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Toelichting:

ln het openbaar verslag van de GS-vergadering van 16 april werd melding gemaakt dat de LTOP's zijn
geactualiseerd: € 701 .000,00 extra per jaar. De aanleiding is de verhuizing naar de Archimedeslaan 6 te Utrecht
waardoor een nieuw beheerplan moest worden opgesteld.

Hieromtrent heeft de PW-fractie de navolgende vragen.

Voorafgaand aan de beslissing om te gaan verhuizen naar het voormalig hoofdkantoor van Fortís (gekocht met
belastinggeld zonder taxatierapport) zijn er diverse meerjaren en lange termijn onderhoudsprognoses gemaakt.

1.
Graag krijgen wij inzage in al deze prognoses, zowel intern als extern. Uit ons dossier blijkt dat extern in ieder
geval Brink en Twijnstra Gudde een dergelijk stuk hebben geproduceerd. Tevens krijgen wij graag inzage in de
huidige actualisatie alsmede het beheerplan dat nu vervangen is.

Ook Fortis had een onderhoudsbegroting voor wat betreft het pand aan de Archimedeslaan 6 te Utrecht.
Daarnaast heeft ook FSE een onderhoudsbegroting gemaakt. Van beiden ontvangen wij graag een afschrift.

Graag krijgen wij tevens een afschrift van de onderhoudsbegroting die deel uitmaakte van het statenvoorstel dat
heeft geleid tot de aankoop van het oude Fortis hoofdkantoor, indien deze een andere is dan die Brink
opmaakte.

Antwoord:
Ten behoeve van het selectietraject van de nieuwe huisvesting is gewerkt met een rekenmodel om de
verschillende huisvestingsopties fìnancieel met elkaar te vergelijken. ln dit rekenmodel is onder andere een
aantal gebouwgebonden exploitatiekosten opgenomen. Dit betreft: energie, schoonmaak en onderhoud. De
berekening van de onderhoudskosten is gebaseerd op kengetallen. Er ligt dus geen uitgewerkte
onderhoudsbegroting aan ten grondslag. Omdat het Fortis-gebouw een bestaande locatie was (in tegenstelling
tot Leidsche Rijn en Papendorp), zijn de onderhoudskosten van deze locatie indicatief getoetst aan de
begroting die Fortis op dat moment hanteerde. ln totaal is voor onderhoud van het Fortis-gebouw jaarlijks € 1 ,1

miljoen meegenomen in het rekenmodel.
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Daarnaast is het rekenmodel gebaseerd op de huidige wijze van omgaan met (vervangings)investeringen, dit
om vergelijking met de toenmalige huisvesting goed te kunnen maken. Als we deze lijn echter voortzetten zal
het gevolg zijn dat vervangingsinvesteringen, net als in het verleden, per keer aan PS dienen te worden
voorgelegd en dat structurele lasten dus meerjarig incidenteel worden gefinancierd. GS vindt dit geen
wenselijke situatie en ook door BZK zijn hierover kanttekeningen geplaatst. ln de Commissie BEM van 29
oktober 2012 is u aangegeven dat zal worden bekeken of de vervangingsinvesteringen in de begroting kunnen
worden opgenomen. Op deze manier zorgen we dat structurele lasten ook structureel worden gedekt in de
meerjarenbegroting.. Overigens bent u via de programmabegroting 2013 al geinformeerd: in de
programmabegroting bij de verschillende provinciale gebouwen is melding gemaakt dat gewerkt wordt aan de
actualisatie van de onderhoudsplanningen (pag. 90 en 91).
ln de Commissie BEM van 4 maart jl. heeft de Gedeputeerde u geinformeerd over de stand van zaken van de
actualisatie. Het voomemen van GS is om dit nu goed te regelen door voldoende middelen te reserveren om de
vervangingen op basis van een geactualiseerd onderhoudsplan te kunnen financieren. Hiertoe is in 2013 een
meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld voor het Vastgoed en de lCT.

2.
Hoe kan het dat één jaar na ingebruikname van het pand de door GS gehanteerde onderhoudsprognose en
vervangingsreserveringen zo significant añrijken van de actualisatie?

Antwoord:
De besluitvorming door PS omtrent de selectie van het nieuwe provinciehuis heeft vooral zijn beslag gekregen
in de vergaderingen van juli en september 2009. Bij het Verzoek om Advies aan PS van juli 2009 heeft een
geheime bijlage ter inzage gelegen bij de statengriffie. ln deze bijlage zijn onder andere de uitgangspunten
opgenomen van de financiële vergelijking van de verschillende opties. Eén van de uitgangspunten stelt dat de
voorziening Groot Onderhoud slechts een gedeelte dekt van de toekomstige herinvesteringen. Dit is conform de
huidige werkwijze. Op basis van een nieuwe calculatie van de benodigde middelen voor de
vervangingsinvesteringen willen we er nu voor zorgdragen dat er voldoende middelen aanwezig zijn.

ln de Voorjaarsnota van 2013 worden de geactualiseerde exploitatiebegroting met daarin de
onderhoudsbegrotingen verwerkt en ter besluitvorming aan u voorgelegd.

3.
lndien de bedoelde lasten zouden zijn opgeteld bij de aan Provinciale Staten gepresenteerde cijfers, zou de
aankoop van het oude hoofdkantoor van Fortis dan duurder zijn geweest dan de altematieven die werden
overwogen? ls de aankoopbeslissing gebaseerd op onjuiste gegevens? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. ln de doorrekening van de huisvestingsopties is gewerkt met dezelfde uitgangspunten. lndien de door u
bedoelde lasten in het rekenmodel zouden zijn meegenomen, zouden deze bij alle varianten tot een evenredige
verhoging van de gemiddelde jaarlasten hebben geleid.

4.
Jarenlang is er gediscussieerd over nieuwe huisvesting. Bent u met de PW-fractie van mening dat u een
dergelijke significante añruijking van de huisvestingslasten, hetgeen een beheerplan weergeeft, gelet op uw
wettelijke actieve informatieplicht, formeel aan Provinciale Staten dient mee te delen en dat dit niet slechts in
een GS-vergadering dient te worden behandeld? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Zoals beantwoord bij vraag 2 zijn de uitgangspunten van het rekenmodel bekend gemaakt voor de
besluitvorming. ln de programmabegroting hebben wij aangekondigd met een herziening van de
onderhoudsbegroting te komen. De uiteindelijk financiële gevolgen van de actualisatie van de
onderhoudsplanningen ( LTOP's) worden via de Voorjaarsnota 2013 ter besluitvorming aan PS voorgelegd.

RTV Utrecht meldt dat de Gedeputeerde van Lunteren heeft aangegeven dat de kosten niet hoger zijn, maar
dat hij geld vrijmaakt voor ICT problemen die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. ln het verslag van
de GS-vergadering staat echter dat jaarlijks € 701.000,00 extra nodig is, vrij te maken uit de algemene
middelen, voor exploitatiekosten, onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen in vastgoed en lCT.
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Waarom spreekt de Gedeputeerde slechts over ICT en niet over vastgoed? ln het verslag van de
desbetreffende GS-vergadering wordt wel over vastgoed gesproken. Hoewel dat wel zal blijken uit de
voorgaand opgevraagde specifìcatie: Hoe zijn de kosten van € 701.000,00 per jaar verdeeld over vastgoed en
tcT?

Antwoord:
Er heeft een actualisatie van de onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen plaatsgevonden van zowel
Vastgoed en lCT. ICT is dus een onderdeel van de vervangingsinvesteringen en in het vraaggesprek met RTV
Utrecht is alleen ICT ter sprake gekomen.

6.
Hoe kan de Gedeputeerde beweren dat de kosten niet hoger zijn als er jaarlijks € 701.000,00 uit de algemene
middelen wordt vrijgemaakt, zoals er letterlijk in het GS-verslag staat?

Antwoord:
ln het verleden werd geen rekening gehouden met vervangingsinvesteringen. Als de investeringen moesten
plaatsvinden werd op dat moment een voorstel opgesteld en aan PS hiervoor geld gevraagd. Beheersmatig is
dit niet juist en de provincie is er door de toezichthouder BZK ook op gewezen. ln ons nieuwe voorstel wordt
jaarlijks geld gespaard om de noodzakelijke vervangingen te kunnen uitvoeren. Per saldo zijn hiermee de
kosten gelijk.

7.
ls het juist om te stellen, zoals op de site van RTV Utrecht staat, dat er geld binnen de huidige begroting wordt
vrijgemaakt, terwijl het geld gewoon van de algemene reserve komt? lmpliceert dit dat GS de gehele algemene
reserve ziet als een reserve die je binnen de begroting kunt uitgeven? Zo ja waarom?

Antwoord:
Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 4. Zoals bij u bekend is ligt het budgetrecht bij provinciale staten. Het
beschikbaar stellen van middelen is voorbehouden aan PS en daarom worden de financiële gevolgen van de
actualisatie van de LTOP's via de Voorjaarsnota 2013 aan PS voorgelegd.

8.
De Gedeputeerde verklaarde tevens dat er in het verleden zuinig is omgegaan met belastinggeld. De opbrengst
van de verkoop van aandelen van onder andere de REMU, honderden miljoenen, zijn er echter in een aantal
jaar volledig doorheen gejaagd. Wanneer is de provincie precies zuinig omgegaan met geld?

Antwoord:
Jaarlijks vindt op meerdere momenten een afrrueging plaats over het beschikbaar stellen van middelen. Via de
planning & controlcyclus wordt PS om goedkeuring gevraagd over de inzet van middelen voor het realiseren
van beleidsdoelstellingen.

Naar wij begrepen oriënteert de provincie zich voor wat betreft een nieuw lT-platform. Daarbij wordt men
begeleid door Boer & Croon.

9.
Wat kost de begeleiding van Boer & Croon?

Antwoord:
De projectleider van het project PRESTO (Proces Efflciency, STuring en Organisatie) wordt geleverd door Boer
& Croon. Project PRESTO richt zich op de verbetering van de interne stuurinformatie en die van bestuur en
provinciale staten. Tweede doel van PRESTO is het mogelijk maken van de reductie in fte's op de
bedrijfsvoering door standaardisatie van de werkprocessen. Hiervoor is naar venrachting invoering van een
nieuw geÏntegreerd informatiesysteem voor de bedrijfsvoering nodig ('ERP'). De Gedeputeerde heeft u hier
eerder over geïnformeerd bij de commissievergadering BEM op 4 maart 2013 en in de begroting 2013
(201288M77 bijlage 1 erratum).

Project PRESTO kent twee fasen. ln de nu gestarte eerste fase, met een duur van vier maanden, wordt de
besluitvorming met onderliggende business case voorbereid om te bepalen of en hoe overgegaan moet worden
tot invoering van een dergelijk nieuw informatiesysteem. Deze eerste fase is begroot op 87.000 euro out of
pocket kosten.

3



Het belangrijkste terugverdieneffect van PRESTO is dat deze investering voonryaardelijk is voor het kunnen
reduceren van de overhead in de organisatie. Ook op het vlak van beheer en licenties van systemen
ven¡¡achten we een inverdieneffect dat dit project rechtvaardigt.

10.
Hoe verhouden de extra kosten van € 701.000,00 perjaar voor vastgoed en ICT zich met het zoeken naar een
nieuw lT-platform?

Antwoord:
De extra kosten van € 701.000 hebben geen betrekking op dit project.

11.
ls het juist dat Boer & Croon één van de duurste consultants is van het land en waarom heeft u daarvoor
gekozen?

Antwoord:
Via de interne wervingsprocedure is geen geschikte kandidaat gevonden. Vereiste voor de te selecteren
projectleider was dat deze ervaring had in minimaal 4 vergelijkbare invoeringstrajecten van ICT-systemen. Dit
vanwege het grote afbreukrisico dat lCTtrajecten van deze omvang met zich meebrengen. Overigens wordt
voor het projectteam zoveel mogelijk interne medewerkers ingezet.

12.
Waarom wordt een externe adviseur ingehuurd?

Antwoord:
Zie vraag 11

13.
Hoe ziet het plan van aanpak van Boer & Croon er uit? ls het niet verstandiger en ook voor de provincie
financieel veel aantrekkelijker om eerst een inventarisatie te maken hoe e.e.a. bij andere provincies is
geTmplementeerd, in plaats van vele uren te besteden aan bezoeken aan lT-bedrijven met een peperdure
consultant? Zo nee, waarom niet? Wordt er met andere provincies samengewerkt bij het zoeken naar een
nieuw platform? Zo ja, met wie? Zo neen, waarom niet?

Antwoord:
Het plan van aanpak van PRESTO beschrijft twee fases
Fase 1 behelst een traject van vier maanden waarin de procesbehoefte wordt vastgesteld en een oriëntatie
wordt gedaan op wat de markt te bieden heeft. Deze oriëntatie is nodig om te zorgen dat een eventuele
aanbesteding tot een gedegen oplossing zal leiden. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar referenties bij
andere provincies en gemeenten. Er is onder andere onderzoek gedaan naar samenwerking met de Provincie
Noord Holland. Hieruit kwam naar voren dat er weinig inverdieneffecten te veruvachten zijn. Daarnaast zijn er
extra kosten door toenemende complexiteit en verschillende werkwijzen. Het risico op mislukking wordt hierdoor
verhoogd. Wel kijken andere Provincies hierin mee.
Op basis van deze kennis wordt de definitieve besluitvorming voorbereid voor het al dan niet doozetten van dit
project. Deze besluitvorming omvat een business case en een plan van aanpak voor de tweede fase.
ln fase 2 zal naar venarachting een aanbesteding moeten plaats vinden.

14.
De minister van Binnenlandse Zaken is voornemens het bestuur van de provincie Utrecht onder te brengen in
een landsdeel. ln hoeverre is het nu nuttig om kosten te maken voor een nieuw lT-platform als de provincie
Utrecht over 2 3 jaar niet meer als bestuurlijk orgaan bestaat? Getuigt dat van zuinig omgaan met
belastinggeld?

Antwoord:

ln de begroting 2013 is aangekondigd dat het College opdracht geeft om 'de wenselijkheid en mogelijkheid te
onderzoeken om over te gaan tot één integraal ERP-systeem' (20128EM77 bijlage 1 erratum).
ln de Commissie BEM van 4 Maart 2013 is in antwoord op vragen over werkdruk en automatisering door
gedeputeerde Van Lunteren reeds toegezegd: "Er wordt in algemene zin een ERP-systeem geïmplementeerd,
waarin alle werkprocessen worden gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Daarmee kan een enorme
effìciencyslag worden bereikt op met name een aantal van deze ondersteunende taken."
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De huidige verscheidenheid aan systemen maken het opstellen van de P&C-producten, en de beantwoording
van statenvragen moeilijk en tijdrovend. De integratie in één informatiesysteem is een belangrijke stap naar
interne en externe transparantie. Daarnaast is toegezegd dat de reorganisatie van de provincie voor 1 januari
2015 gestalte krijgt. Dit project is daarvoor voonivaardelijk. Daarmee is dit traject niet te combineren met de fusie
van de provincies.

15.
Bent u bereid werkzaamheden, die indien het landsdeel daadwerkelijk wordt gevormd kunnen worden gezien
als weggegooid geld, op te schorten tot het moment dat er definitief duidelijkheid hieromtrent is ontstaan? Zo
nee, getuigt dat van zuinig omgaan met belastinggeld?

Antwoord:
Enkel door het uitvoeren van het PRESTO-project zien wij mogelijkheden om tijdig invulling te geven aan de
voorgenomen reductie van de overhead tot 30%. Daarbij komt dat in de subcommissie van de jaarrekening van
29 oktober 2012, waarin ook uw fractie vertegenwoordigd is, de afweging is gemaakt om ondanks de discussie
rond fusie toch dit voornemen door te zetten.

Gedeputeerde van Utrecht,

Voorzitter
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