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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 
 
 
Rekenkamer doet onderzoek naar de effectiviteit van Gelderse en Overijsselse fondsen 
 
Deventer, 28 maart 2022 
 
De provincies Gelderland en Overijssel zetten veel geld weg in revolverende fondsen om 
hun doelen te bereiken. De Rekenkamer Oost-Nederland deed in 2017 onderzoek naar de 
vormgeving van de fondsen. Nu gaat de Rekenkamer onderzoek doen 
naar de bijdrage van deze fondsen aan bijvoorbeeld de energietransitie en innovatie.  

 
De provincies Gelderland en Overijssel hebben samen circa € 725 miljoen beschikbaar 
gesteld voor revolverende fondsen. Met deze fondsen willen de provincies verschillende 
doelen bereiken onder andere op het gebied van duurzame energie, innovatie en 
werkgelegenheid. Het geld van de fondsen wordt geïnvesteerd door het verstrekken van 
leningen aan bedrijven of door het deelnemen in bedrijven. Bij revolverende fondsen komt 
het geïnvesteerde geld - in tegenstelling tot subsidies - terug, zo is het idee. Op die manier 
kan het opnieuw geïnvesteerd worden. Het fondsbeheer wordt uitgevoerd door externe 
organisaties, vaak Oost NL. 
 
In 2017 publiceerden we een onderzoek naar de vormgeving van revolverende fondsen. Voor 
een onderzoek naar effecten was het toen nog te vroeg. Inmiddels bestaan de fondsen al een 
langere periode en kunnen we daar wel naar kijken. De vraag die daarbij centraal staat is in 
hoeverre de Gelderse en Overijsselse revolverende fondsen bijdragen aan het realiseren van 
provinciale beleidsdoelen. Het onderzoek richt zich op de volgende fondsen: het Topfonds 
Gelderland, het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, de MKB-kredietfaciliteit Gelderland, 
het Energiefonds Overijssel en het Innovatiefonds Overijssel.  
 
De verwachting is dat het onderzoek in het najaar 2022 gepubliceerd wordt.  
 
 
 
 
 

Over de Rekenkamer Oost-Nederland 

De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wij 

doen onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. De onderzoeksrapporten 

zijn openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten 

besluiten vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt. 

Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur 

en aan het vergroten van de publieke verantwoording. 

 

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer Oost-

Nederland, de heer Mekel: 06 - 11 79 43 92 of met mevrouw Mathijssen, secretaris-directeur: 0570 - 

66 58 00. Het onderzoeksplan is te downloaden van onze website www.rekenkameroost.nl. Daar treft 

u ook meer informatie aan over de organisatie en de werkwijze van de Rekenkamer Oost-Nederland.  

mailto:info@rekenkameroost.nl
mailto:info@rekenkameroost.nl

