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Geachte mevrouw Van der Kammen, 

 

Via de Statengriffie ontvingen wij uw email van 12 december 2022, waarin u 

aangeeft dat uw technische vragen en informatievragen niet volledig zijn 

beantwoord en gevraagde documenten nog niet allemaal zijn verstrekt. Tevens 

stelt u een aantal aanvullende vragen. 

 

Wij hebben uw vragen steeds zo volledig en zorgvuldig mogelijk beantwoord. 

U heeft echter op een aantal vragen vervolgvragen gesteld, die wij niet anders 

of beter kunnen beantwoorden dan dat wij reeds eerder hebben gedaan. 

Daarnaast is het ook niet mogelijk alle gevraagde informatie beschikbaar te 

stellen aangezien het niet in alle gevallen om informatie ‘van de provincie’ gaat. 

Aan de beantwoording van de informatie gevraagd in vraag 2 werken we nog 

steeds. Dit vanwege de omvang van de vragen en omdat we externe partijen 

moeten vragen informatie openbaar te mogen maken. Ook zullen we uw 

additionele vraag/verzoek om informatie betreffende BO-stukken over Pukkemuk  

zo spoedig mogelijk beantwoorden. Ook hier geldt echter dat dit een 

omvangrijke vraag is en toetsing van de openbaarheid van de informatie en aan 

de AVG moeten plaatsvinden.  

 

In deze brief onze reactie op de aanvullende en additionele vragen uit uw email 

van 12 december 2022 welke wij wel (aanvullend) beantwoorden. 
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N.a.v. vraag 2: Ik vroeg om ALLE onderliggende documenten betreffende de 
beoordeling van de risico's.  
Ik neem geen genoegen met de suggestie dat ik moet aangeven welke 
specifieke documenten ik wil hebben, en ook niet met de suggestie dat 'dan 
misschien nog voor de statenvergadering de stukken beschikbaar zouden 
kunnen worden gesteld'.  
Ik heb 27 november de vragen gesteld, het is nu 12 december en dus 14 dagen 
verder. Het leveren van de documenten had dus al klaar kunnen zijn.  
 
N.a.v. vraag 2: Ik vroeg om ALLE onderliggende documenten betreffende de 
beoordeling van de risico's.  
Gezien de provincie zelf een risicobeoordeling heeft opgesteld, naast die van 
Bureau Zanders, wil ik graag alle stukken samenhangend met die beoordeling 
door de eigen provinciale organisatie ontvangen. 
 

Antwoord:  

Wij hebben u gevraagd deze vraag nader te duiden, zodat wij gerichter met de 

beantwoording aan de slag kunnen gaan, maar mochten van u geen toelichting 

ontvangen. Wij hebben deze vraag inmiddels breed uitgezet en zullen u zo 

spoedig berichten. 

 

De gebruikte documenten voor de bijstelling van de risico-rating betreffen 

dezelfde stukken als die u vraagt in vraag 2. 

 

N.a.v. vraag 2: Heeft de aanvrager van de lening (de eigenaar van Pukkemuk), 
het beoordelingsrapport van de firma Zanders mogen ontvangen dan wel 
inzien? 
Zo ja, heeft de aanvrager daarover nog vragen gesteld dan wel correcties 
aangebracht? 
Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: De eigenaar van Pukkemuk heeft hier in een eerder stadium niet naar 

gevraagd. De eigenaar mag als directbetrokkene het creditrating rapport onder 

geheimhouding ontvangen. Na overleg met eigenaar ziet deze af van het 

ontvangen van het creditrating rapport. Een initiatiefnemer kan niet zelfstandig 

correcties aanbrengen in een credit rating. 

 

N.a.v. Vraag 4b: Uw reactie is geen antwoord op de vraag. Libema is geen 
stichting, Pukkemuk moet een stichting worden om op die manier meer 
maatschappelijk verankerd te zijn. Dergelijke argumenten of eisen zijn bij het 
dossier Libema nooit gesteld. Waarom niet? 
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Antwoord: Het antwoord op deze vraag is in onze brief van 1 december 2022 

(C2307436/5176666) onder vraag 4a en 4b gegeven en kunnen wij niet 

anders beantwoorden.  

 

N.a.v. vraag 5c: graag een ter zake antwoord op de gestelde vraag in het licht 
van mijn gestelde vraag 5a. 
 

Antwoord: Het antwoord op deze vraag is in onze brief van 1 december 2022 

(C2307436/5176666) onder vraag 5 gegeven en kunnen wij niet anders 

beantwoorden.  

 

N.a.v. vraag 7: Ik vroeg naar de stand van de basisrente, niet of die wel of niet 
was toegepast.  
 
Antwoord: De stand van de basisrente bij Safari Resort Beekse Bergen fase II is 

niet bepaald geweest omdat deze niet middels basisrente + risico-opslag is 

gefinancierd. In februari 2022 bewoog de 15jaars Swaprente in de 

bandbreedte tussen de 0,599% en de 0,972%. 

 

N.a.v. vraag 9b: Uitermate flauwe afdoening waar ik geen genoegen mee 
neem. De provincie heeft een eigen rating/beoordeling gedaan die naar B3 
leidt, itt Zanders die een B1 afgeeft. Het lijkt me inmiddels heel duidelijk dat ik 
ALLE documenten wil hebben betreffende de rating of beoordeling met uitkomst 
B3 die de provincie zelf heeft opgesteld. 
 

Antwoord: Naar aanleiding van een risicoanalyse op basis van de gevraagde 

documenten die behoren bij vraag 2, is de rating bijgesteld. De onderliggende 

documenten worden met u gedeeld zodra antwoord ontvangen is van de 

diverse partijen over welke informatie openbaar/publiekelijk gedeeld mag 

worden. 

 

N.a.v. vraag 9c: Ik vroeg om ALLE correspondentie en rapportages van en met 
bureau Zanders te mogen ontvangen. U heeft mij enkele documenten toestuurd, 
maar dit lijkt incompleet. Zo valt bijvoorbeeld op dat Zanders op maandag 26 
september in een mail aan de provincie enkele vragen stelt, waaronder de 
vraag of er toekomstprognoses voor Pukkemuk zijn gemaakt. Bureau Zanders 
vraagt die te mogen ontvangen van de Provincie. Het antwoord op de 
betreffende mail ontbreekt bij de stukken. Ik ontvang dus zoals ik reeds had 
gevraagd graag ALLE documenten, en niet slechts een selectie. 
 

Antwoord: U hebt de volledige correspondentie tussen de Provincie en Zanders 

inzake Pukkemuk ontvangen. Dit blijkt zowel uit de aanwezige correspondentie 

die in het bezit is van Zanders als van de Provincie.  

Specifiek op uw reactie inzake de ontvangen email van Zanders op 26 

september met een aantal vragen het volgende: De Provincie is niet in het bezit 

van een email reactie. Bij Zanders is navraag gedaan welke correspondentie zij 
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in het bezit hadden. Uit deze navraag bij Zanders blijkt ook dat zij niet 

beschikken over emailcorrespondentie waarin op de gestelde vragen blijkende 

uit de email van 26 september een antwoord wordt gegeven. Het is daarmee de 

verwachting dat de gestelde vragen van Zanders telefonisch of via Teams zijn 

beantwoord. 

 

Vraag 10, 11, 12 zijn nog niet beantwoord. Het lijkt me niet netjes om te 
suggereren dat ik geen documenten van het LOF zou kunnen ontvangen. Los van 
of het LOF een privaat vehikel is of niet, ik vroeg om documenten van de 
provincie. Het gaat om publiek geld en provinciaal bestuur en daar wil ik graag 
mijn controlerende rol over uitvoeren. 
 

Antwoord: Zoals eerder aangegeven heeft het LOF ons geen actueel overzicht 

van aanvragen/aanvragers/beoordelingen van aanvragen beschikbaar gesteld.  

De informatie die wij wel van het LOF kregen hebben wij eerder al met u 

gedeeld. Daarnaast deelden wij het dekkingsplan van het LOF en ons eigen 

“Overzicht stand provincie inzake LOF d.d. 30-9-2022” met u.  

 

Additioneel: Graag zou ik de volgende documenten willen ontvangen: 
- werkinstructies en procedures van Team Immunisatieportefeuille. Om het wat 
concreter te maken: in elk geval de gestandaardiseerde procedure voor risico-
inschatting en pricing waarover in artikel 2.5 van Bijlage 7 van het 
Treasurystatuut wordt gesproken. 
 

Antwoord: In de bijlagen treft u de uitgewerkte procesbeschrijving van de 

Immunisatieportefeuille aan. Tevens de Quick Scan welke in het proces 

gehanteerd wordt. In het Treasurystatuut zijn de kaders gegeven waarbinnen de 

Immunisatieportefeuille moet investeren. Het Treasurystatuut is in oktober 2022 

door GS vastgesteld. Via Statenmededeling “Het Treasurystatuut Noord-Brabant 

2022” d.d. 3 oktober 2022 is deze aan Provinciale Staten aangeboden. Tijdens 

de agendavergadering van 21 november 2022 is deze behandeld. In 2023 

zullen daaruit de procesbeschrijvingen verder geactualiseerd/uitgewerkt 

worden. 

 
- stukken van het/de Beleidsoverleg(gen) waar de betreffende casus Pukkemuk is 
behandeld. 
 
Antwoord: Wij beschouwen deze vraag niet als een technische vraag, maar als 

een verzoek om informatie. Gezien de omvang van de vraag hebben wij hier 

meer tijd nodig voor de beantwoording.        

 

Additioneel de volgende vragen: 
- zijn alle werkzaamheden betreffende de lening aan Pukkemuk uitgevoerd strikt 
binnen alle bepalingen van het Treasurystatuut? Zo nee, welke bepalingen niet? 
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Antwoord: Nee. In het Treasurystatuut is opgenomen dat voorstellen uit de 

Immunisatieportefeuille door een Investeringscommissie (adviescommissie) 

worden beoordeeld. In het geval van Pukkemuk heeft er geen beoordeling door 

een Investeringscommissie plaatsgevonden. Reden daarvoor is dat de 

Investeringscommissie nog niet geformeerd is. Naar aanleiding van de 

vaststelling van het Treasurystatuut in oktober 2022 door GS, is aansluitend op 

het akkoord aan het externe adviesbureau Rebel/KplusV gevraagd om de 

Investeringscommissie in/op te richten. 

 

- zijn alle werkzaamheden m.b.t. de lening aan Pukkemuk uitgevoerd strikt 
binnen alle vigerende werkinstructies en procedures? Zo nee, welke afwijkingen 
zijn er?  
 
Antwoord: Nee. In het Treasurystatuut is opgenomen dat voorstellen uit de 

Immunisatieportefeuille door een Investeringscommissie (adviescommissie) 

worden beoordeeld. In het geval van Pukkemuk heeft er geen beoordeling door 

een Investeringscommissie plaatsgevonden. Reden daarvoor is dat de 

Investeringscommissie nog niet geformeerd is. Naar aanleiding van de 

vaststelling van het Treasurystatuut in oktober 2022 door GS, is aansluitend op 

het akkoord aan het externe adviesbureau Rebel/KplusV gevraagd om de 

Investeringscommissie in/op te richten. 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

R.A.J.M. van Uden 

Beleidsmedewerker Vrijetijdseconomie 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 
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1 Van Beleggen naar Investeren - Processtappen 

Context 

Rebel en KplusV zijn door de provincie Noord-Brabant gevraagd te helpen bij de formulering van een 

proces dat PNB in staat stelt om de Immunisatieportefeuille om te vormen naar een portefeuille van 

onderhandse investeringen/financieringen die voor de provincie een verbeterd financieel rendement 

opleveren tegen aanvaardbare risico’s. De projecten die aan ons voorgelegd zijn geven een goed beeld 

van de intenties van de provincie en vormen een goed vertrekpunt voor verdere analyse en plaatsing in de 

nieuw op te zetten portefeuille.  

 

De aan ons voorgelegde investeringsopportunity’s en de tot dusver gevoerde gesprekken suggereren dat 

de Immunisatieportefeuille een rol moet kunnen spelen wanneer de situatie er om vraagt en de provincie 

een mogelijkheid ziet om te investeren of financieren in een onderneming of project met een voldoende 

zicht op een redelijk financieel rendement samen met een aantoonbaar maatschappelijk rendement tegen 

aanvaarbare risico’s. De wijze waarop een portefeuille van onderhandse investeringen wordt opgezet 

vraagt een andere benadering dan die voor een portefeuille van liquide beleggingen zoals tot nu toe 

gebruikelijk was. Met name op het gebied van risicoacceptatie en beheer van de portefeuille zullen 

aanzienlijke verschillen ontstaan. Dit is iets waar de provincie zich goed op moet voorbereiden.  

 

Wij hebben de afgelopen maand uitvoerig stilgestaan bij een mogelijke scope voor investeringen uit de 

Immunisatieportefeuille. Dit onderwerp vergt extra aandacht bij het bepalen van een passend proces voor 

acceptatie en het beheer van de risico’s en voor de uiteindelijke exit van de investering. Een portefeuille 

met alleen investeringen in het kader van de energietransitie is vanuit management oogpunt minder 

arbeidsintensief dan een portefeuille met investeringen in de meest uiteenlopende sectoren en met 

verschillende financieringsstructuren.  

 

Wij constateren dat er een brede strategie wordt voorgestaan waarbij het behalen van rendement voorop 

staat en dat investeringen, waar mogelijk, ook bijdragen tot maatschappelijk rendement voor de 

provincie. Dit heeft consequenties voor de aanpak van de investeringsopgaaf waarbij een aantal aspecten 

de bijzondere aandacht verdient: 

 Een efficiënt investeringsproces dat in een vroeg stadium filtert op investeringen die ook 

daadwerkelijk een kans van slagen hebben. 

 Een portefeuillestrategie die voldoende sector-, debiteuren-, herinvesterings- en renterisico’s spreidt 

én beheersbaar blijft. 

 Consistent politiek draagvlak op langere termijn  

 

2 Investeringsproces 

Het investeringsproces bestaat uit een aantal fases met eigen aandachtspunten. Iedere overgang van de 

ene fase naar de volgende fase is in feite een go/no-go beslissing, waarbij duidelijk is omschreven in welke 

vorm een besluit wordt voorbereid en welk gremium het besluit neemt. De mate van uitwerking door het 

team dat verantwoordelijk is voor het beheer van de immunisatieportefeuille (Team Immunisatie 

Portefeuille, of TIP), neemt hierbij gedurende het proces toe. In het figuur op de volgende pagina hebben 

wij het proces schematisch weergegeven, waarbij de transactiefase met blauw staat aangegeven. Steeds 

staat beknopt aangegeven per fase welke activiteiten er plaatsvinden, welk besluit er wordt genomen, 

door welk gremium, en volgens welke besluitvormingscriteria. De beschreven processtappen gaan enkel 

over de specifieke stappen van een beoordeling van een investering vanuit de immunisatieportefeuille. De 

projecten doorlopen daarnaast ook de gebruikelijke processtappen die zijn vastgelegd in bijvoorbeeld de 

subsidieverordening, bijdrageverordening, beheerstatuut, etc. waarbij de van toepassing zijnde processen 

afhangen van instrumenten en betrokken afdelingen. Verder worden voor besluiten zoals GS en PS 

besluiten de gangbare documenten en procedures gehanteerd en gelden de gebruikelijke beroep- en 

bezwaarprocedures.
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• Regulier monitoring
• Mogelijke formele 

rol ogv
advies/toezicht

• Reguliere 
rapportages aan TC, 
IC en GS/PS

• TIP bespreekt 
interventies met IC 
en TC bij significant 
afwijken van plan

• Materiele besluiten 
(herstructureren, 
conversie, exits, etc) 
met TC, IC en GS/PS

• Voldoende kwaliteit 
en volledigheid 
rapportages

• Tijdig ingrijpen bij 
afwijkingen

• Toewerken naar 
afronden 
investering door 
terugbetaling lening 
of verkoop 
aandelenbelang

• Bij participaties: 
proces TC, IC en 
GS/PS wordt 
gevolgd voor exit 
belangrijke 
besluiten 
(verkoopbesluit, 
starten initiatie 
verkoopproces, etc)

• Maximaliseren 
financieel 
rendement, 
beperking risico’s en 
borging van impact-
doelstellingen
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5. PS besluit 1. Intake
2. Transactie
Structurering

4. GS besluit 7. Exit
Totstand-
koming

-

• Tot stand komen 
van project bij 
beleidsafdeling of 
bij externe partij

• Mogelijk eerste 
verkennende 
gesprekken met 
Team Immunisatie-
portefeuille (TIP)

• TIP besluit of het 
project mogelijk zou 
kunnen passen bij 
de immunisatie-
portefeuille en of er 
in de volgende fase 
een Quick Scan 
opgesteld gaat 
worden

• Voldoen aan basale 
investeringscriteria

• Voldoende basale 
informatie 
beschikbaar

• Meetings met 
initiatiefnemers en 
andere stakeholders

• Verkrijgen 
informatie/lezen 
businessplan

• Consulteren experts
• Opstellen Quick 

Scan ter bespreking 
in beleidsoverleggen
Financiën en 
inhoudelijk 
betrokken afdeling

• Eerste check of deal 
in principe past 
binnen 
investeringsbeleid, 
geven mandaat voor 
uitwerken transactie 
(besteding tijd en 
middelen)

• Betrokken 
Gedeputeerde(n) 
koppelen besluit 
terug in GS 
vergadering

• Scoort voldoende op 
impact en 
haalbaarheid 
business case

• Programmamanager 
en externe 
stakeholders staan 
in principe open 
voor deal

• Analyse van 
informatie, doen 
van onderzoek, 
mogelijk icm
externe experts

• Opstellen niet-
bindende Term 
Sheet

• Opstellen 
Investeringsvoorstel 
voor beoordeling 
door Investerings-
commissie (IC)

• IC beoordeelt het 
Investeringsvoorstel 
Inclusief Term Sheet 
en Due Diligence 
bevindingen en 
geeft advies over 
mogelijke 
aanpassingen in de 
voorgestelde 
structuur

• IC toetst 
onafhankelijk aan 
investeringsbeleid

• Haalbaarheid 
businesscase en 
kwaliteit van de 
analyse

• Project is in lijn met 
investeringsbeleid 
(m.n. risicobeleid en 
rendementsdoelen)

• Akkoord wederpartij 
met dealstructuur 
op hoofdlijnen

• Uitvoering geven 
aan TC advies mbt
eventuele 
aanpassingen en 
structuur en 
voorwaarden

• Verwerken 
Investerings-
voorstel en advies 
van IC en TC tot 
besluitvormings-
document voor GS-
beoordeling

• GS beoordeelt het 
Investeringsvoorstel 
Inclusief Term 
Sheet, IC en TC 
advies

• Bij een positief 
oordeel ontstaat er 
het voorgenomen 
besluiten om 
middelen te 
verstrekken vanuit 
de IP

• Overeenstemming 
wederpartij(en) mbt
voorwaarden in 
term sheet

• Transactie voldoet 
aan 
investeringsbeleid 
en 
portefeuillestrategie

• Consultatie van 
Provinciale Staten bij 
aangaan van de 
financiering

• Op basis van 
ontwerpbesluit 
(investeringsvoorstel)

• PS uit haar wensen en 
bedenkingen

• GS stelt vast of en op 
welke wijze deze 
worden overgenomen

• Wensen en 
bedenkingen vanuit 
PS aan GS

• Opstellen 
conceptcontacten

• Check op juridische 
vereisten en andere 
voorwaarden tot 
closing

• Mogelijk additionele 
due diligence

• Voorbereiden 
definitief GS besluit

• TIP besluit of 
contracten worden 
voorgelegd aan GS 
voor een definitief 
besluit

• Definitief GS besluit

• Kwaliteitstoets 
Juridische Zaken en 
Concern control

• Geen materiele 
gewijzigde 
omstandigheden

• Opstellen definitieve 
contracten

• Check op juridische 
vereisten en andere 
voorwaarden tot 
closing

• TIP besluit ogv
objectieve criteria 
(ism jurist) of en in 
overleg met TC om 
tot closing en 
betaling over te 
gaan

• TC wordt op de 
hoogte gehouden

• Wederpartij(en) 
akkoord met 
contracten

• Voldoen aan 
voorwaarden tot 
closing

• Geen materiele 
gewijzigde 
omstandigheden

BOTIP TC GS PS GS
GS

TIP GSIC

3. Treasury 
Committee

• Uitvoering geven 
aan IC advies mbt
eventuele 
aanpassingen en 
structuur en 
voorwaarden

• Verwerken 
Investerings-
voorstel en IC advies 
tot besluitvormings-
document voor 
Treasury Committee
(TC) beoordeling

• TC beoordeelt het 
Investeringsvoorstel 
Inclusief Term 
Sheet, Due Diligence 
bevindingen en IC 
advies

• TC toetst aan 
investeringsbeleid 
en beoordeelt de 
transactie in het 
kader van de 
portefeuillestrategie 

• Haalbaarheid 
businesscase en 
kwaliteit van de 
analyse

• Project is in lijn met 
investeringsbeleid

• Project past in 
portefeuillestrategie

• Akkoord wederpartij 
met dealstructuur 
op hoofdlijnen

6. Contractering 7. Closing 8. Beheer 9. Exit
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Totstandkoming 

Het proces van totstandkoming van projecten of kansen die vanuit de immunisatieportefeuille 

gefinancierd kunnen worden vindt grotendeels plaats buiten het Team Immunisatieportefeuille. Vanuit 

beleidsafdelingen en externe partijen worden projecten opgewerkt. Nadat er contact wordt gezocht met 

Team Immunisatieportefeuille wordt een eerste inschatting gemaakt of zou kunnen passen bij de IP en of 

het passend is om hier nader naar te kijken. In deze fase wordt alleen een basale check gedaan op de 

investeringscriteria van de Immunisatieportefeuille.  

 

1. Intake  

Zodra deze eerste check positief uitvalt wordt het project opgenomen in de projectendatabase, krijgt het 

een projectvolgnummer en wordt er begonnen met het opstellen van een 2 tot 4 pagina’s tellend 

QuickScan document.  

 

Aangezien het investeringsbeleid voor de Immunisatieportefeuille breed geformuleerd is lijkt is het 

belangrijk om in een vroeg stadium van de aanvraag helder te krijgen of de voorliggende aanvraag een 

redelijke kans heeft om te kunnen worden gehonoreerd. In de intakefase dienen o.a. de volgende vragen 

te worden beantwoord: 

 Is hier op het eerste gezicht sprake van een financieel solide business case met een goed 

management? Kan de voorliggende transactie in voldoende mate bijdragen tot het gewenste 

financieel rendement? 

 Is er voldoende perspectief op een investerings-/financieringspositie waarin het Team 

Immunisatieportefeuille zelfstandig haar belangen kan verdedigen mocht dat nodig zijn? 

 Wat zijn de belangrijkste risico’s? Wat is de eerste inschatting van het niveau van risico van de 

investering en hoe verhoudt deze zich tot het verwachte rendement?  

 Op welke manier zullen deze risico’s nader worden onderzocht? Wat zijn grofweg de verwachte 

benodigde tijdsbesteding en externe kosten die moeten worden gemaakt voor de totstandkoming 

van de transactie en in welke mate kan de provincie dit zelfstandig uitvoeren?  

 Wat is de verwachte intensiteit van beheer van de investering en in welke mate kan de provincie dit 

zelfstandig uitvoeren?  

 Is er aantoonbaar maatschappelijk rendement en wat is de mening van de eventueel betrokken 

beleidsafdeling? 

 Past een dergelijke investering in de “Immunisatieportefeuille onderhands”? Hierbij wordt sterk gelet 

op verdeling naar rendement, looptijd, sector en risico. 

 

De Quickscan van de investeringsopportunity wordt door het Team Immunisatieportefeuille opgesteld ter 

bespreking in het Beleidsoverleg Financiën en het Beleidsoverleg van de inhoudelijk betrokken afdeling, 

waarbij er zowel met de Gedeputeerde Financiën als de inhoudelijk betrokken Gedeputeerde wordt 

gesproken over de vraag of het zinvol is om tijd en moeite te steken in het uitwerken van een mogelijke 

transactie met in achtneming van bovenstaande punten. De voorgelegde vraag is in feite of de betrokken 

gedeputeerden “in principe” de mogelijkheid van een transactie voor de Immunisatieportefeuille ziet, 

zonder zich op voorhand vast te leggen. Het gaat in deze fase met name om het creëren van politiek 

draagvlak voor de investeringsmogelijkheid en een uitleg van hoe het investeringsbeleid van toepassing is 

op de specifieke casus. De discussies en uitspraken zullen leiden tot “jurisprudentie” die richting geeft aan 

de behandeling van toekomstige aanvragen. De betrokken gedeputeerden koppelen de besluiten die in 

het Beleidsoverleg Financiën en het Beleidsoverleg van de inhoudelijk vetrokkenafdeling zijn genomen 

terug aan GS. Hierbij zal er ook periodiek worden gerapporteerd aan GS en de Treasury Committee (TC) 

over de projecten die zijn afgewezen. 

 

2. Transactiestructurering 

Op basis van het besluit in de Beleidsoverleggen gaat het Team Immunisatieportefeuille aan de slag met 

de uitwerking van de aanvraag uitmondende in een Investeringsvoorstel dat aan de onafhankelijke 

Investment Committee wordt voorgelegd. Het investeringsvoorstel borduurt qua structuur en inhoud 
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voort op de Quickscan, maar de punten zijn in meer detail beschreven. In ieder geval zullen duidelijk 

omschreven zijn: 

1. Aanleiding voor de transactie en reden van de betrokkenheid van de provincie 

2. Beschrijving van de projectstructuur met de voorwaarden op hoofdlijnen (Term Sheet), die reeds 

(niet-bindend) zijn verkend met de wederpartij, onder voorbehoud van goedkeuring door IC, TC, GS 

en uiteindelijk PS. 

3. Financiële module met bespreking financieel model en beoordeling van een eventuele 

gevoeligheidsanalyse waarin de voorgestelde financiering is verwerkt 

4. Risicomodule die zo veel mogelijk risico’s verbonden aan de financiering behandelt inclusief de 

mitigerende factoren. Er zal een aantal modellen worden toegepast om het risico te kwantificeren en 

een indicatie te geven van een marge/ prijs, onder andere gebruik makende van de CAPM (Capital 

Asset Pricing Model) welke methodiek wij separaat zullen bespreken en toelichten. Ook worden 

uitkomsten van het due diligence hier besproken. 

5. Maatschappelijk rendementsanalyse met mogelijke inbreng van de relevante beleidsafdeling 

6. Beheermodule waarin een beschrijving wordt gegeven van hoe het beheer van de investering zal 

geschieden, de aandachtspunten voor het beheer worden beschreven en de mate van extern 

benodigde expertise wordt ingeschat. 

7. Conclusie en aanbeveling 

 

De onafhankelijke IC (“Investeringscommissie”) waarin de juiste financieringsexpertise en sector/domein 

expertise zijn vertegenwoordigd bespreekt het voorstel waarbij de volgende kernvragen dienen te worden 

beantwoord: 

 Past deze investering in het investeringsbeleid van de Immunisatieportefeuille? 

 Is de business case voldoende solide, en zijn de uitwerking, inclusief de transactiestructuur en due 

diligence maar behoren uitgevoerd? 

 Is het geboden risico acceptabel en past het daarbij behorende rendement bij de financiële ambities 

van de Immunisatieportefeuille? 

 In welke mate kan de provincie zelfstandig haar rechten uitoefenen op basis van haar investering en is 

dat gegeven de aard van de investering gewenst? 

 In welke mate bestaat er naast financieel rendement ook maatschappelijk rendement en is zulks 

gewenst? 

 

De Investeringscommissie geeft goedkeuring om het voorstel al dan niet door te laten gaan naar de 

volgende fase (goedkeuring door de Treasury Committee). Voldoet een voorstel volgens de IC niet aan de 

randvoorwaarden dan gaat het voorstel terug naar het team. Een mogelijke uitkomst van de 

besluitvorming kan zijn dat er wordt besloten om nader onderzoek (due diligence) dient te worden 

verricht, dat voorwaarden moeten worden aangepast en/of additionele voorwaarden worden 

toegevoegd. Team IP kan dan besluiten om een voorstel opnieuw bij de IC in het brengen.  

 

3. Treasury Committee 

Nadat de IC haar advies heeft opgesteld, en de mogelijke veranderde of nieuwe punten nader zijn 

onderzocht of uitgewerkt door Team IP, worden het Investeringsvoorstel en IC-advies besloten voor 

beoordeling door de Treasury Committee.  

 

De TC beoordeelt het Investeringsvoorstel inclusief het IC-advies. In deze stap wordt de transactie, naast 

aan het investeringsbeleid, beoordeeld in het kader van de portefeuillestrategie van de 

Immunisatieportefeuille. De besluitvorming van de Treasury Committee dient er ook voor om het 

investeringsbeleid nader vorm te geven, met name bij de uitleg van hoe er met grensgevallen dient te 

worden omgegaan. 
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4. GS besluit 

Nadat de TC haar advies heeft opgesteld, en de mogelijke veranderde of nieuwe punten nader zijn 

onderzocht of uitgewerkt, wordt een GS-conceptbesluit opgesteld en doorgestuurd naar GS. Dit 

conceptbesluit bevat naast een investeringsvoorstel eveneens de adviezen van de IC en de TC. 

5. PS besluit 

Bij akkoord van GS wordt een samenvatting gemaakt van het voorstel voor behandeling in PS waarbij de 

commentaren en aanbevelingen van IC, TC en GS voldoende doorklinken. Deze samenvatting kan ook 

dienen om eventueel gevoelige project- of bedrijfsinformatie binnen beperkte kring te houden. 

 

6. Contractering 

Na een positief besluit van GS en PS worden het investeringsvoorstel en de conceptcontracten door het 

team Immunisatieportefeuille uitgewerkt naar definitieve versies. De finale documenten worden ter check 

voorgelegd aan Concern control en Juridische zaken. Het team bereidt het definitieve GS-besluit voor. 

 

7. Closing 

Na definitief akkoord door GS kan de financiering richting closing. In deze fase worden de definitieve 

contracten gemaakt, en vindt er een check plaats op juridische vereisten en andere voorwaarden tot 

closing. TIP besluit op grond van objectieve criteria (in samenwerking met juridiche Zaken) en in overleg 

met de TC om tot closing en betaling over te gaan. Zodra er aan alle voorwaarden is voldaan kunnen de 

gelden worden uitgeboekt. Hierbij wordt de TC op de hoogte gehouden. 

 

8. Beheer 

Na de transactiefase gaat een project de beheersfase in. In het investeringsvoorstel wordt aangegeven 

hoe dit beheer eruit dient te zien en wat de verwachte beheerintensiteit voor het team zal zijn. Na closing 

wordt hier invulling aan gegeven. Ook hier wordt aangesloten bij bestaande beschreven beheerprocessen, 

zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het beleid verbonden partijen.  

 

Voor het beheer van de investeringen zorgt het team dat het minstens ieder kwartaal een rapportage 

ontvangt over de voortgang van de investering. Indien de voortgang niet volgens plan gaat kan worden 

ingegrepen. Voor materiële interventies overlegt het team met TC/IC. 

 

Naarmate de portefeuille van illiquide investeringen groeit zal ook de beheersintensiteit ervan toenemen. 

Posten die zich conform de verwachtingen van het oorspronkelijke voorstel ontwikkelen kunnen volstaan 

met een jaarlijkse revisie die wordt voorbereid vanuit het team Immunisatieportefeuille. In deze revisie 

wordt de gang van zaken behandeld aan de hand van de laatste beschikbare cijfers en prognoses met 

daaraan verbonden een advies over handhaving dan wel wijziging van de risicoclassificatie van de post en 

de daaraan eventueel verbonden consequenties voor het beheer. Dit voorstel wordt ter goedkeuring 

voorgelegd aan de TC/IC en vervolgens gemeld aan GS. GS maakt een overzicht per kwartaal voor PS van 

de portefeuille waarin de individuele posten zijn opgenomen en inzichtelijk is of er gereviseerd is en er 

een aanpassing in risico classificatie heeft plaatsgevonden. 

 

In het kader van beheer pleiten wij er ook voor een scenario uit te werken voor het geval het een keer 

onverhoopt toch grondig misgaat en de positie van de provincie verdedigd moet worden door een 

combinatie van mensen met kennis van de post en mensen die ervaring hebben in dit soort situaties. 

 

Voor wat betreft het beheer van de totale portefeuille van investeringen wordt door afdeling Treasury 

jaarlijks een risico en performance analyse gemaakt vergelijkbaar met zoals dat tot op heden gebeurt voor 

de Immunisatie Portefeuille. Deze rapportage wordt besproken in de TC/IC en op basis hiervan kunnen 

aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van nieuwe investeringen of ten aanzien van bestaand beheer. 

Die aanbevelingen kunnen verschillend zijn zoals de verhoging of verlaging van de risico acceptatie (en dus 

rendement) of prioriteit voor bepaalde sectoren die relatief ondervertegenwoordigd zijn.  
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9. Exit 

Bij aanvang van de investering wordt een beeld geschetst van de investeringshorizon van de investering.  

De investeringshorizon per post kan al gauw de variëren van 5-7 jaar (senior corporate schuld of 

participatie) tot een looptijd van wel 25 jaar (PPS schuld). Bij het aangaan van de investering zal het in het 

belang van debiteur en van de onderliggende waarde van belang zijn dat de structuur weinig mogelijkheid 

tot tussentijdse wijziging geeft. Het aangaan van langjarige financieringen kan een interessante optie zijn 

voor het Immunisatiefonds. Bij voldoende langjarige financieringen zou dit gedeelte van de portefeuille op 

termijn een mooie acquisitie kunnen zijn voor pensioenbeleggers. 

 

Indien een exit mogelijkheid ontstaat wordt een voorstel uitgewerkt dat in de TC/IC wordt besproken. GS 

neemt uiteindelijk het besluit tot exit van een investering. 

 

3 Rollen 

De rollen van de verschillende partijen in het proces worden hieronder beschreven.  

 

Provinciale Staten 

 Stelt de Treasury Verordening vast waarin de kaders voor de Immunisatieportefeuille zijn opgenomen. 

 Fiatteert voorgenomen besluiten en uit haar wensen en bedenkingen op alle vanuit de 

Immunisatieportefeuille te financieren projecten. Daartoe wordt ze ondersteund met bijvoorbeeld een 

technische briefing.  

 Geeft (op termijn) de kaders aan voor de autonomie van GS (bijvoorbeeld tot X miljoen, zelf regelen) 

 

Gedeputeerde Staten 

 Accordeert Investeringsvoorstellen. Daarbij legt het vast of en op welke wijze zij afwijkt van het advies 

van het IC en de TC en stelt vast op welke wijze een risicovoorziening van toepassing is voor het 

projecten. 

 Wordt geïnformeerd over de goedgekeurde Quick scans en aankomende investeringsvoorstellen. 

 

Beleidsoverleg Financiën en Beleidsoverleg Inhoudelijk betrokken afdelingen 

 Eerste oordeel of project in Immunisatieportefeuille zou kunnen passen op basis van Quick scans en 

geeft mandaat voor uitwerken transactie (besteding tijd en middelen) 

 Gedeputeerden koppelen besluit terug in GS-vergadering 

 

Treasury Committee 

De Treasury Committee heeft een samenstelling vanuit het politieke-, bestuurlijke- en vakinhoudelijke 

veld. 

 Bewaakt de juiste toepassing van het werkproces van de Immunisatieportefeuille 

 Stelt vast of dit proces in de toekomst aanpassing behoeft 

 Overziet de financiële ontwikkeling van de Immunisatieportefeuille (op portefeuilleniveau) en stuurt 

op deze ontwikkelingen. 

 Doet voorstellen voor een eventuele compartimentering van de Immunisatieportefeuille (bijv. XX 

miljoen naar Energie, XX miljoen naar YY) 

 Beoordeelt Investeringsvoorstellen inclusief het IC-advies in het kader van de investeringsstrategie van 

de Immunisatieportefeuille.  

 Beoordeelt transacties in het kader van de portefeuillestrategie van de Immunisatieportefeuille.  

 Geeft het investeringsbeleid nader vorm, met name bij de uitleg van hoe er met grensgevallen dient te 

worden omgegaan. 

 

Investeringscommissie 

 Bestaande uit de Treasurer en 4 onafhankelijke externe experts, met een vaste kern 3 van experts met 

een brede (publiek/private) investeringservaring, aangevuld met 2 leden met specifieke domein/sector 
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expertise (bijvoorbeeld vastgoed, energie, mobiliteit, fondsinvesteringen, etc.). Deze 2 casus-

specifieke leden komen zo veel mogelijk uit een vaste “pool” van experts. 

 Adviseert GS over het investeringsvoorstel voor de IP 

 Stelt vast op welke wijze een risicovoorziening van toepassing is voor het projecten 

 

Team Immunisatieportefeuille 

 Beheer van de funnel (nieuwe projecten, afgevallen en voortgang) 

 Fiatteren van het opwerken van het project (kosten maken intern/extern) 

 Verantwoordelijk voor bekendheid / interne promotie van IP 

 Verantwoordelijk voor de (interne) exploitatie (kostenkant van IP) 

 Fungeert als expert op aanvraag bij projecten in de totstandkomingsfase.  

 Inhoudelijk verantwoordelijk voor beoordeling van de financieringsaanvraag en uitwerking van het 

Investeringsvoorstel.  

 Verantwoordelijk voor opstellen term sheet, voeren van onderhandelingen, due diligence, 

risicoclassificatie, rendementsinschatting etc. 

 Uitvoerder van beheer over investeringen. 

 

4 Drie verdedigingslinies 

Een van de uitgangspunten in de (nieuwe) verordening treasury zal zijn het goed invullen van de drie 
verdedigingslinies (Three Lines of Defence), die noodzakelijk zijn voor een prudente inrichting van het 
risicomanagement in de ambtelijke organisatie. Deze zien er als volgt uit:  

 De eerste verdedigingslinie is eigenaar van de risico’s en beheert deze risico’s. In het proces is dit 

geborgd doordat de primaire verantwoordelijkheid zowel om financieringsaanvragen vanuit de IP door 

het transactie proces te loodsen als het beheer zijn belegd bij de manager van Team 

Immunisatieportefeuille. Alle individuele investeringsbesluiten dienen te worden goedgekeurd door 

een onafhankelijke investeringscommissie die TIP van transactie-expertise en sectorspecifieke kennis 

voorziet. 

 De tweede verdedigingslinie houdt toezicht op deze activiteiten en kijkt ook naar het totaal 

(risicomanagement). Dit toezicht is belegd bij de Treasurer, die toezicht houdt op het totale 

risicomanagement van de Immunisatieportefeuille. De Treasurer neemt zitting in de Treasury 

Committee, en is als toehoorder aanwezig bij zittingen van de Investeringscommissie. 

 De derde verdedigingslinie biedt onafhankelijke zekerheid (interne en externe audit). Hierbij dienen 

rapportages en waarderingen eerst een interne audit te ondergaan. Daarnaast gelden de gebruikelijke 

accountantsgoedkeuringen voor de rapportages, waardoor bijvoorbeeld waarderingsmethodieken en 

de toepassing daarvan door onafhankelijke experts dienen te worden goedgekeurd. 

 

5 Documenten en tools ter ondersteuning van werkproces 

Individuele transacties 
 

Totstandkoming 

 Portefeuille-overzicht uit projectenlijst / database (continue geactualiseerde lijst met data projecten 

inclusief mogelijkheid om uitsplitsingen en grafieken te genereren) 

 Digitaal dossier per aanvraag (loopt mee in allee fasen) 

 

1. Intake 

 Standaard Quickscan format 

 Overzicht risico categorieën/risicoclassificatie 

 Format besluit TC t.a.v. Quickscans (fiat/scores, aandachtspunten uitwerking, kosten voor uitwerking 

en koppeling aan beleidsafdeling) 
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2. Transactiestructurering 

 Onderwerpenlijst Termsheet 

 Format investeringsvoorstel t.b.v. IC 

 Reglement IC 

 Investeringsbeleid ter operationalisatie van Treasury-beleid. 

 Beoordelingsformulier IC 

 Due diligence actielijst (lijst met onderwerpen en op welke manier dit onderzocht en gedocumenteerd 

wordt) 

 Standaard NDA 

 

3. GS besluit 

 Standaard GS format voor IP-voorstellen 

 

4. Behandeling in PS 

 Standaard PS format voor IP-voorstellen 

 

5. Contractering 

 Standaard formats juridische documentatie 

 

6. Closing 

 Communicatie-protocol  

 Notificatie aan PS (ook in geval van een no-deal) 

 

7. Beheer 

 Revisie document 

 Format kwartaaloverzicht portefeuille 

 

8. Exit 

 Exit voorstel 

 

Portefeuilleniveau 
 

TIP-team / fondsprocessen 

 Format monitoring IP (KPI's) 

 Format terugkoppeling aan IC over performance en leerervaringen (T)IP 

 Marketing-aanpak 

 Ontwikkel-aanpak (in combinatie met beleidsafdelingen) 

 Publieke rapportages over IP 

 WOB-proces 

 Bezwaar en beroep in geval van een lening 

 

6 Personele consequenties voor de provincie 

Zoals reeds vermeld betekent de aanleg van een onderhandse investering/financieringsportefeuille dat er 

personele consequenties zijn voor de TC/IC maar ook voor de afdeling Treasury. De aanleg van een 

portefeuille als deze vereist meer gekwalificeerd personeel voor de intake, processing en beheer van de 

daaraan verbonden risico’s. Natuurlijk zal het zo zijn dat voor een aantal functies de mogelijkheid bestaat 

om deze in te vullen met externe krachten maar vitale functies zoals het “ownership” van het risico per 

post en de portefeuille als geheel moeten naar onze mening binnen de provinciale organisatie een plaats 

vinden. Wij adviseren dat een Team Immunisatieportefeuille wordt ingesteld die gecommitteerd is aan de 

uitvoering ervan. In de beginfase is de portefeuille nog beheersbaar. Als de portefeuille op een gegeven 
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moment gevuld is met ca 20-30 investeringen en nieuwe aanvragen behandeld worden zal het huidige 

team uitgebreid moeten worden. Wij zullen in een volgend stadium een inschatting maken van de 

benodigde personele inzet op basis van een simulatie van de portefeuille en de daarbij behorende 

werkzaamheden. 



Immunisatieportefeuille Noord-Brabant 

Project Quick scan [projectnaam] – versie [..] – [dd – mm – yyyy] 

Projectnaam    

Project ID [Volgnummer in database]  

Korte omschrijving project   

Naam externe projectleider/contact    

Fase [Huidige fase in investeringsproces] 

Gevraagd besluit  

Verantwoordelijk treasury [Rik, Martijn] 

Inhoudelijk verantwoordelijk [Betrokken persoon beleidsafdeling] 

Opgave  [Gezonde & Veilige leefomgeving, Energietransitie, Klimaatproof, 
Duurzame verstedelijking / vitaal platteland en mobiliteit, Duurzame 
concurrerende economie,  Leefbaarheid] 

Ontwikkelprogramma [Kwaliteit openbaar bestuur, Slimme en groene mobiliteit, Milieu & 
Energie, Multimodale bereikbaarheid,  Economie & talentontwikkeling, 
Smartwayz, Wonen & leefomgeving, Landbouw & voedsel, 
Natuurontwikkeling, Cultuur, sport & erfgoed, Water & Bodem] 

Locatie  [West-Brabant, Midden Brabant, Noord-Oost Brabant, Zuid-Oost 
Brabant, Brabant (meerdere regio's)] 

Type financiering [Achtergestelde lening, Hypothecaire lening, Converteerbare lening, 
Eigen vermogen, Eigendom, Combinatie] 

Financieringsbedrag totaal (EURm) [Totaal benodigde financiering] 

Financieringsbedrag 
immunisatieportefeuille (EURm) 

[Gevraagde financiering vanuit immunisatieportefeuille]  

Andere financiers [Voorgestelde / gevraagde combinatie aan financiering van andere 
financieringsbronnen] 

Besteding van gelden [Constructie, exploitatie, etc] 

Gewenste opname datum gelden  

Eerst mogelijke PS vergadering  

Gewenste datum PS vergadering  

Risiconiveau (1-5)   

Bron lead [bijv. beleidsafdeling, extern] 

Datum Eerste  verkenning IP   

 
1.  Projectbeschrijving 

 
[Inleiding, totstandkoming, betrokken afdelingen, governance, juridische structuur, belanghebbenden, etc] 
 
2.  Beleidskaders 
 
[Onder welke regelingen en beleidsdoelstellingen valt het voorgestelde project? Welk maatschappelijke belangen 
worden er gediend? Wat is de verwachte maatschappelijke impact? Verantwoording inzet publiek geld (waarom is 
interventie van provincie nodig? / additionaliteit aan de markt)] 
 
3. Betrokkenheid provincie 
 
[Is provincie al inhoudelijk betrokken bij dit project?; Is er sprake van mogelijk conflicterende rollen?] 



 
[Eventuele bestaande financiële betrokkenheid van de provincie]   
 
4.  Investeringsbehoefte 

Uses € Sources € 

[vb exploitatie, assets, etc]  Immunisatieportefeuille  

  [overige financiers]  

    

Totaal uses  Totaal sources  

 
[Evt toelichting op sources en uses] 
 
5.  Voorgestelde financieringsstructuur 
 
[Wat is de voorgestelde investeringsstructuur? Hoe is dit verdeeld over de verschillende instrumenten en partijen? 
Wat is de rol van de provincie ten opzichte van andere partijen in de structuur? Welke risico's zijn hieraan 
verbonden? Wat is de voorgestelde looptijd, rente, etc? Wat is de basis van de waardering geweest? Op welke 
manier is er een exit (terugbetaling, verkoop belang, geen exit voorzien, etc)?; Hoe complex is de 
financieringsstructuur?]. 
 
Onderwerpen nader uit te werken: 
- [vb. term sheet, waardering, keuze instrument, etc.] 
 
6.  Financiële analyse 
 
[Hoe ziet de business case eruit? Hoe zien de financiële prognoses van het project eruit, en wat zijn daarbij de  
belangrijkste aannames? Wat is het beoogde rendement en past dit bij de immunisatieportefeuille?; Wat zijn de 
belangrijkste financiële parameters die invloed hebben op het rendement (terugbetaling lening en rente, 
dividenden, etc) 
 
Onderwerpen nader uit te werken: 
- [vb. sensitiviteitsanalyse op in ieder geval belangrijkste omzet en kostendrivers, financieel due diligence] 
 
7. Risico’s  
 

1. Markt  

2. Management / 
exploitatie 

 

3. Technologisch   

4. Juridisch/regelgeving   

5. Politiek  

6. Exit  

7.   Wederpartij  

 
 
[Wat zijn de belangrijkste risico’s van het project? (Markt, Management, Technologie, Juridisch, Macro-economisch, 
Politiek, etc), Hoe is risicoafdekking vormgegeven (bijv. in de vorm van afnamecontracten) en bij wie ligt het risico? 
Indicatie risicoclassificatie 1-5] 
 
[Eerste inschatting due diligence items] 
 
8. Beheer 



 

[Hoe wil PNB haar rol als investeerder vervullen? Hoe intensief is het beheer? Wat zijn daarbij de vereisten? Zijn 

andere afdelingen betrokken bij het beheer? Kan de provincie tussentijds ingrijpen?] 
 
9. Proces 
 
[Wat is er nodig om de transactie te volbrengen? Welke stappen moeten er worden doorlopen? Welke interne en 
externe kennis is daarbij benodigd? Wat is ongeveer de verwachte tijdlijn? Welke tijdsbeslag zal dit ongeveer 
hebben van de verschillende afdelingen? Hoe ziet due diligence eruit – welke kennis is hiervoor nodig?] 
 
10. Advies 
 
[Beschouwing van team tav passendheid voor de IP, aandachtspunten, etc] 
 
[Advies: Niet passend bij Immunisatieportefeuille / Mogelijk passend bij Immunisatieportefeuille maar nog te vroeg 
– nadere uitwerking plannen benodigd (On hold) / Passend bij Immunisatieportefeuille – investeringsproces 
opstarten / Twijfel – discussie in team nodig voor besluit]  
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