weinig lijkt terecht 
te komen. Een gemiddelde risico‐inschatting van 76% heeft niet veel meer te maken met het 
oorspronkelijke uitgangspunt van volledige terugbetaling en een risico afdekking van rond de 
10%. 
 
Voor wat betreft het financiële risico van € 5,7 mio geldt dat de omvang van de 
bovengenoemde reserve (pag. 256 van Jaarstukken 2014) groot genoeg is om dit risico te 
dragen. 
 
 
 
 
 
 



 

Om te voorkomen dat de effectiviteit van het instrument Revolverend Financieren verder 
afglijdt, ben ik van mening dat de onderstaande vier uitgangspunten aanvullend op de 
kadernotitie dienen te worden afgesproken: 
 

1. Gegeven het uitgangspunt dat revolverende leningen volledig worden terugbetaald, 
is een gemiddelde risico‐inschatting van 10% voldoende. Indien er structureel hogere 
risico’s worden gelopen, dient de effectiviteit van het middel revolverend financieren 
en in het bijzonder de vaststelling van de criteria waaronder de revolverende lening 
wordt verstrekt te worden (her‐)beoordeeld. 

2. Indien bij het aangaan van de revolverende lening wordt ingeschat dat er sprake is 
van een hogere risico‐inschatting dan 10% dient dit beargumenteerd in het 
desbetreffende statenstuk te worden opgenomen en expliciet onderdeel te vormen 
van de besluitvorming door PS. 

3. Indien er achteraf, dus nadat PS heeft besloten over de toekenning van een 
revolverende lening, omstandigheden aanwezig zijn op grond waarvan GS het 
gerechtvaardigd vindt om te komen tot een hogere risicoinschatting dan 
oorspronkelijk in het statenstuk is opgenomen, dienen PS hiervan in kennis te 
worden gesteld. 

4. Wanneer als gevolg van de geconstateerde nieuwe omstandigheden een risico‐
inschatting van 25% of meer noodzakelijk wordt geacht, dan is hiervoor goedkeuring 
van PS nodig. 

 
Vragen aan GS en aan de overige fracties: 
 

1. Deelt u het beeld dat de effectiviteit van de inzet van revolverende middelen, gelet 
op de gemiddelde risicoinschatting van 76%, op dit moment zeer bedenkelijk is? 

2. Deelt u de opvatting dat aanscherping van de criteria en periodieke rapportage 
noodzakelijk zijn om meer grip te krijgen op de inzet en stand van zaken van 
revolverende leningen?  

3. Onderschrijft u de bovenstaande 4 uitgangspunten als aanvulling op de gemaakte 
afspraken in de kadernotitie Revolverend Financieren, Statenstuk 2012‐549? 

 
 
4 mei 2015 
VVD Statenfractie 
Jan Smits 



Provinciehais \ùØesterbrink r, Assen r (o592) 36 tt tt
Postadt'es Postbus r22, 94oo Ac Assen y (o592) 36 t7 77
www'drenthe.nl provinci renthe

Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 21 januari2015
Ons kenmerk 313.812015000084

Behandeld door de heer E. Hageman (0592) 36 52 40

Ondenruerp: Evaluatie revolverend financieren

Geachte voorzitter/leden,

ln de Staten is een toezegging gedaan om revolverend financieren te evalueren zodra

het nader is uitgewerkt en geland in de diverse programma's. Wij hechten er waarde

aan om aan deze toezegging tegemoet te komen voor het einde van deze college-
periode. De periode waarover revolverend financieren wordt toegepast, is echter nog

relatief kort. Wij beschikken daarom over te weinig data en ervaring voor een brede

evaluatie van het instrument. Over een aantal aspecten kunnen wij u nu wel nader

informeren.

Op dit moment zijn ten behoeve van 12 doelen/partijen in het kader van revolverend

financieren middelen uitgezet. Dit betreft een totaal bedrag van € 7,5 miljoen en het

risico is voor een bedrag van € 5,7 miljoen afgedekt in de reserve (zie bijlage voor de

details).

We zien dat bij het verstrekken van deze financieringen de inschatting van het risico

van geval tot geval heeft plaatsgevonden.

Het karakter van revolverend financieren is dat er na de (eerste) verstrekking gedu-

rende meerdere jaren een 'relatie' ontstaat, die periodiek een herbeoordeling verlangt
van het risico. Van een dergelijke herbeoordeling dient een vertaling naar de financiën
(afboeken of vrijvallen) plaats te vinden. Deze herbeoordelingen zijn nu nog niet aan

de orde en hier is dus nog geen ervaring mee opgedaan.

Tot slot constateren wij dat de eerste aflossingen/terugbetalingen pas op de lange

termijn te verwachten zijn en wij dus ook op dit onderdeel nog geen ervaringen

hebben opgedaan.



2

Op basis hiervan constateren wij dat een evaluatie van het instrument als geheel nu

nog te vroeg is. Wel blijkt uit de eerste ervaringen dat er behoefte bestaat aan een

verdere uitwerking van het huidige kader. Wij denken dan aan het vertalen van de
volgende ervaringen naar een geactualiseerd kader voor revolverend financieren.

1. Risico inschatting: De inschatting van het risico vindt van geval tot geval plaats.

Wij stellen voor hier een standaardmethode voor te ontwikkelen en deze in het
kader op te nemen.

2. Voorwaarden: De voorwaarden van de leningen zijn per situatie opgesteld. Ook
hiervoor stellen wijvoor standaarden te ontwikkelen.

3. Verbonden partijen: ln een aantal gevallen ontstaan door het aangaan van revol-
verende financieringen ook een nieuwe verbonden partij. Het kader voor revol-
verend financieren dient afgestemd te worden op hetgeen hier onlangs over in
Provinciale Staten is vastgelegd.

4. Periodieke beoordeling: Omdat wij voor langere perioden relaties aangaan, con-
stateren wij dat er minimaal een behoefte, maar vanuit verantwoordelijkheid zelfs
een noodzaak, is aan tussentijdse periodieke beoordelingen. Omdat deze tot nu

toe nog niet aan de orde zijn, hebben wij hier nog geen structuur of methode voor
ontwikkeld. Wij achten dit wel wenselijk, vooral gezien het risico en de mogelijke
effecten daarvan op het financiële vlak en stellen voor dit in het kader op te
nemen.

Wij zijn voornemens een geactualiseerd kader voor revolverend financieren op te
stellen op basis van onze eerste bevindingen en dit kader zullen wijter vaststelling
aan u voorleggen voor de zomer van 2015.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,

van Drenthe,

, secretaris ( voorzitter

Bijlage: Overzicht lopende revolverende financieringen

u
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Bijlage overzicht lopende revolverende financieringenr

St. Sensor
St. INCAS
Coöp.rcreniging NLD
Zonnelening
Zonnelening - venolg
St. INCAS3
Regionaal Sectorplan
Vrijetijdssector Drenthe
St. Energy Challenges
Div. corporaties ihkv
breedband
Bentheimer Eisenbahn AG €

€
€
€
€
€
€

€

620.000 €
1.250.000 €

150.000 €
r.200.000 €

365.245 €
2.800.000 €

640.000 €

200.000
pm

250.000

10.

125.000
150.000

1.200.000
365.245
280.000
100.000

€ 200.000
€ 3.000.000

€ 125.000

1Oo/o

lOOo/o

lOOo/o

lOOo/o

l0% Bruglening € 1,5 mln is rænallen
160/o Garantstelling

100%

50% Aanwllende stortingen ran
Coevorden en Emmen ieder€
62.500

€ 7.475.245 € 5.656.045

1 De leningen van het MKB Fonds Drenthe ter grootte van € 13 miljoen is niet in dit
overzicht opgenomen aangezien dit door de NOM wordt uitgevoerd.

Afdekking risicoDoel/partij Hoofusom
ln€ ln o/o

Opmerking


