
PROVINCIE F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Aanpak en organisatie van de Duurzame Energie en Ontwikkelingsmaatschappij 
Flevoland (DE-on). 

Doel van deze mededeling: 

Afdoen van een aantal toezeggingen aan Provinciale Staten inzake de aanpak en 
organisatie van de Duurzame Energie en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 
(DE-on) 

Toezegging/motie/amendement: 

Tijdens de opinieronde van 27 november 2013 heeft portefeuillehouder M. Wit
teman toegezegd om Provinciale Staten van nadere informatie te voorzien inzake 
de aanpak en organisatievorm van DE-on. 

Inleiding: 

Tijdens de opinieronde van 27 november 2013 zijn door de portefeuillehouder M. 
Witteman de volgende toezeggingen gedaan: 
1. In de subsidiebeschikking aan de stichting DE-on wordt expliciet vermeld dat 

de financiering een revolverend karakter heeft. 
2. PS ontvangen vóór 18 december 2013 een actualisatie van het profiel van de 

leden van de Raad van Toezicht. 
3. PS ontvangen vóór 18 december 2013 de documenten en adviezen inzake de 

vraag of DE-on in de voorgestelde structuur als verbonden partij dient te 
worden aangemerkt. 

Daarnaast zijn op basis van de opmerkingen en aanvullingen van de statenleden 
een aantal documenten inhoudelijk gewijzigd. Deze wijzigingen worden nader 
toegelicht. 

Mededeling: 

Ad 1: Revolverend karakter van de subsidie. 
In de subsidiebeschikking (zie bijlage la) en overeenkomst van geldlening (bijla
ge 1b) is het revolverend karakter van de subsidie vorm gegeven door het bedrag 
van € 6,5 miljoen als een lening te verstrekken die in 20 jaar terugbetaald dient 
te worden. Beide documenten zijn ter informatie bijgesloten inclusief de subsi
dievoorwaarden (bijlage 1c). In de subsidievoorwaarden (art. 3) is tevens opge
nomen dat indien herfinanciering van financiële middelen mogelijk blijkt, de 
stichting deze middelen dient te gebruiken voor nieuwe projecten, met inacht
neming van de afspraken omtrent de beëindiging van de activiteiten na 20 jaar. 
Dit kenmerkt eveneens het revolverend karakter van de subsidie. 

Registratienummer 

Datum 

9 december 2013l; 

Auteur 

ing P.C. Bijvank :-

Afdeling/Bureau 
:RM:'̂  

Openbaarheid 

Passief openbaar 

i Portefeuillehouder k. 

W i t t eman , M.J.D. 

Ter kennisname aan PS en 

burger leden 

Ad. 2: Actualisatie van het profiel van de leden van de Raad van Toezicht. 
Het profiel (zie bijlage 2) is aangepast onder het kopje 'Eisen voor en kwaliteiten 
van de leden van de RvT' door de toevoeging: 'Tenminste één van de leden van 
de RvT heeft een achtergrond in de energiesector en aantoonbare ervaring met 
projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie'. 

Ad 3: Advisering 'verbonden parti j ' . 
In bijlage 3 is een onderbouwing weergegeven in hoeverre sprake is van een 
verbonden partij wanneer DE-on in de voorgestelde stichtingsvorm wordt georga
niseerd (notitie van de concerncontroller van de provincie Flevoland). 
Conclusie: Indien een stichting wordt opgericht waarbij de provincie geen direct 
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bestuurlijk belang heeft en geen directe zeggenschap heeft, dan is (strikt genomen) geen sprake van 
een Verbonden Partij. Het recht van voordracht of benoeming (van een lid van de Raad van Toezicht) 
zorgt er niet voor dat een relatie een Verbonden Partij wordt. 

Overige punten op basis van de opinieronde van 25 september 2013 en 27 november 2013: 

Aanpassingen in de conceptstatuten van de stichting DE-on. 
Over de status van de conceptstatuten het volgende: De conceptstatuten (d.d. 13 juni 2013) zijn 
als voorbeeld opgenomen bij de eerder verspreide stukken. Bij de oprichting van de stichting DE-on 
zal de stichting de definitieve statuten opstellen en een subsidieverzoek indienen. De provincie zal 
vervolgens toetsen of de statuten zodanig zijn opgesteld dat ze een voldoende basis bieden voor 
het verstrekken van de subsidie. De conceptstatuten worden op de volgende punten gewijzigd: 
a. Goedkeuring door Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het oprichten van de stichting. 

Bij het opstellen van de conceptstatuten gingen we nog van de mogelijkheid uit dat de provin
cie zelf de stichting zou oprichten. Aangezien we dit niet doen en we ook geen zitting hebben 
in het bestuur van de stichting is goedkeuring niet nodig en zal het ministerie ook geen goed
keuring afgeven. 

b. Recht van voordracht van tenminste één lid van de Raad van Toezicht van de stichting DE-on. 
In de conceptstatuten (artikel 7.1) is opgenomen dat Gedeputeerde Staten het recht heeft om 
tenminste één lid van de Raad van Toezicht van de stichting voor te dragen. Feitelijk zou deze 
voordracht inkleuring kunnen geven aan de mate waarin de provincie kennis heeft van het 
eventueel (onrechtmatig) handelen van dit lid of de Raad van Toezicht. Daardoor zou de pro
vincie aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade aan derden. Op basis van deze nadere 
afweging laten we dit recht van voordracht voor één lid van de Raad van Toezicht vervallen en 
zullen de conceptstatuten hierop worden aangepast. 

Het vervolg 

Op 18 december 2013 wordt aan Provinciale Staten het voornemen van Gedeputeerde Staten voor
gelegd om bereid te zijn: 
1. De eerste begrotingswijziging 2014 vast te stellen, waarbij € 6,5 miljoen beschikbaar wordt 

gesteld ten laste van de Algemene Reserve voor het subsidiëren van een op te richten stichting 
DE-on. 

2. De tijdens de opinieronde van 27 november 2013 en de besluitvormingsronde van 18 december 
2013 naar voren gebrachte zienswijzen over het voornemen van Gedeputeerde Staten om: 
a. de bereidheid uit te spreken om een bedrag van € 6,8 miljoen als subsidie aan de stichting 

DE-on beschikbaar te stellen wanneer deze stichting een aanvraag voor subsidie indient die 
voldoet aan de in bijlage 7 (HB 1499416) bij deze nota genoemde subsidievoorwaarden; 

b. de bereidheid uit te spreken om een aanvullende subsidie van € 0,4 miljoen aan deze stich
ting beschikbaar te stellen wanneer hiervoor in het kader van de Green Deal DE-on, door 
het ministerie van EZ aanvullende middeien beschikbaar worden gesteld aan Gedeputeerde 
Staten mee te geven. 

Ter inzage in de leeskamer 

Verdere informatie 
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Subsidiebeschikking 

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 
1550439 

Geachte 

1. Aanvraag om subsidie 
U hebt in uw brief van ... een subsidie aangevraagd van € 6,8 miljoen voor het bevorderen van 
de energietransitie in de provincie Flevoland. 

2. Beoordeling aanvraag om subsidie 
Uw aanvraag past binnen het streven van de provincie om de energietransitie van traditionele 
energie naar duurzame energie te versnellen teneinde in 2020 een volledige klimaatneutrale 
energievoorziening te bereiken. Daarom hebben wij besloten om voor de in uw aanvraag 
genoemde activiteiten aan u de volgende subsidies te verlenen: 

1. Een bedrag van € 300.000,- ter dekking van de kosten van het dagelijks beheer van de 
stichting DE-on en de operationele kosten die voortvloeien uit het verstrekken van 
leningen, dat niet behoeft te worden terugbetaald (hierna: exploitatiesubsidie) en 
alsmede, 

2. een bedrag van maximaal € 6,5 miljoen dat we u in de vorm van een lening ter 
beschikking stellen en ter uitvoering waarvan u met ons de bij dit besluit behorende 
overeenkomst van geldlening dient aan te gaan (zie bijlage 1). De lening dient voor het 
financieren van projecten door middel van participaties en het verstrekken van 
(achtergestelde) leningen gericht op zowel besparing als het duurzaam opwekken van 
energie in die delen van de markt die zich autonoom niet of traag ontwikkelen. 

De subsidie wordt verleend voor een periode van twintig jaar (van ... 2014 tot en met... 2034). 

Bij ontbinding van de stichting of indien er naar ons oordeel sprake is van beëindiging van de 
activiteiten van de stichting is artikel 4:41 AWB van toepassing. 

Inlichtingen bij 

ing P.C. Bijvank 
Doorkiesnummer 
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Bezoekadres 
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3. Subsidievoorwaarden en -verplichtingen. 
De aan deze subsidie verbonden voorwaarden en verplichtingen treft u aan in bijlage 2 bij dit 
subsidiebesluit. 

4. Midterm review 
Na 8 jaar vindt er door de provincie een midterm review van het leenbedrag plaats (uitgaande 
van het feit dat de stichting DE-on de beschikbare investeringsmiddelen volledig heeft 
geïnvesteerd in projecten binnen een periode van 8 jaar). Hierbij wordt uitgebreid getoetst op 
de behaalde resultaten, het portfolio, bijbehorende risico's en de door de stichting DE-on 
gehanteerde werkwijze. Een van de criteria zal ook zijn of de lening al volledig is weggezet. Als 
dit niet het geval is, kan de provincie besluiten nog niet uitgezette gelden tussentijds terug te 
vorderen. De midterm review kan verder aanleiding zijn de subsidievoorwaarden te wijzigen. 

5. Uitbetaling subsidie 
Zowel de exploitatiesubsidie als de lening wordt binnen 14 dagen na verzending van dit besluit 
overgemaakt op uw bankrekeningnummer ten name van uw stichting onder kenmerk van dit 
subsidiebesluit. 

6. Subsidievaststelling 
Op (uiterlijk) 31 december 2034 dient u de volledige lening (€ 6.500.000,-) aan de provincie te 
hebben terugbetaald. Onder specifieke omstandigheden, zoals genoemd in de met u gesloten 
overeenkomst van geldlening, kan een deel van de lening worden kwijtgescholden. 

U moet uiterlijk voor 1 mei 2035 een aanvraag voor vaststelling van de exploitatiesubsidie van 
€ 300.000,- indienen. 
Wanneer u niet tijdig een aanvraag tot vaststelling bij ons indient, kunnen wij besluiten de 
subsidie lager of zelfs op € 0,00 vast te stellen. 

Bij uw aanvraag om vaststelling van de subsidie moet u een inhoudelijk verslag indienen. Uit het 
inhoudelijk verslag moet blijken dat de activiteiten waarvoor wij subsidie hebben verleend, zijn 
gerealiseerd. Wanneer dit niet het geval is, moet u in de toelichting aangeven waardoor de 
afwijking is veroorzaakt. Ook moet er in staan in welke mate de prestaties zijn gerealiseerd die 
u met uw activiteiten beoogde. 

Daarnaast dient u een overzicht toe te voegen van de activiteiten en de daaraan verbonden 
uitgaven en inkomsten, het financiële jaarverslag. 

7. Accountantsverklaring 
De financiële rapportage dient te worden voorzien van een accountantsverklaring. Uit de 
accountantsverklaring moet blijken dat de accountant is nagegaan of u hebt voldaan aan de 
verplichtingen die wij aan de subsidie hebben verbonden zoals beschreven in bijlage 2 van deze 
subsidiebeschikking. 

De accountantsverklaring kan op twee manieren worden aangeleverd: 
• een kopie van de controleverklaring door een onafhankelijk accountant, voorzien van de 

tekst "was getekend" en met de vermelding van de naam van de accountant of 
• een getekend exemplaar van de accountantsverklaring. 

8. Wilt u bezwaar maken? 
Hebt u bezwaar tegen dit besluit? In bijgaand informatieblad leest u wat de mogelijkheden zijn 
en waar u op moet letten. 
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Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter. 

Bijlage 1: Overeenkomst van geldlening (...) 
Bijlage 2: Subsidieverplichtingen en -voorwaarden (1499416) 



Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Bezwaar 
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 

Verzoek om voorlopige voorziening 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige 
voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in 
behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog 
het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. 

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht 
tegen het niet op ti jd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende 
ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo' n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift 
ontvankelijk is. 
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer 
de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de 
bevoegde rechter. 

Proceskostenvergoeding 
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een verzoek 
kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag 
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 



Overeenkomst van geldlening behorende bij subsidiebeschikking stichting 
DE-on, kenmerk 1550439, d.d. ... 

Partijen: 
1. De rechtspersoon naar publiek recht de provincie Flevoland op grond van artikel 176 

van de Provinciewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L. Verbeek, 
Commissaris van de Koning van de provincie Fievoland daarbij handelend ter uitvoering 
van het besluit van Gedeputeerde Staten van d.d. 
hierna te noemen: de provincie; 

2. de stichting DE-on op grond van artikel .. rechtgeidig vertegenwoordigd door , 
hierna te noemen: de stichting; 

Overwegende dat: 

Gedeputeerde Staten van Flevoland bij beschikking van d.d , kenmerk 1550439 aan de 
stichting een subsidie in de vorm van een geldlening heeft toegekend van € 6,5 miljoen ter 
uitvoering waarvan tussen de provincie en de stichting onderhavige overeenkomst van 
geldlening dient te worden afgesloten. 

Komen het volgende overeen: 

Artikel 1. Verstrekken geldlening 
De provincie zal conform de subsidiebeschikking aan de stichting als lening een bedrag van 
€ 6,5 miljoen (zegge zeseneenhalfmiljoen euro) verstrekken door storting van dit bedrag op 
rekeningnummer.... van de stichting. 

Artikel 2. Rente 

Over de hoofdsom is de stichting geen rente verschuldigd.  

Artikel 3. Terugbetaling geldlening 
1. De geldlening dient uiterlijk 31 december 2034 door de stichting volledig aan de 

provincie te worden terugbetaald. 
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid behoeft de stichting de in artikel 1 

genoemde lening geheel of gedeeltelijk niet terug te betalen indien en voor zover aan 
de volgende voorwaarden is voldaan (risicoregeling): 
a. de stichting de in de subsidiebeschikking opgenomen verplichtingen volledig heeft 

nageleefd. 
b. de stichting niet in staat is aan zijn terugbetalingsverplichting te voldoen, omdat 

degene aan wie hij ter uitvoering van de hierboven bedoelde subsidiebeschikking 
leningen of garanties heeft verstrekt, of participaties is aangegaan, niet in staat is 
aan de door de stichting verstrekte leningen terug te betalen, dan wel de garantie 
wordt ingeroepen, of de participatie niet rendeert. De stichting dient daarbij al het 
mogelijke te doen om nakoming van de gedane verplichtingen van zijn crediteuren 
af te dwingen. 

3. Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing als de stichting geen goed beleid 
heeft gevoerd, zoals blijkt uit het meerjarig beleidsplan, het jaarlijks activiteitenplan 
en jaarverslag, of om een andere reden een ernstig verwijt treft dat zij de lening niet 
aan de provincie kan terugbetalen. 

Artikel 4. Midterm review 
Na 8 jaar vindt er een midterm review plaats van de lening. Hierbij wordt uitgebreid 
getoetst op de behaalde resultaten, het portfolio, bijbehorende risico's en de door de 
stichting gehanteerde werkwijze. Een van de criteria zal zijn of de lening al volledig is 
weggezet. Als dit niet het geval is, kan de provincie besluiten nog niet uitgezette gelden 
tussentijds terug te vorderen. De midterm review kan ook aanleiding zijn de 
subsidievoorwaarden te wijzigen. 



Artikel 5. Opeisbaarheid geldlening 
De geldlening is van de zijde van de provincie zonder waarschuwing of ingebrekestelling 
opeisbaar in de volgende gevallen: 
a. de hierboven genoemde subsidie wordt ingetrokken; 
b. de stichting de subsidievoorwaarden en -verplichtingen uit de hierboven genoemde 

subsidiebeschikking niet naleeft; 
c. Indien en zodra de stichting in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van 

betaling of schuldsanering overeenkomstig de wet wordt verleend; 
d. beslag ten laste van de stichting wordt gelegd; 
e. de stichting zichzelf opheft/liquideert; 

Artikel 6. Opvorderbaarheid geldlening 
Na beëindiging van de overeenkomst van geldlening zal het door de stichting aan de 
provincie uit hoofde van deze overeenkomst of uit hoofde van de hierop te grondvesten 
overeenkomsten van geldlening verschuldigde, terstond en zonder enige Ingebrekestelling 
of waarschuwing opvorderbaar zijn. 

Artikel 7. Toepasselijk recht 
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de onderhavige 
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang 
met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, 
onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen 
worden beslecht door de rechtbank te Lelystad, zulks behoudens voor zover dwingende 
competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 

Lelystad 2014 

Voor de provincie: 

Voor de stichting 



Concept-subsidievoorwaarden stichting DE-on behorende bij 
subsidiebesluit GS d.d. 
1. Doel van de subsidie: 

De stichting DE-on (lees verder: de stichting) geeft uitvoering aan het streven van de provincie 
Flevoland om de energietransitie van traditionele energie naar duurzame energie te versnellen 
teneinde in 2020 een volledige klimaatneutrale energievoorziening te bereiken. De stichting wil 
deze versnelling bereiken door het ontwikkelen en financieren van projecten (door middel van 
participaties en het verstrekken van (achtergestelde) leningen) gericht op zowel besparing als 
het duurzaam opwekken van energie in die delen van de markt die zich autonoom niet of traag 
ontwikkelen. 

2. Aard van de door de stichting te subsidiëren projecten 
a) De projecten moeten aantoonbaar bijdragen aan de bij punt 1 bedoelde energietransitie. 
b) De stichting ondersteunt alleen die projecten waarbij sprake is van bewezen technologieën. 
c) De stichting ondersteunt met name projecten waarbij sprake is van knelpunten (zoals 

maatschappelijk draagvlak of juridische, milieutechnische of financiële knelpunten) die 
realisatie op korte termijn (hiermee wordt bedoeld een periode van maximaal twee jaar) 
belemmeren. 

d) Bij de beoordeling van de vraag of, en zo ja, In welke vorm door de stichting aan een derde 
een financiële bijdrage (lening dan wel door middel van participatie) kan worden verstrekt, 
dient de stichting rekening te houden met de volgende zaken: 

Bij het voorstel of de aanvraag dient zowel het financieel als maatschappelijk 
rendement beoordeeld te worden. 
In geval van (achtergestelde)leningen dient de stichting vooraf een risicoanalyse op te 
stellen. De lening mag uitsluitend worden gebruikt voor investeringen waarvoor banken 
niet bereid zijn op redelijke voorwaarden leningen te verstrekken. De stichting kan zelf 
bepalen of, en zo ja, hoeveel rente zij in rekening brengt voor de door haar verstrekte 
leningen. 
In geval van participaties dient de stichting vooraf een goede risico-inschatting en 
overeenkomst met derden te maken waarin de govemance van de gezamenlijke 
onderneming (project BV) naar behoren is vastgelegd. 

e) De projecten waar de stichting zich op richt, bevinden zich geheel of gedeeltelijk in de 
provincie Flevoland of gaan zich op korte termijn (hiermee wordt bedoeld een periode van 
maximaal 2 jaar) in Flevoland bevinden en leveren een duidelijke meerwaarde voor de 
provincie Flevoland op (in de zin van een bijdrage aan de verduurzaming van de 
energiehuishouding en/of bevorderen van de werkgelegenheid). 

f) Een project dat door de stichting wordt ondersteund wordt gedreven door een 
rechtspersoon. Bij voorkeur financiert de stichting via speciaal hiervoor opgerichte project 
BV's. Bij kleine projecten waarbij geen project BV wordt opgericht, kan de stichting 
rechtstreeks middelen ter beschikking stellen aan de initiatiefnemer/ondernemer. In de 
financieringsovereenkomst zal dan nadrukkelijk worden opgenomen dat de verstrekte 
middelen enkel mogen worden ingezet voor de financiering van het betreffende 
energiebesparingsproject of project voor de opwekking van duurzame energie. In geen geval 
zal de stichting kapitaal verstrekken aan ondernemingen in moeilijkheden. 

g) Het door de stichting te verstrekken kapitaal dient direct ten goede te komen aan het 
project waarvoor het kapitaal wordt verstrekt en komt niet ten goede aan andersoortige 
projecten die door moeder-, dochter-, of zusterondernemingen van het project worden 
uitgevoerd. 

HB nummer 1499416 



3. Beoogde resultaten van subsidiëring van de stichting 
Voor deze subsidie worden van de stichting de volgende resultaten verwacht: 
a) De stichting heeft de beschikbare investeringsmiddelen volledig geïnvesteerd in projecten 

binnen een periode van maximaal 8 jaar. 
b) In genoemde periode van 8 jaar heeft de stichting een bedrag aan investeringen in 

energiebesparing en duurzame opwekking in de markt losgemaakt van tenminste € 30 
miljoen (uitgaande van € 6,5 miljoen aan investeringsmiddelen betekent dit een 
vermenigvuldigingsfactor of multiplier van 5). 

c) De stichting spant zich in bovengenoemde multiplier te verhogen, door actief de 
mogelijkheden van herfinanciering door derden van gerealiseerde projecten te 
onderzoeken. Indien herfinanciering mogelijk blijkt, zal de stichting de opnieuw ter 
beschikking gekomen middelen gebruiken om nieuwe projecten te ondersteunen, met 
inachtneming van de afspraken omtrent de beëindiging van de activiteiten na 20 jaar. 

d) Uitgaande van de multiplier van 5, een totaal gerealiseerde Investering van projecten 
(samen met partners) van € 30 miljoen, zal de COi-reductie van alle projecten tezamen 
tenminste 8.000 ton COz/jaar bedragen. 

Tussentijdse beoordeling (twee jaar na oprichting, zie punt 9) 
e) Na twee jaar dienen financieringsovereenkomsten te zijn afgesloten, dan wel in vergaande 

staat van onderhandeling te verkeren die een totaal van € 2 miljoen aan door de stichting te 
verstrekken middelen bedragen. De betreffende projecten ondersteunen de doelstellingen 
met betrekking tot de multiplier en C02-reductie conform bovengenoemde einddoelen van 
de stichting. 

f) Na vier jaar is bovenbedoeld bedrag van € 2 miljoen toegenomen tot tenminste € 5 miljoen. 

4. Door de stichting te hanteren uitsluitingscriteria bij ondersteuning van de projecten 
De stichting hanteert voor alle projecten de volgende uitsluitingscriteria: 
a) Gemaximeerde bijdrage: De stichting zet maximaal € 3 miljoen in om een individueel 

project te steunen; 
b) Minderheidsbelang: De stichting neemt altijd een minderheldsdeel van de financiering van 

een project voor haar rekening. Concreet betekent dit dat de stichting maximaal 50% van 
het benodigde vreemd vermogen levert of maximaal 50% van het benodigde eigen 
vermogen; 

c) Ondergrens: De stichting hanteert bij het inzetten van haar financiële instrumenten een 
ondergrens van € 0,1 miljoen. 

5. Algemene voorwaarden en verplichtingen 
a) De gesubsidieerde activiteiten moeten uiterlijk op de einddatum zijn verricht. Derhalve mag 

de stichting geen verplichtingen aangaan of leningen verstrekken die lopen tot na deze 
datum. 

b) De stichting dient het nog niet uitgezette deel van de lening niet risicovol, vastrentend te 
beleggen bij een bank binnen de EU die voldoet aan de wet FIDO (Financiering Decentrale 
Overheden, tenminste AA-minus rating). Het is de stichting niet toegestaan risico's met 
derivaten af te dekken. 

c) Leningen en garanties mogen uitsluitend worden verstrekt en participaties mogen 
uitsluitend worden aangegaan met in achtneming van de staatssteunregels van de Europese 
Unie. Dit betekent dat de stichting uitsluitend steun (lening, participatie) mag verlenen als 
op deze steun de minimusregels van toepassing zijn, of de steun onder de Algemene 
groepsvrijsteUingsverordening (AGW)/ PB EU 800/2008 valt. Indien tijdens de looptijd van 
deze beschikking deze staatssteunregels wijzigen, dient de stichting de (door de Europese 
Unie) gewijzigde staatssteunregels te volgen. 

d) De stichting maakt in communicatie over haar activiteiten duidelijk dat deze mogelijk 
worden gemaakt door de provincie Flevoland. 

e) De stichting houdt in haar administratie van uitgaven en inkomsten duidelijke scheiding 
tussen subsidie afkomstig van de provincie Flevoland en eventueel van derden afkomstige 
gelden. 



f) De stichting is verplicht Gedeputeerde Staten desgevraagd alle informatie te geven die het 
nodig acht om te kunnen nagaan of de stichting , dan wel degene(n) aan wie de stichting 
steun heeft verleend, in staat zijn de lening terug te geven. 

g) De stichting moet medewerking verlenen aan een door ons eventueel in te stellen controle 
of onderzoek. 

6. Voorwaarden en verplichtingen ten aanzien van de periodieke rapportage 
a) De stichting voert haar activiteiten uit op basis van een meerjarig beleidsplan voor een 

periode van vijf jaar, dat elke vijf jaar wordt geactualiseerd. 
b) Jaarlijks voor 15 november legt de stichting een activiteitenplan met jaarbegroting voor het 

volgend jaar ter informatie voor aan Gedeputeerde Staten. 
c) Het activiteitenplan biedt in ieder geval inzicht in: 

De projectenportfolio met een duidelijke keuzeverantwoording. 
Hoe financiële risico's worden afgedekt. 
Hoe fondsgelden op de einddatum terugvloeien. E.e.a. aan te tonen door middel van 
een meerjarige financiële planning. 
Koerswijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar, inclusief verantwoording. 
De verwachte resultaten van de individuele projecten op het gebied van C02-reductie. 
Verwachte bijdrage aan de door de provincie beoogde energietransitie. 
Welke projecten binnen de portfolio worden opgeschaald en de wijze waarop dat 
gebeurt. 

d) Jaarlijks voor 15 mei legt de stichting de jaarrekening, het jaarverslag en de bijbehorende 
accountantsverklaring over het afgelopen jaar ter informatie voor aan Gedeputeerde 
Staten. Het jaarverslag biedt in ieder geval inzicht in: 

de uitgevoerde projecten, inclusief de bijbehorende investeringen; 
financieel verloop (tempo van investeringen) in de t i jd; 
de inkomsten; 
risicospreiding in de projectenportfolio en de manier waarop risico's zijn afgedekt; 
inhoudelijke en financiële koerswijzigingen en effecten voor het volgende jaar. 
de getotaliseerde en individuele geleverde projectbijdragen aan de Flevolandse 
doelstellingen, waaronder de C02-emiss1ereductie en de hoeveelheid opgewekte 
duurzame energie. 
alle gegevens overeenkomstig aan de Green Deal verbonden rapportagevoorwaarden. 

e) Bestuurlijk overleg 
Alvorens de stichting haar activiteitenplan en jaarbegroting indient, wordt er een 
bestuurlijk overleg gehouden. In dit overleg kunnen Gedeputeerde Staten gemotiveerd haar 
wensen voor het komende jaar kenbaar maken. 

7. Meldingsplicht 
De stichting meldt aan Gedeputeerde Staten onverwijld schriftelijk indien: 
a) een activiteit waarvoor wij subsidie hebben gegeven moet worden veranderd of beëindigd. 

In uw brief moeten ook alle feiten en omstandigheden staan die hiertoe hebben geleid; 
b) afwijkingen van (de verplichtingen in) de beschikking tot subsidieverlening; 
c) relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden. 
Deze meldingsplicht geldt tot aan de vaststelling van subsidie. 

8. Toestemming Gedeputeerde Staten 
Op deze subsidie is afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht met uitzondering 
paragraaf 4.2.8.5 van toepassing. 
Voor de volgende rechtshandelingen van de stichting is toestemming van Gedeputeerde Staten 
vereist: 
a) het wijzigen van de grondslag van de subsidieactiviteiten zijnde het businessplan en de 

statuten; 
b) de wijze waarop gelden van derden administratief gescheiden worden van de gelden 

afkomstig van de provincie en de wijze van splitsing van de middelen ten tijde van de 
vereffening; 

c) het ontbinden van de rechtspersoon; 
d) het doen van aangifte tot haar faillissement of het aanvragen van haar surseance van 

betaling. 



9. Tussentijdse beoordeling 
Tijdens de projectontwikkelperiode (eerste 8 jaren na oprichting van de stichting) vindt er na 2, 4 
en 8 jaren na oprichting een tussentijdse beoordeling plaats van de wijze waarop de stichting met 
de subsidie omgaat. Hiervoor wordt door de stichting een voortgangsrapportage opgesteld. Deze 
voortgangsrapportage wordt uitgebreid getoetst op de behaalde resultaten, het portfolio, 
bijbehorende risico's en de door de stichting gehanteerde werkwijze. Een belangrijk criterium zal 
zijn hoe de vooruitzichten zijn ten aanzien van het inzetten van de beschikbaar gestelde financiële 
middelen in projecten. Als op de genoemde beoordelingsmomenten onvoldoende gelden zijn 
weggezet (zoals nader omschreven in art. 3, lid a,e en f van deze subsidievoorwaarden), kan de 
provincie besluiten nog niet uitgezette gelden tussentijds terug te vorderen. 

Tijdens de beheerfase (8 tot 20 jaren na oprichting van de stichting) vindt er na 13 en 18 jaar na 
oprichting een tussentijdse beoordeling plaats van de subsidie (vastgelegd in een rapportage). Ook 
hierbij zal uitgebreid worden getoetst op de behaalde resultaten, het portfolio, bijbehorende 
risico's en de door de stichting gehanteerde werkwijze. 

Indien de tussentijdse beoordeling daartoe aanleiding geeft, zorgt de stichting voor een actualisatie 
van het bij punt 6 sub a genoemde meerjarig beleidsplan. 
De tussentijdse beoordelingsmomenten kunnen ook aanleiding zijn de subsidievoorwaarden te 
wijzigen. 



Stichting DE-on 
Informatie t.b.v. kandidaten Raad van Toezicht 

De provincie Flevoland wil de energietransitie in de provincie versnellen. 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om hiertoe een stichting op te (laten) 
zetten zonder winstoogmerk: de stichting DE-on (Duurzame Energie- en 
Ontwikkelingsmaatschappij). De stichting kan energieprojecten ondersteunen door het 
initiatief te nemen voor de ontwikkeling en/of projecten financieel te ondersteunen door 
middel van participaties of het verstrekken van (achtergestelde) leningen. 
De stichting krijgt een bijdrage voor de exploitatie en een lening vanuit de provincie. 
In totaal heeft de stichting een bedrag van € 6,5 miljoen ter beschikking voor leningen 
en/of participaties. 
De stichting wordt vormgegeven als een niet-verbonden partij en staat bestuurlijk gezien 
op afstand van de provincie. De stichting zal worden bestuurd door de directeur, die zal 
rapporteren aan een driehoofdige Raad van Toezicht (RvT). De directeur zal worden 
benoemd door de RvT. 

De stichting kent de volgende doelstellingen: 
- het bevorderen van de energietransitie in de provincie Flevoland door de 

inzet van financieel instrumentatrium en activiteiten op het gebied van 
projectontwikkeling; 

- waarbij onder energietransitie wordt verstaan: het proces waarin de 
energievoorziening op korte en lange termijn wordt verduurzaamd door investeringen 
in energiebesparing en de opwekking van duurzame (dat wil zeggen 
hernieuwbare)energiebronnen; 

- waarbij het financieel instrumentarium wordt ingezet in de vorm van leningen, 
en/of participaties; en 

- waarbij aanverwante diensten zijn gericht op het realiseerbaar maken van projecten 
via het verbinden van partijen en het beschikbaar stellen van relevante kennis. 

De stichting bereikt haar doel onder meer door: 
- het verstrekken van geldleningen, al dan niet in de vorm van achtergestelde leningen; 
- het doen van investeringen (participeren in het eigen vermogen van projecten) in 

hernieuwbare energievoorziening en energiebesparing tezamen met anderen; 
- het deelnemen in de projectontwikkeling om bedoelde investeringen mogelijk te 

maken; 
- het werven van extra publieke en private middelen om de omvang van het te 

investeren vermogen te vergroten. 

Taken Raad van Toezicht 
- het beoordelen van beleidsplannen en begrotingen en het doen van voorstellen voor 

wijzigingen daarvan; 
- toezien op het door de directeur gevoerde beleid, waarbij de statuten van de stichting 

en de door de Provincie verleende subsidiebeschikking (inclusief de daarin genoemde 
voorwaarden) het uitgangspunt vormen; 

- het beoordelen van adviezen vanuit de directie voor het verstrekken van leningen 
en/of participaties aan specifieke energieprojecten ten behoeve van energiebesparing 
en duurzame energieopwekking; 

- het adviseren van de directie over het aantrekken van extra financiering; 
- het (mede) entameren van projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame 

energie in Flevoland, door inschakeling van het eigen netwerk. 
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Eisen voor en kwaliteiten van de leden van RvT: 
- achtergrond op bestuurlijk, juridisch en/of financieel (bancair) gebied 

NB: Gestreefd wordt naar een team van elkaar aanvullende kwaliteiten; 
Tenminste één van de leden van de RvT heeft een achtergrond in de energiesector en 
aantoonbare ervaring met projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame 
energie. 

- aantoonbare affiniteit met duurzaamheid; 
- representatieve en inspirerende persoonlijkheid; 
- uitstekende communicatieve vaardigheden; 
- academisch werk- en denkniveau; 
- onafhankelijke positie. 

NB: Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met bestuurders, 
medewerkers of belangrijke externe belanghebbenden, waardoor er op structurele 
basis belangenverstrengelingen kan zijn of de verdenking daarvan. 

NB: In de opzet van de stichting is rekening gehouden met een bescheiden vergoeding op 
basis van bestede uren en onkosten voor de leden van de RvT. 
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Memo 

Aan: Gedeputeerde Mare Witteman 
Van: Gerbe de Vos, wnd concerncontroller 
Datum: 7 november 2013 
Onderwerp: govemance / verbonden partij 

In het regulier portefeuillehouderoverleg met Concerncontrol is gesproken over de 
besluitvorming rond DE-on. Daarbij is Concerncontrol gevraagd onderzoek te doen naar de 
vraag of DE-on een verbonden partij is of niet. Het college heeft in het voorstel aan de staten 
aangegeven dat DE-on geen verbonden partij is. Het college wil een stichting oprichten en op 
afstand zetten. Tegelijkertijd bestaat de wens om maatschappelijke doelstellingen te bereiken 
via zo'n instrument. 

Ik heb mij gebaseerd op de mij beschikbare documenten en informatie elders. Op basis van 
ons eigen beleid en literatuurgegevens is voor mij het beeld duidelijk geworden. De casus 
IJsselmeerziekenhuizen heb ik toegevoegd omdat die wellicht als argument wordt voorgelegd 
als zou dat een VP zijn vanwege het voordragen van een lid in de RvT. 

Conclusie 
Indien een stichting wordt opgericht waarbij de provincie geen direct bestuurlijk belang heeft 
en geen directe zeggenschap heeft, dan is (strikt genomen) geen sprake van een Verbonden 
Partij. Het recht van voordracht of benoeming zorgt er niet voor dat een relatie een 
Verbonden Partij wordt. In de literatuur heb ik incidenteel gelezen dat een organisatie - ter 
aanduiding van de wijze waarop de overheid zorgt voor sturing, beheersing, toezicht en 
verantwoording - materieel wordt beschouwd als een "niet formele, een indirecte verbonden 
partij". 

De casus 
Een korte weergave van mij: de constructie is als volgt: er is een bedrag van onze NUON 
aandelen, € 6,5 min. GS richten DE-on op als stichting en geven het een subsidiebedrag mee 
ter grote van bovengenoemd kapitaal. De gedachte daarbij is dat op die wijze de financiële 
risico's eenvoudig kunnen worden beperkt en DE-on buiten de directe politieke invloed van de 
provincie opereert hetgeen de continuïteit van de uitvoering bevordert. Er wordt een directeur 
gezocht en die gaat projecten binnenhalen en realiseren. Er ligt een businessplan. Het schijnt 
in Drenthe ongeveer op de zelfde wijze gegaan te zijn. Sturing en beheersing vindt plaats via 
de subsidievoorwaarden. De prestaties worden in beschikkingen vastgelegd en via 
jaarrapportages worden PS op de hoogte gebracht. De financiële relatie komt voort uit het 
verstrekken van kapitaal in de vorm van risicodragend kapitaal, een lening of garantstelling. 
Een stichting of vereniging die (incidenteel of structureel) een subsidie krijgt is géén 
verbonden partij. 

De stichting DEon moet een Raad van Toezicht hebben. Eén van de leden van de RvT wordt 
door de provincie benoemd of in ieder geval voorgedragen. Minimum aantal leden is drie. 
Samenstelling is aan de RvT, met aantal minimum eisen. (Er is overigens geen max. 
genoemd). Het mag geen bestuurder of ambtenaar van de provincie Flevoland zijn. Er is een 
financiële verbinding, maar de leden van college of staten zitten niet in een bestuursorgaan. 



Dus is er een bestuurlijke relatie en moet dit worden aangemerkt als een VP? Met mogelijk 
gevolg dat er risico's moeten worden ingeschat. 

Wetteliik kader: BBV 

Hef Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (B.B. V.) geeft de 
volgende definitie van Verbonden Partij: "een Verbonden Partij is een privaatrechtelijke of 
publiekrechtelijke organisatie, waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk 
én een financieel belang heeft. 

Een financieel belang is een aan de Verbonden Partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet 
verhaalbaar is indien de Verbonden Partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waan/oor 
aansprakelijkheid bestaat indien de Verbonden Partij haar verplichtingen niet nakomt 
Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, 
hetzij uit hoofde van stemrecht" 

Handreiking Verbonden Partiien BZK 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Interprovinciaal Overleg 
namens de provincies, hebben in 2005 een Handreiking verbonden partijen opgesteld. In de 
Handreiking wordt de volgende toelichting aan bestuurlijk belang gegeven: 

"Er is sprake van een 'verbonden partij' als de wethouder, het raadslid of de ambtenaar van 
de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt, of namens de 
gemeente stemt. Bij alleen een benoemingsrecht of voordrachtsrecht — de gemeente mag 
een bestuurder of commissaris in de organisatie benoemen of voordragen — is er strikt 
genomen geen sprake van een verbonden partij. Gemeenten maken vaak van een dergelijk 
recht gebruik om ervoor te zorgen dat er kwalitatief goede bestuurders in het bestuur van de 
partij terechtkomen. Ook de stichting waarin de wethouder cultuur op persoonlijke titel als 
bestuurder plaatsneemt — en dus niet de gemeente vertegenwoordigt — is geen verbonden 
partij," 

Casus IJsselmeerziekenhuizen 

Verbeteren in verbinden, onderzoek naar verbonden partijen van de provincie Flevoland 
Deloitte, (art 217A onderzoek 2010) 

De Provincie Flevoland en de Stichting IJsselmeerziekenhuizen hebben in februari 2009 een 
overeenkomst gesloten waarin o.a. een achtergestelde lening van €2 miljoen aan de Stichting 
ter beschikking wordt gesteld. Omdat de provincie alleen geld heeft geleend aan de Stichting 
is deze formeel gezien qeen verbonden partii. Dit is ook een bewuste keuze geweest van de 
provincie Flevoland. De provincie vindt het van belang dat de regio beschikt over een 
ziekenhuis. Dit was ook de reden om de warme doorstart mede te financieren. De provincie 
ziet het verlenen van zorg echter niet als een taak waarvoor zij vanuit haar functie 
verantwoordelijk is. 



Dit was dan ook reden om zich verder niet te binden aan de Stichting IJsselmeerziekenhuizen 
en het toezicht en de verantwoording primair te laten lopen via de bestaande 
verantwoordelijkheidsverdeling, ln dit licht heeft de casus Stichting IJsselmeerziekenhuizen 
dan ook een bijzondere positie binnen het onderzoek, omdat de provincie bewust op een heel 
aantal punten van het govemance model van verbonden partijen er voor heeft gekozen om 
geen beleid te formuleren. 

De Raad van Toezicht (RvT) houdt formeel toezicht op het bestuur van de Stichting 
IJsselmeerziekenhuizen. De RvT bestaat uit zes personen. De MC Groep heeft het recht om 
drie van deze zes personen voorte dragen. De overige drie leden worden voorgedragen door 
de overheid (ministerie van VWS, de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland), de 
medezeggenschapsraad en de patiëntenorganisatie. De overheden zijn middels mw. 
Leemhuis-Stout vertegenwoordigd in de RvT. Naast de formele toezichthoudende rol hebben 
de provincie, de gemeente Lelystad en het Ministerie van VWS 4 keer per jaar een bestuurlijk 
overleg met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Hoewel deze gesprekken geen formele 
toezicht status hebben kunnen de partijen via deze weg wel invloed uitoefenen op het 
gevoerde beleid. Aangezien er niet direct sprake is van een beleidsmatige relatie met de 
Stichting IJsselmeerziekenhuizen is de vraag of er sprake is van functiescheiding binnen de 
provincie in deze casus niet relevant. 

Er ontbreekt een duidelijke visie ta.v. de bestuurlijke betrokkenheid bij verbonden partijen 
In het onderzoek komt naar voren dat de provincie op verschillende wijzen bestuurlijk is 
vertegenwoordigd bij de verbonden partijen. In het ene geval is de provincie alleen 
aandeelhouder, in het andere geval heeft de provincie ook zitting in de RvT en/of RvB en 
soms is er geheel geen directe bestuurlijke betrokkenheid. De mate van bestuurlijke afstand, 
en daarmee tot de mogelijkheid om direct bestuurlijke invloed uit te oefenen, verschilt dus 
sterk per verbonden partij. Dat is in principe geen probleem als daar een gefundeerde 
afweging aan ten grondslag ligt Deze lijkt echter in een aantal gevallen te ontbreken. 

Uiteraard kan ik verder zoeken of navraag doen bij collega's CC in den lande. 

Gerbe de Vos (5759) 
Concerncontroller 
7 november 2013 



Bijlage Diverse Nota's verbonden partijen 

Uit de nota Verbonden Partiien van Enschede 

Volgens de nota over verbonden partijen van Enschede is het zitting nemen in een Raad van 
Commissarissen/Raad van Toezicht formeel worden beschouwd als een bestuurlijk belang in de zin 
van verbonden partijen. De leden van de RvC of RvT dienen echter het belang van de ondememing 
voorop te stellen. 

Citaat: 
c - Bestuurliik belang: Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit 
hoofde van stemrecht. Zeggenschap is de mogelijkheid om op grond van feitelijke of juridische 
omstandigheden een beslissende invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onderneming of een 
gemeenschappelijke regeling. In het kader van verbonden partijen is die zeggenschap beperkt tot een 
vertegenwoordiging in het bestuur of tot stemrecht. Bij alleen een benoemingsrecht of een 
voordrachtsrecht is er geen sprake van een verbonden partij." 

Uit Nota verbonden partiien Alphen-Chaam 

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (B,B,V.) geeft de volgende definitie 
van Verbonden Partij: "een Verbonden Partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, 
waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een 
financieel belang is een aan de Verbonden Partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is 
indien de Verbonden Partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waan/oor aansprakelijkheid bestaat 
indien de Verbonden Partij haar verplichtingen niet nakomt Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit 
hoofde van vertegenwoordiging In het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht" 

Met betrekking tot bestuurlijk belang het volgende. Er is sprake van een "Verbonden Partij" als de 
wethouder, het raadslid of de ambtenaar van de gemeente, namens de gemeente in het bestuur van de 
Verbonden Partij zit, of namens de gemeente stemt. Bij alléén een benoemingsrecht of een 
voordrachtsrecht - de gemeente mag een bestuurder of commissaris in de organisatie benoemen of 
voordragen - is er géén sprake van een Verbonden Partij. 

Bij stichtingen is het bestuur het orgaan dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van 
zaken binnen de stichting. Bij grotere stichtingen wordt vaak de directie aangesteld als Raad van 
Bestuur en een Raad van Toezicht (RvT) als toezichthoudend orgaan (vergelijkbaar met de Raad van 
Commissarissen bij de structuurvennootschap). Een belangrijk verschil is dat de stichting geen 
aandeelhouders kent zoals de NV en BV of leden zoals een vereniging. Dit betekent dat de stichting 
geen wettelijke verantwoordingsplicht heeft, In de statuten kan wel geregeld worden dat het bestuur of 
de RvT verantwoording aflegt aan de gemeente. 

Uit Nota Gemeente Oldambt / Winschoten 

Definitie verbonden partijen: het BBV hanteert de volgende definities. Een "verbonden partij" is een 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel 
belang heeft. Een "financieel belang" is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat 
niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid 
bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt, "Bestuurlijk belang" wordt 
gedefinieerd als: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde 
van stemrecht. 

Financieel belang 
Er is sprake van een 'verbonden partij' als de gemeente geen verhaal heeft als de partij failliet gaat, of 
als de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de partij haar verplichtingen niet nakomt. Bij leningen 
en garantstellingen is dus geen sprake van een verbonden partij: de gemeente houdt juridisch verhaal 
als de partij failliet gaat. Ook bij exploitatiesubsidies is er geen sprake van een verbonden partij: het 
gaat om overdrachten (subsidies). 



Bestuurlijk belang 
Er is sprake van een "verbonden partij" als een bestuurder of een ambtenaar van de gemeente namens 
de gemeente in het bestuur van die partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Bij alléén een 
benoemingsrecht of een voordrachtsrecht - de gemeente mag een bestuurder of commissaris in de 
organisatie benoemen of voordragen - is er strikt genomen géén sprake van een verbonden partij. 
Gemeenten maken vaak van een dergelijk recht gebruik om ervoor te zorgen dat er kwalitatief goede 
bestuurders in het bestuur van die partij terechtkomen. Ook een stichting bijvoorbeeld, waarin een 
gemeentelijk bestuurder op persoonlijke titel als bestuurder deelneemt - en dus niet de gemeente 
vertegenwoordigt - is geen verbonden partij. Ook PPS constructies (Publiek Private Samenwerking) 
vallen strikt genomen niet onder het begrip verbonden partijen; zo zullen er in de praktijk meer 
incidentele samenwerkingsovereenkomsten zijn. Hieraan wordt in deze notitie en overigens ook in de 
begrotingsparagraaf voorbij gegaan. 

Uit de Nota Verbonden Partiien Hoogheemraadschap van Delfland 

Verbonden partijen 
Het waterschapsbesluit (art. 4,1) geeft de volgende definitie voor een verbonden partij: een 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het waterschap én een bestuurlijk én een 
financieel belang heeft. Onder bestuurtijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van 
vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Financieel belang betreft een aan 
een verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij 
failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij 
haar verplichtingen niet nakomt. 
Verbonden partijen worden niet geconsolideerd in de begroting en de Jaarverslaggeving van het 
waterschap (art.4.5 Waterschapsbesluit). 

Indirect verbonden partijen 
Naast de partijen die volgens bovengenoemde definitie zijn aan te merken als verbonden partij, zijn er 
ook partijen waarmee Delfland indirect verbonden is. Bij deze partijen is er wel sprake van een 
financieel belang, maar ontbreekt het directe bestuurlijke belang in de indirect verbonden partij, 
bijvoorbeeld omdat de indirect verbonden partij een stichting is. Een andere mogelijkheid is dat een 
verbonden partij zelf bijvoorbeeld aandeelhouder of bestuurder is van de, achteriiggende, en daarmee 
indirect verbonden partij. Hoewel er in dergelijke gevallen volgens de letter van de definitie dus geen 
sprake is van een verbonden partij, is het bestaan van een financieel belang reden genoeg om ook deze 
indirect verbonden partijen in dit kader mee te nemen en het kader er voor te laten gelden. 

Uit de beleidsnota verbonden partijen/ Good Govemance Waterschap Aa en Maas en  
Waterschap De Dommel 

De aan het begrip "verbonden partij" gestelde eis van - direct - bestuuriijk en financieel belang betekent 
dat een aantal - qua aansturing en financiële risico's vergelijkbare - partijen formeel gezien geen 
verbonden partij zijn. In deze beleidsnota wordt de keuze gemaakt om het begrip "verbonden partij"- in 
de begrotingsparagraaf / beleidsnota - incidenteel breder mee te nemen en dus ook in geval het 
waterschap een belangrijk indirect bestuuriijk belang heeft. Het gaat daarbij dan om een verbonden 
partij die (publieke) dienstveriening verzorgt die beslissend is voor het realiseren van een bestuuriijk 
doel, 

• Een benoemingsrecht, een voordrachtrecht of een deelname van een bestuurder/ ambtenaar 
op persoonlijke titel in een bestuur levert formeel geen verbonden partij op, 

• Bij leningen, garantstellingen en exploitatiesubsidies is er dus geen sprake van een "verbonden 
partij". 

De Juridische bevoegdheden en aansprakelijkheden kunnen in geval van brede toepassing van het 
begrip verbonden partij wat anders liggen dan bij verbonden partijen met een direct bestuuriijk en 
financieel belang. 


