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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 
 
EMBARGO TOT 7 DECEMBER 14.00 UUR 
 
Effectiviteit revolverende fondsen 
 
Deventer, 2 december 2022. 
 
De Gelderse en Overijsselse revolverende fondsen laten een (redelijk) positief beeld zien 
als het gaat om het bereiken van maatschappelijke doelen. Het beeld is echter niet 
compleet doordat niet voor alle fondsen concrete doelen zijn geformuleerd. De financiële 
verwachtingen die ten grondslag liggen aan het bereiken van de maatschappelijke doelen 
laten in Gelderland een positief en in Overijssel een wisselend beeld zien. Voor beide 
provincies geldt dat het een tussentijds beeld is, tien jaar na de start van een fonds is het 
nog te vroeg om een eindbeeld te geven van de effectiviteit van fondsen. De 
informatievoorziening aan PS Gelderland over de fondsen is een aandachtspunt. Dat 
concludeert de Rekenkamer in haar onderzoek ‘een kwestie van lange adem’. 
 
De provincies Gelderland en Overijssel zetten revolverende fondsen in om doelen te bereiken 
onder meer op het gebied van innovatie en economie. Voordeel van een revolverend fonds is 
dat het geïnvesteerde geld via aflossingen, rente of dividend uiteindelijk weer terugkomt en 
opnieuw ingezet kan worden om doelen te bereiken. Een enkele keer gaan bedrijven failliet 
en komen de middelen niet terug.  
 
Het onderzoek laat een tussentijds beeld zien, tien jaar na de start van een fonds blijkt nog te 
vroeg om een eindbeeld te kunnen geven. Dat komt voornamelijk doordat er veel tijd 
gemoeid is voordat een fonds resultaten laat zien. Daarnaast komt dit doordat de datum 
waarop doelen moeten zijn bereikt nog in de toekomst ligt of geen datum is gesteld.  
 
Het tussentijds beeld is (redelijk) positief, de Gelderse maatschappelijke doelen worden 
gerealiseerd en bij de Overijsselse doelen is dit deels het geval. Voor beide provincies geldt 
dat niet alle doelen concreet genoeg zijn om te kunnen bepalen of deze gerealiseerd zijn, het 
beeld is daardoor niet compleet. De financiële verwachtingen bij de fondsen zijn in 
Gelderland uitgekomen, in Overijssel nog niet allemaal. Echter, de deadline voor het 
realiseren van de verwachtingen is ook nog niet verstreken en nog niet alle middelen zijn 
ingezet. Bovendien is het bij een nieuw beleidsinstrument (wat de fondsen waren toen die 
begonnen) en veranderingen gedurende de looptijd ook niet verwonderlijk als niet alle 
verwachtingen uitkomen. 
 
In Gelderland onderzochten we de MKB Kredietfaciliteit Gelderland met een fondsomvang 
van € 47,5 miljoen en Topfonds Gelderland met een omvang van € 47,9 miljoen en het 
Innovatie- en Energiefonds Gelderland met een omvang van € 109,75 miljoen. Daarnaast 
betrokken we het Energiefonds Overijssel met een omvang van € 200 miljoen en het 
Innovatiefonds Overijssel met een fondsomvang van € 41,5 miljoen.  
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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

