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Inleiding 
 
2007 is een jaar vol veranderingen: nieuwe Provinciale Staten, een nieuw college van Gedeputeerde 
Staten en een nieuwe commissaris van de Koningin. Als nieuw college hebben we een 
collegeprogramma en uitvoeringsprogramma opgesteld voor de periode tot 2011. Samenwerking en 
duurzaamheid zijn de sleutelwoorden in ons programma ‘Samenwerken met hart voor de toekomst’. 
We maken bijvoorbeeld met de gemeenten een samenwerkingsagenda. Die bestaat uit honderden 
projecten waarin wij elkaars kennis en kunde bij elkaar brengen en benutten. Duurzaamheid speelt op 
veel fronten een rol: zo wordt de provincie als ambtelijke organisatie klimaatneutraal. Verder 
stimuleren we dat andere overheden en bedrijven zo duurzaam mogelijk opereren. 
 
Veranderingen zijn er ook in de jaarrekening. Die is dit jaar korter en compacter dan vorig jaar: ze 
bestaat nu uit één boek en we hebben dubbelingen in de tekst zo veel mogelijk vermeden. Zo hebben 
we de kritische kanttekeningen van Provinciale Staten bij de Jaarrekening 2006 verwerkt. De 
komende jaren volgen meer veranderingen, op basis van de afspraken in het masterplan Verbetering 
planning en controlcyclus en -documenten.  
 
We hebben in 2007 veel bereikt: Utrecht staat economisch stevig op de kaart, we maken nog meer 
Cultuurhuizen mogelijk en we zorgen ervoor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Dat 
laatste doen we onder andere door woningen te laten bouwen waar wonen en zorg gecombineerd 
kunnen worden. Verder zetten we belangrijke stappen om de Grebbelinie te herstellen, omdat we 
belangrijk cultuurgoed willen behouden. Zorgvuldig omgaan met het klimaat staat ook hoog op de 
agenda. We besluiten in 2007 bijvoorbeeld dat er de komende jaren 24 aardgastankstations in onze 
provincie komen. 
 
Tegelijkertijd hebben we in 2007 niet al onze doelen kunnen realiseren. Daarom hebben we € 48 
miljoen aan beschikbare middelen niet besteed. We storten € 35 miljoen daarvan in reserves zodat die 
middelen beschikbaar blijven voor 2008. Daarnaast hebben we een meevaller in de inkomsten van € 
12 miljoen. Zodoende sluiten we 2007 af met een brutoresultaat van € 60 miljoen. Netto laat de 
jaarrekening een saldo zien van € 25 miljoen. 
 
Dat we niet al onze plannen hebben kunnen uitvoeren, heeft vooral te maken met externe factoren. 
Ruimtelijke ontwikkelingen, verplichte procedures, vertragingen in projecten waarin wij alleen maar 
participeren en laat of niet goed ingevulde subsidieverzoeken zijn vertragende elementen die wij 
zelden in de hand hebben. Ook de interne ontwikkelingen wegen mee, al zijn ze niet doorslaggevend 
geweest. Zo hebben organisatieveranderingen in 2007 veel inzet gevraagd van de medewerkers en 
daardoor soms het ‘reguliere’ proces beïnvloed. Bij de analyse van het rekeningresultaat 2007 gaan 
we hier verder op in.  
 
In het hoofdstuk Programma’s staan onze wapenfeiten en de ondervonden hindernissen in 2007. Met 
dat hoofdstuk leggen wij beleidsverantwoording aan u af. 
 
Deze jaarrekening geeft u een compleet beeld van wat we in 2007 hebben bereikt en hoe we dat 
hebben gefinancierd. Met het uitvoeringsprogramma, de samenwerkingsagenda en de vernieuwde 
organisatie willen wij onze taken gerichter uitvoeren, om de Utrechtse samenleving beter van dienst te 
zijn. Wij hebben het vertrouwen dat de provincie goed voor de toekomst is toegerust. 
 
Utrecht, april 2008 
 
College van Gedeputeerde Staten 
Provincie Utrecht 
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Leeswijzer 
 
De jaarstukken 2007 zijn ingericht op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en 
provincies (BBV). Met de jaarstukken leggen gedeputeerde staten verantwoording af over zowel het beleid 
(doelen en prestaties) als financiën (rekeningresultaat en balans). 
 
De jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag 2007 en de Jaarrekening 2007. Het jaarverslag bestaat uit de 
programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de balans 
met een toelichting op beide. 
 
In de Jaarstukken 2007 wordt verantwoording afgelegd over hetgeen in de Begroting 2007 was begroot. De 
jaarstukken worden door provinciale staten vastgesteld.  
 
De opzet van de jaarstukken wijkt op enkele punten af van de programmabegroting als gevolg van ontwikkelingen 
en verbeteringen van de begrotings- en verantwoordingsinstrumenten. 
 
Hierna wordt ingegaan op de opbouw van de jaarstukken. 
 
In het Algemeen verslag wordt op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2007. 
Vervolgens wordt in het Algemeen Veralag  kort ingegaan op de belangrijkste financiële resultaten over 2007. 
 
In de programmaverantwoording wordt per programma inhoudelijk ingegaan op de doelstellingen en 
verantwoording hierover. Hierbij is getracht de indeling van de de 3 W-vragen:  
 
� Wat hebben we bereikt? 
Een algemene tekst wat er in het verslagjaar is bereikt binnen het betreffende programma. 
 
� Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Een toelichting per prestatie. Hierbij is aangegeven waarom de prestatie niet (volledig) is gerealiseerd. 
 
� Wat heeft dat gekost? 
Hierbij wordt een analyse gegeven van de afwijkingen tussen begroting na wijziging en de realisatie op 
programmaniveau.  
Elk programma wordt afgesloten met de weergave van één of meer indicatoren. Deze zijn overeenkomstig aan de 
indicatoren uit de Begroting 2007.  
 
Na de programma’s wordt in het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ingegaan op de 
inkomsten van de provincie. Vervolgens zijn alle paragrafen opgenomen.  
 
De jaarrekening bevat de programmarekening met toelichting en de balans met toelichting. In dit deel van de 
jaarstukken zijn vele optellingen opgenomen. Voor deze staatjes geldt dat als gevolg van afronding de som der 
onderdelen kan afwijken van het totaal.  
 

7



 
 

8



 

Algemeen financieel verslag 

9



10



1 Inleiding 

Het algemeen verslag geeft op hoofdlijnen een beeld van de financiën van de provincie Utrecht. Nadere 
detaillering van de hieronder vermelde cijfers is te vinden in de programmabladen, de programmarekening en de 
balans. Daar waar nodig wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf. De opzet van de jaarstukken kan hier 
en daar afwijken van de programmabegroting 2007. Dit is het gevolg van de kanteling van de organisatie, waar in 
de inleiding kort aandacht aan is besteed.  

2 Het  rekeningresultaat 

Het rekeningresultaat 2007 vloeit voort uit de vergelijking van de realisatie met het saldo van de begroting ná 
wijziging. Het resultaat voor bestemming 2007 komt hiermee uit op € 25,21 miljoen positief. Het rekeningresultaat 
na bestemming, dus na bijdragen en stortingen in de reserves, bedraagt € 20,57 miljoen positief. 
Bij bestemming van het rekeningresultaat (bij de behandeling van de jaarstukken door provinciale staten in juni 
2008) zal het rekeningresultaat worden toegevoegd aan de algemene reserve. 

Bij de analyse van het rekeningresultaat is volstaan met het analyseren van de significante verschillen tussen de 
primitieve begroting en het rekeningresultaat. Hierna is in tabel 1 een overzicht opgenomen van de grootste 
verschillen, welke vervolgens beknopt worden toegelicht.  

2.1 Samenvattend resultaat 2007 en resultaatbestemming

Tabel 1 Bedragen x € 1.000.000 

Resultaatbestemming:           
* saldo rekening (netto) = rekeningresultaat ná begrotingswijziging 25,21
Reeds opgenomen besluiten vooruitlopend op het rekeningresultaat
* Amendement 7 bij uitvoeringsprogramma: stimulering ondernemersschap laag opgeleiden 1,25
* Amendement 12 bij uitvoeringsprogramma: bouwkundig advies 0,09
* Op oorspronkelijk niveau brengen van de begrotingspost "nog toe te wijzen middelen 2008" 3,30

4,64 -4,64

Saldo rekening resultaat 20,57
Tabel 2 Bedragen x € 1.000.000 

In de jaarrekening handelt het om het rekeningresultaat ná begrotingswijziging.
* saldo rekening (bruto) 60,72
* toevoeging aan de reserves, als gevolg van minder onttrekkingen en (zie punt 4.3) 35,51
* saldo rekening (netto) = rekening resultaat ná begrotingswijziging 25,21 25,21

De samenstelling van het resultaat van € 25,21 mln is als volgt weer te geven:
* extra dividend (zie programma concernbeleid en -control) 5,30
* vrijvallende verplichtingen (zie punt 2.2.3) 0,90
* Incidentele voordelen: verkoop (zie punt 2.2.4) 0,50
* stelposten (zie punt 2.2.5) 6,64
* opbrengst motorrijtuigenbelasting (zie punt 2.2.6) 1,00
* uitkering Provinciefonds (zie punt 2.2.7) 0,50
* overige 4,18
* activiteiten en projecten (zie punt 2.2.10) 6,19

25,21 25,21
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2.2 Analyse resultaat

2.2.1 Toevoeging reserves 
Per saldo is circa € 35.51 miljoen meer gestort respectievelijk minder onttrokken dan aanvankelijk was 
voorgenomen in de begroting 2007. Conform de BBV richtlijnen vindt nu terugstorting plaats. Een uitgebreide 
toelichting is opgenomen onder paragraaf 4.3. 

2.2.2 De ontvangen dividenden van Vitens en REMU zijn hoger dan verwacht (€ 4,1 miljoen). Tevens is het 
resultaat uit belegde gelden hoger dan verwacht (€ 1,2 miljoen BNG, NWB). Tezamen levert dit een voordeel op 
van € 5,3 miljoen. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Treasury.

2.2.3 Vrijvallende verplichtingen 
Deze post levert een voordeel op van € 0,9 miljoen in verband het uitstellen van een aantal geplande ICT-
investeringen. 

2.2.4 Incidentele baten 
Dit betreft de verkoop van provinciale eigendommen ter grootte van € 0,5 miljoen. 

2.2.5 Stelposten 
Het betreft hier activiteiten welke niet meer worden uitgevoerd (de voormalige Agenda 2010 projecten). 

2.2.6 Motorrijtuigenbelasting 
De regio Utrecht laat een onverwachte groei zien in het aantal voertuigen. Als gevolg hiervan nemen de 
opbrengsten die verkregen worden vanuit de opcenten motorrijtuigenbelasting toe met € 1,0 miljoen.  

2.2.7 Uitkering Provinciefonds 
Het betreft hier nagekomen baten vanwege definitieve vaststelling uitkeringsjaar 2006. Dit levert een eenmalig 
voordeel op van € 0,5 miljoen. 

2.2.8 Apparaatskosten 
In 2007 is een onderbesteding ontstaan op de apparaatskosten van € 1,9 miljoen (4,6 procent). Deze is voor 
ongeveer de helft het gevolg van de krappe arbeidsmarkt, waardoor het moeizaam is om vacatures in te vullen. 
De andere helft is ten eerste veroorzaakt doordat in het eerste halfjaar vacatures voor leidinggevenden niet zijn 
ingevuld, vanwege een tijdelijke vacaturestop in relatie tot de kanteling van de organisatie.  

2.2.9 Kapitaallasten 
In vergelijking tot gemeenten vinden er binnen provincies veel meer bijdragen “a fonds perdu” plaats (niet 
activeren). Dat betekent dat een eventuele vertraging niet tot uitdrukking komt in lagere kapitaallasten, maar in 
geringere onttrekking aan de reserves. Met betrekking tot de gerealiseerde kapitaallasten 2007 is er nagenoeg 
geen afwijking met de raming. De lagere rentelasten van circa € 60.000 zijn een gevolg van een lager werkelijk 
renteomslagpercentage (3,96 procent) dan bij de opstelling van de begroting is toegepast (4,5 procent). 

2.2.10 Activiteiten en projecten 
Een aantal projecten is voordeliger gerealiseerd dan voorzien voor een bedrag van € 6,2 miljoen. 

2.2.11 Resultaat halfjaarrapportage 
Het resultaat van de halfjaarrapportage liet een voordelig resultaat zien van € 15,5 miljoen. Dat resultaat is 
nagenoeg geheel incidenteel van aard dat niet gerelateerd is aan de bedrijfsvoering. Motivatie hiervoor is onder 
andere dat minder onttrekkingen aan reserves (onder andere voor voormalig Agenda 2010-projecten) hebben 
plaatsgevonden.  
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3 Balans 

3.1 Verkort overzicht van vermogenspositie

De vermogenspositie van de provincie Utrecht is in 2007 toegenomen met  € 153,2 miljoen naar € 920,1 miljoen. 
Deze toename is met name toe te schrijven aan dividendontvangsten REMU. Opgemerkt dient te worden dat 
komende jaren de vermogenspositie zal verminderen door kosten samenhangend met de uitvoering van het 
uitvoeringsprogramma en de samenwerkingsagenda en de bijdrage aan het Rijk in het kader van het Bestuurs-
akkoord. Onderstaande tabel geeft de balanspositie weer van de provincie ultimo 2007 in vergelijking met het 
voorgaand jaar. 

Activa Per 31-12-07 Per 31-12-06
Immateriële vaste activa 2.939 5.038
Materiële vaste activa 28.619 29.116
Financiële vaste activa 539.031 543.866
Uitzettingen met looptijd korter dan 1 jaar 215.843 119.550
Overlopende activa 74.524 39.282
Gronden niet in exploitatie 22.798 15.561
Liquide middelen 36.377 14.552

920.131 766.965
Passiva
Algemene reserve 60.925 57.842
Bestemmingsreserves 582.396 514.122
Saldo programmarekening 25.209 19.132
Voorzieningen 110.459 60.160
Vaste schulden met looptijd van 1 jaar of langer 7.714 9.529
Netto vlottende schulden met looptijd korter dan 1 jaar 22.479 15.896
Overlopende passiva 110.949 90.284

920.131 766.965
Tabel 3 Bedragen x € 1.000 

3.2 Financieringspositie en treasuryresultaat

3.2.1 Financieringspositie 
Evenals de vermogenspositie is de financieringspositie van de provincie in 2007 fors versterkt. De positie is ten 
opzichte van 2006 gestegen met € 133,4 miljoen naar € 216,1 miljoen. De toename van het financierings-
overschot en daarmee de versterking van de liquiditeitspositie is toe te schrijven aan de toename van het 
beschikbare vermogen, onder andere als gevolg van omvangrijke dividenduitkeringen, aan het niet volgens de 
voorgenomen planning in 2007 realiseren van activiteiten en projecten (zie eveneens analyse rekeningresultaat) 
en aankoop gronden in het kader van investering landelijk gebied (waarvoor financieel technisch een verplichte 
voorziening getroffen wordt). 
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 De financieringspositie laat zich als volgt weergeven: 

Passiva: Per 31-12-07 Per 31-12-06
� Reserves 643.321 571.964
� Saldo programmarekening 2007 respectievelijk 2006 25.209 19.132
� Voorzieningen 110.459 60.161
� Langlopende schulden 7.714 9.529
Verminderd met:
Activa:
� boekwaarde immateriële vaste activa 2.939 5.038
� boekwaarde materiële vaste activa 28.619 29.195
� boekwaarde financiële vaste activa 539.031 543.866

Resultaat financieringsoverschot 216.114 82.687
Tabel 4 Bedragen x € 1.000 

3.2.2 Treasuryresultaat 
De toename van de beschikbare middelen heeft eveneens een positieve uitwerking gehad op het 
treasuryresultaat. Het treasuryresultaat wordt enerzijds bepaald door rendementen op obligatie- en 
depositoportefeuille, garantieproducten en de rekening-courantpositie en anderzijds door de interne vergoedingen 
uit hoofde van rentederving met betrekking tot voorfinancieringen en de toedeling van een deel van het 
rendement aan het BOR.  

In afwijking van de Begroting 2007 (prognose € 23 miljoen) is het treasuryresultaat 2007 uitgekomen op 
€ 26,5 miljoen. Een voordelig resultaat van € 3,5 miljoen. Dat voordeel laat zich als volgt verklaren: 
� € 0,9 miljoen ten gevolge van de ontvangst van het dividend van de REMU. Het moment van ontvangst stond 

ten tijde van opmaak begroting nog niet vast, zodat het effect slecht kon worden ingeschat; 
� € 1,0 miljoen ten gevolge van de stijging van rente op de geldmarkt; 
� € 1,5 miljoen tengevolge van zogenaamde clicks op een drietal garantiefondsen; 
� € 0,1 miljoen ten gevolge van diverse kleine mee- en tegenvallers. 
Voor een uitgebreid verslag omtrent het treasuryresultaat wordt verwezen naar de Paragraaf treasury.  
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4 Programmarekening 

4.1 Verkort overzicht van de programmarekening

De primitieve begroting 2007 is in november 2006 vastgesteld. Door allerlei externe invloeden en interne 
besluiten wordt gedurende het jaar de begroting meerdere malen aangepast. In onderstaande tabel is per 
programma het saldo uit de rekening afgezet tegen het geraamde saldo ná begrotingswijzigingen. Dat geeft het 
volgende beeld (bedragen x duizend): 

Programma 2007: Saldo na Saldo  Verschil 
begrotingswijziging rekening  

Algemeen bestuur (1.1) 22.482 17.405 5.077
Kabinet/Openbare ode en veiligheid (1.2) 2.578 2.280 298
Concernbeleid en -control (1.3) -74.428 -78.793 4.365
Bedrijfsvoering (1.4) 6.341 4.219 2.122
Agenda 2010 (1.5) 0 0 0

0
Ruimtelijke ontwikkeling (2.1) 11.518 10.592 926
Wonen en stedelijke vernieuwing (2.2) 8.469 4.293 4.176
Natuur en landschap (2.5) 5.564 5.554 10
Plattelandszaken (2.6) 776 704 72
Ontgrondingen (2.7) 251 253 -2
Uitvoering landelijk gebied (2.8) 15.609 11.951 3.658

0
Water (3.1) 7.819 6.128 1.691
Milieu (3.2) 18.887 15.176 3.711

0
Doelmatig verkeer- en vervoersysteem (4.5) 44.729 36.880 7.849
Verkeersveiligheid (4.6) 5.566 6.075 -509
Kwaliteit leefomgeving (4.7) 4.132 863 3.269

0
Economische zaken, recreatie en toerisme (5.1) 17.236 11.374 5.862
Financieel toezicht (5.2) 750 700 50
Sociale pijler (5.3) 24.708 20.356 4.352
Cultuur (5.4) 29.989 26.394 3.595

Totaal alle programma's 152.979 102.403 50.577

Algemene dekkingsmiddelen -173.948 -179.836 5.888
Reserves 16.716 52.224 -35.508

Resultaat op de programma’s -4.253 -25.209 20.956
Tabel 5 Bedragen x € 1.000 

Met uitzondering van twee programma’s (Ontgrondingen en Verkeersveiligheid) zijn alle andere programma’s met 
een positief resultaat (lees onderbesteding) afgesloten. Met verwijzing naar de toelichtingen op de verschillende 
programma’s zijn hier de meest in het oog springende resultaten vermeld. Daarbij zijn de resultaten op de 
apparaatskosten buiten beschouwing gelaten (zie punt 4.2). 

Algemeen bestuur (1.1) 
Voor de kwaliteitsverbetering van de organisatie zijn in fase I minder middelen ingezet dan oorspronkelijk was 
voorzien; zo waren de frictiekosten beduidend lager als gevolg van een zorgvuldig herplaatsingsproces van 
medewerkers. (voordeel € 3,1 miljoen). 

Concernbeleid en -control (1.3) 
In 2007 is uiteindelijk meer dividend ontvangen van de REMU en Vitens dan is begroot (voordeel € 4,1 miljoen). 

Bedrijfsvoering (1.4) 
Tegenover een voordeel van € 0,8 miljoen (doorschuiven van een aanbesteding ICT-middelen van 2007 naar 
2008) is een nadeel gerealiseerd van € 0,5 miljoen (alsnog in 2007 gerealiseerde kosten inzake het project 
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NOVA). Het nadeel inzake het project NOVA is slechts financieel-technisch van aard, omdat bij de overboekings-
voorstellen van december 2007 aanvankelijk rekening is gehouden met een overheveling van een gelijk bedrag 
naar 2008. Het overgehevelde bedrag valt in 2008 vrij. 

Ruimtelijke ontwikkeling (2.1) 
Het voormalige onderdeel van de Agenda 2010, NHW Fort bij Vechten heeft niet volgens het oorspronkelijke 
strakke schema tot uitvoering kunnen komen. Met name door de ingewikkelde aanbestedingsfase is meer tijd 
vereist. Voordeel 2007: € 0,4 miljoen. Op een later tijdstip zal dit tot besteding komen (zie reserves en 
voorzieningen). Dat geldt eveneens voor de Grebbelinie (€ 0,2 miljoen). 

Wonen en stedelijke vernieuwing (2.2) 
In 2008 is het budget in het kader van het project Nieuw Wonen Veenendaal – Ondiep beschikbaar gesteld, De 
verwachting is dat in 2010 het merendeel van het beschikbare budget wordt besteed (1,5 miljoen).  
Daarnaast zijn in het kader van het stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing weliswaar verplichtingen 
opgenomen, maar nog niet tot besteding gekomen (2,5 miljoen)  

Uitvoering landelijk gebied (2.8) 
Dit jaar is een opstartjaar geweest voor Agenda Vitaal Platteland waardoor een aantal activiteiten minder 
voortvarend van start zijn gegaan waardoor minder besteding heeft plaatsgevonden, het voorgaande is versterkt 
door de kanteling van de organisatie. De middelen blijven beschikbaar. Voorbeelden van activiteiten die 
vertraging hebben opgelopen zijn de projecten multicultureel centrum Agterberg, reconstructie en Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en De Venen en De Utrechtse waarden. 

Water (3.1) 
Het project betreffende de waterkering in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water is verschoven naar 
2008. Voordeel vooralsnog € 1,0 miljoen (zie reserves en voorzieningen). 

Milieu (3.2)       
In het kader van milieu zijn de belangrijkste voordelen toe te schrijven aan het nog niet tot uitkering zijn gekomen 
van een voorschot aan de gemeente Utrecht inzake de sanering van de Nedereindse Plas (€ 1,2 miljoen) en het 
vrijvallen van verplichtingen inzake het Energiefonds (€ 0,9 miljoen). 

Doelmatig verkeer- en vervoersysteem (4.5)  
Naast niet voorziene incidentele baten (verkopen van provinciale eigendommen: € 0,5 miljoen en terug-
ontvangsten: € 1,3 miljoen) zijn er budgetten niet tot besteding gekomen met betrekking tot UMP-projecten en 
fietsverbindingen (€ 6,4 miljoen). Laatstgenoemde categorie komt op later tijdstip tot besteding (zie reserves en 
voorzieningen).   

Kwaliteit leefomgeving (4.7)     
Diverse grote wegenwerken zijn als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen vertraagd. Vooralsnog een voordeel 
van  € 3,1 miljoen (zie reserves en voorzieningen). 

Economische zaken, recreatie en toerisme (5.1) 
In 2007 zijn diverse projecten opgestart waarvan de besteding in latere jaren komt te liggen: Science park, Pieken 
in de Delta, Programma cultuur en economie en Wandelen. Voordeel vooralsnog € 5,3 miljoen. Daarnaast is aan 
projecten in het kader van economische ontwikkeling circa € 1 miljoen meer besteed. Eén en ander vindt plaats 
op kasbasis en verloopt via de reserve (zie reserves en voorzieningen). 

Sociale pijler (5.3) 
In 2007 zijn budgetten met betrekking tot projecten in kader van de Sociale Agenda en project samenhang op 
scherp niet tot besteding gekomen. Eén en ander zal op een later tijdstip plaatsvinden. Vooralsnog een voordeel 
van € 3,5 miljoen. 

Cultuur (5.4) 
Vooralsnog is in 2007 een voordeel behaald van circa € 2,3 miljoen met betrekking tot voorgenomen projecten die 
deels (nog) niet tot uitvoering zijn gekomen: Ureka, Steenfabriek Bosscherwaarden en Pyramide van Austerlitz. 

4.2 Algemene middelen

De algemene middelen bestaan voornamelijk uit de door de provincie te heffen opcenten op de motorrijtuigen-
belasting, de uitkering uit het Provinciefonds en de renteopbrengst van de belegde (tijdelijk) “overtollige” 
financieringsmiddelen. Aan de laatst genoemde categorie is apart aandacht geschonken onder punt 3.2.2 
(treasuryresultaat). 
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Na vaststelling van de primitieve begroting is er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd waarvan de belangrijkste 
heeft plaatsgevonden bij de halfjaarrapportage. De realisatie geeft per saldo circa € 10,1 miljoen voordeel te zien 
en is toe te schrijven aan: 

Algemene Saldo na Saldo  Verschil 
middelen (positief is opbrengst) begrotingswijziging rekening  
Treasury 23.000                     26.484                     3.484                    
Dividend Algemene middelen (BNG, NWB) 200                          1.459                       1.259                    
Omslagrente kapitaal 1.400                       1.361                       -39                        
Uitkering Provinciefonds 57.735                     58.600                     865                       
Opcenten motorrijtuigen belasting 95.531                     96.720                     1.189                    
Overig -6.726                      -4.789                      1.937                    
Resultaat nog toe te wijzen middelen -1.445                      -                           1.445                    
Totaal 169.695                   179.836                   10.141                  
Tabel 6 Bedragen x € 1.000 

De opbrengst motorrijtuigenbelastingen heeft een voordelig resultaat opgeleverd van € 1,0 miljoen.  Eén en ander 
is het gevolg van een toename van het aantal voertuigen en het gewicht daarvan. Deze toename is hoger 
uitgekomen dan bij de opmaak van de begroting 2007 is ingeschat.   

De hogere opbrengst uit het Provinciefonds kan geheel worden toegeschreven aan een nagekomen bate uit 2006 
(definitieve vaststelling uitkeringsjaar 2006). Ten aanzien van de uitkering 2007 zelf kan worden opgemerkt dat 
deze als gevolg van een lager uitgavenniveau van het Rijk in 2007 in werkelijkheid lager zal uitvallen. Zozeer 
zelfs dat de behoedzaamheidsreserve niet toereikend zal zijn. Het gevolg daarvan is dat het Rijk besloten heeft 
de behoedzaamheidsreserve 2007 niet uit te keren en het dan nog teveel uitgekeerde bedrag 2007 te verrekenen 
met de uitkering 2008. Voor de provincie Utrecht brengt het niet tot uitkering komen van de behoedzaamheids-
reserve geen nadeel met zich mee in de jaarrekening. Dat komt door het feit dat op voorhand in de begroting 
geen raming wordt opgenomen met betrekking tot de behoedzaamheidsreserve. Het deel dat in 2007 teveel is 
ontvangen en niet wordt afgedekt door de inhouding van de behoedzaamheidsreserve, wordt door het Rijk met de 
uitkering 2008 verrekend. Eén en ander zal bij de eerste voortgangsrapportage worden betrokken.   

De hogere opbrengsten inzake dividenden hangen samen met een extra dividenduitkering van de Nederlandsche 
Waterschapsbank (circa € 0,4 miljoen) en een niet geprognosticeerd interimdividend van de Bank Nederlandsche 
Gemeenten (circa € 0,8 miljoen).  

De overige baten en lasten is een mix van plussen en minnen van de afdelingen binnen de provincie. 

4.3 Reserves en voorzieningen

In de loop van 2007 zijn de reserves (algemene reserve en bestemming) toegenomen met € 71,4 miljoen. Deze 
toename bestaat uit toevoeging rekeningresultaat 2006 (€ 19,1 miljoen) en gerealiseerde mutaties in de reserves 
in 2007 voor een bedrag van € 52,2 miljoen. Een overzicht van reserves is opgenomen in bijlage 2. 

De voorgenomen stortingen/onttrekkingen met betrekking tot de reserves worden jaarlijks bij de begroting 
ingeschat. Later volgen eventuele begrotingswijzigingen. In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves in 
2007 weergegeven:  

Tabel 7 Bedragen x € 1.000 

Per saldo is circa € 35,5 miljoen meer gestort dan aanvankelijk was voorgenomen.  

De stortingen en onttrekkingen aan de reserves houden deels verband met de voortgang van de voorgenomen 
activiteiten binnen de programma’s. Indien een activiteit binnen een programma wordt bekostigd uit een reserve, 
wordt bij vertraging dan wel bij niet uitvoeren rekentechnisch een voordeel gerealiseerd op het programma en 
tegelijkertijd rekentechnisch een nadeel (geringere onttrekking) binnen het onderdeel reserves. 

Begroting Realisatie Verschil 
Ná wijziging

Stortingen reserves 191.851 206.183 14.332   
Onttrekkingen reserves 175.135 153.959 -21.176   

Mutatie reserves 16.716 52.224 35.508   
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5 Rechtmatigheid 

Rechtmatigheid 
Naast de accountantsverklaring betreffende de getrouwheid van de cijfers van de jaarrekening is vanaf 2004 
vereist, dat ook een verklaring moet komen op welke wijze deze cijfers tot stand zijn gekomen. Er moet worden 
aangetoond, dat er gehandeld (gewerkt) is volgens de geldende regelgeving. In dialoog met de Randstedelijke 
Rekenkamer is er voor gekozen een separate Paragraaf rechtmatigheid. In deze paragraaf wordt kort toegelicht 
wat onder rechtmatigheid wordt verstaan, hoe de provincie Utrecht in 2007 is omgegaan met de rechtmatig-
heidstoets. 

SISA
Met ingang van 2006 moet er eveneens een SISA-verklaring afgegeven worden. De SISA-verklaring betreft een 
accountantsverklaring voor diverse rijksregelingen, waaraan een geldstroom gekoppeld is. Voor 2006 kwam er 
voor elke regeling een aparte afrekening met een accountantsverklaring. Met de SISA-verklaring wordt het aantal 
accountantsverklaringen beperkt. Het uiteindelijke doel is, dat de accountantsverklaring voor de jaarrekening ook 
een accountantsverklaring is voor het op de juiste wijze uitvoeren van de diverse rijksregelingen. Vielen er in 
2006 nog zes regelingen onder de SISA-verantwoording, voor 2007 is dit aangegroeid tot achttien regelingen. 
Vanaf 2008 zullen de provincies aanhaken bij de SISA met betrekking tot hun regelingen, waaraan geldstromen 
gekoppeld zijn, richting de gemeenten en andere subsidieontvangers. Omdat de toets op de SISA-regelingen 
gepaard gaat met een rechtmatigheidstoets naar de opvolging van de regelingvoorwaarden, wordt in de 
paragraaf rechtmatigheid ook hierover verantwoording afgelegd. 

5.1 Rechtmatigheid

Vóór het jaar 2004 werden provincies getoetst op zes criteria van getrouwheid. Met de introductie van 
rechtmatigheid zijn daar drie criteria bijgekomen. De negen criteria zijn: 

Criterium Aspect Getrouwheid Rechtmatigheid
Begrotingscriterium Alle  X 
Calculatiecriterium Juistheid X  
Valuteringscriterium Tijdigheid X  
Voorwaardencriterium Alle  X 
Volledigheidscriterium Volledigheid X  
Adresseringscriterium Juistheid X  
Aanvaardbaarheidscriterium Juistheid X  
Misbruik & Oneigenlijk gebruikcriterium Alle  X 
Leveringscriterium Bestaan X  

Tabel 8  

Rechtmatigheid in het kader van de Provinciewet is smaller dan juridische rechtmatigheid, i.c. het voldoen aan 
alle wet- en regelgeving. De hier bedoelde rechtmatigheid betreft enerzijds het rechtmatig tot stand komen van 
financiële beheershandelingen, dus baten, lasten en balansmutaties. Dit wordt aangeduid met het begrip 
‘financiële rechtmatigheid’. Anderzijds behelst het begrip rechtmatigheid ook niet-financiële beheershandelingen 
waarbij sprake is van een financieel belang of risico, indien deze handelingen kunnen leiden tot financiële schade 
of risico’s. Dit wordt aangeduid met het begrip ‘niet-financiële rechtmatigheid’. Hierbij zal vooral gekeken worden 
naar de rechtmatigheidcriteria van recht, hoogte en duur:  
� recht: kan een natuurlijk persoon en/of een rechtspersoon een recht laten gelden op een bijdrage                   

(vergoeding, subsidie, salaris, voldoen van een factuur en dergelijke); 
� hoogte: wat de omvang van het recht; 
� duur: voor welke periode.  
Onder financiële rechtmatigheid wordt verstaan dat baten en lasten – ofwel besteding en inning van gelden – en 
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope van de rechtmatigheidcontrole door 
de accountant. De accountant toetst deze handelingen en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht 
onderzoek. Volstaan wordt met het beoordelen van het interne systeem van risicoafwegingen. Binnen dit systeem 
moeten voorwaarden zijn geschapen om risico’s af te wegen en goed te kunnen volgen. Voor een toelichting op 
het systeem van risicomanagement binnen de provincie Utrecht wordt verwezen naar de Paragraaf 
weerstandsvermogen in deze jaarrekening. Ook het systeem van juridische kwaliteitszorg binnen de provincie 
draagt bij aan het reduceren van niet-financiële rechtmatigheidrisico’s.  
Niet-financiële rechtmatigheid betreft vooral het naleven van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van 
ruimtelijke ordening. Het gaat hier vaak om het tijdig en juist afhandelen van vergunningaanvragen en dergelijke. 
Het burgerjaarverslag is een document dat inzicht geeft in deze niet-financiële rechtmatigheid. Hierin is een 
veelheid aan informatie te vinden over afhandeltermijnen en beslistermijnen van niet-financiële beheers-
handelingen.  
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Onder niet-financiële rechtmatigheid wordt verstaan alle handelingen die in eerste aanleg niet financieel zijn, 
maar tot financiële risico’s of schade kunnen leiden. 

5.2 Rechtmatigheidtoets en SISA-toets 

In november 2007 is er een geactualiseerd normenkader vastgesteld. Met behulp van dit normenkader en de van 
rijkswege op 20 december 2007 vrijgegeven overzichten van regelingen, die onder de SISA-verantwoording 
vallen, is in overleg met de accountant de omvang van de rechtmatigheidstoets voor de diverse regelingen 
bepaald. Bij de realisatie van de toetsen heeft de afdeling financiën de controltaak op zich genomen, omdat de 
uitkomsten van de toetsen bepalend zijn voor het verkrijgen van een accountantsverklaring.  

De uitkomsten van deze interne controles zijn bij de jaarrekeningcontrole 2007 met de accountant besproken.  

5.3 Verbeteracties 

Het volgende is overgenomen uit dezelfde paragraaf van de jaarrekening 2006: “Voor 2007 wordt de uitvoering 
van het Organisatie in Ontwikkelingstraject als een reële bedreiging voor de rechtmatigheid gezien. Om een 
terugval in de interne beheersing zoveel mogelijk te voorkomen wordt getracht om, daar waar dit mogelijk is, 
processen al zodanig in te richten dat deze, haast onafhankelijk van effecten van reorganisatie, rechtmatigheid-
proof en geborgd zijn. Het is logisch dat processen met de grootste materiële omvang hierbij voorrang krijgen. Dit 
maakt dat het onderwerp rechtmatigheid ook in 2007 steeds aandacht zal blijven vragen.” De reële bedreiging 
voor de rechtmatigheid is nog volop aanwezig.  

Voor 2008 zal aandacht besteed moeten worden aan de volgende verbeteracties binnen de organisatie om de 
bedreiging af te wenden: 
� binnen de formatie (voldoende) ruimte creëren voor het borgen van het rechtmatig handelen en de SISA-

verantwoording in de procesgang; 
� door middel van het samenstellen en gebruiken van checklists de processen rechtmatigheidsproof maken. 

(aantoonbaar maken van rechtmatig handelen is niets anders, dan het inzichtelijk maken van de verrichte 
handelingen); 

� rechtmatigheidstoetsen borgen in de afdelingsplannen; 
� toetsen betreffende het rechtmatig handelen verspreid over een jaar verrichten. Over de voortgang 

rapporteren in de managementrapportages; 
� actualisatie van het normenkader opnemen in de planning en controlcyclus (vaststelling door directie en één 

keer per jaar ter kennisname aan gedeputeerde staten en provinciale staten. 

5.4 Jeugdzorg
De accountant heeft de deugdelijke totstandkoming van de indicatoren behorende bij de doeluitkering jeugdzorg 
niet kunnen vaststellen. Oorzaken hiervan liggen in het feit dat de controleprotocollen pas in 2008 bekend zijn 
gemaakt, niet alle accountantsverklaringen van de bureau’s Jeugzorg zijn ontvangen voor het opstellen van de 
jaarrekening en tot slot onduidelijk hoe en op welke wijze geconstateerde onregelmatigheden door vertaald 
kunnen worden naar de provinciale jaarrekening.  
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Programmanr: 1.1 Algemeen bestuur Portefeuillehouder 

Productgroepen:  1. Provinciale staten 

2. Gedeputeerde staten 

3. Communicatie 

4. Strategie en bestuurlijke zaken 

Dhr. R.C. Robbertsen 

Dhr. R.C. Robbertsen 

Dhr. J. Binnekamp 

Dhr. R.C. Robbertsen/Mw. M.G. 
Dekker/Dhr. J. Binnekamp 

Doel

Provinciale staten 
Het optimaal functioneren van het algemeen bestuur van de provincie met toepassing van de volksvertegen-
woordigende, kaderstellende en controlerende instrumentaria.   

Gedeputeerde staten 
Het naar behoren functioneren van het dagelijks bestuur van de provincie. 

Communicatie 
Bijdragen aan het realiseren van de ambities van de provincie en het gewenste beeld van de provincie bij haar 
inwoners, relaties en de media als een verbindende en presterende overheidslaag, die discussies niet uit de weg 
gaat en uiteindelijk gericht is op de concrete uitvoering van beleid. 

Strategie en bestuurlijke zaken 
Europese zaken 
Mede in Randstadverband: het volgen van, inspelen op, implementeren en handhaven van Europees beleid en 
Europese regelgeving en het benutten van subsidiemogelijkheden. 

Bestuurlijke zaken 
� Herstel en versterking van de drie volwaardige, democratisch gelegitimeerde bestuurslagen 
� Bevorderen van samenwerking en partnerschap met gemeenten, onder meer door invoering van 

gebiedsgericht werken 
� Volwaardige rol spelen in Randstadsamenwerking met regionale partners 

Projectmanagementbureau  
� Projectmanagement: (concern)projecten opstarten en uitvoeren, ontwikkeling van beleid op gebied van 

projectmatig werken 
� Professionalisering: ontwikkelen, implementeren, onderhouden van pakket van instrumenten om 

projectmatig werken als werkwijze in de hele organisatie te bevorderen en te bewaken (handboek, 
trainingen, etcetera) 

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Provinciale staten 
Voor provinciale staten stond 2007 in het teken van de verkiezingen. Veel activiteiten werden georganiseerd 
waarin de politieke partijen met elkaar de degens kruisten om de gunst van de kiezer te winnen. Op 15 maart 
namen de 47 nieuw gekozen statenleden hun plaats in. Veel aandacht is besteed aan de overdracht van kennis 
en het snel ingewerkt raken van de nieuwe statenleden. De coalitiebesprekingen hebben geleid tot een coalitie 
van CDA, VVD en PvdA. 

In kaderstellende zin is het collegeprogramma, waarin de beleidsvoornemens van het nieuwe college zijn 
verwoord, richtinggevend voor de huidige zittingsperiode. Bepalende dossiers waarmee de staten zich in 2007 
bezighielden waren de ontwikkelingen rond de voormalige vliegbasis Soesterberg, de polder Groot Mijdrecht 
Noord, de nieuwbouw van het provinciehuis, de beleidsaudit jeugdzorg en Randstad Urgent. Daarnaast liepen 
de activiteiten van de ad hoc statencommissies door om te komen tot een verdere deregulering en werd een 
start gemaakt met het formuleren van het provinciaal ruimtelijk belang in het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening. Ook het versterken van de banden met Brussel kreeg een nieuwe impuls.  

De controlerende functie van de staten was in 2007 met name gericht op het leveren van input aan de 
Randstedelijke Rekenkamer en de accountant. De subcommissie voor de jaarrekening hield de jaarcyclus en de 
indicatoren tegen het licht om het besluitvormingsproces verder te stroomlijnen.  
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1.1 Algemeen bestuur 

De volksvertegenwoordigende rol van de staten is uiteraard in een verkiezingsjaar sterk merkbaar. Naast de 
gevoerde publiekscampagne en verkiezingsactiviteiten werden veel werkbezoeken afgelegd. De resultaten 
daarvan kwamen voor een belangrijk deel terug op de politieke agenda.     

Kortom, het jaar 2007 was een jaar met vele veranderingen. Een nieuwe commissaris van de Koningin, nieuwe 
provinciale staten en een nieuw college van gedeputeerde staten. Al met al reden voldoende reden om het 
gehele proces van besluitvorming in december 2007 te evalueren. Tal van acties zijn als gevolg daarvan in gang 
gezet met als beoogd resultaat een gestroomlijnd besluitvormingsproces waarin provinciale staten en 
gedeputeerde staten vanuit hun eigen verantwoordelijkheden het belang van de burger centraal stellen.     

Gedeputeerde staten 
Verkiezingen provinciale staten/vorming nieuw college 
Op 21 mei 2007 is het college van gedeputeerde staten benoemd en op dinsdag 22 mei 2007 heeft het nieuwe 
college voor het eerst in nieuwe samenstelling vergaderd. In de eerste vergadering van het nieuwe college werd 
besloten het coalitieakkoord uit te werken in een college(uitvoerings-)programma. 

Uitvoeringsprogramma en samenwerkingsagenda's gemeenten 
Gedeputeerde staten hebben in de tweede helft van 2007 een bustoer langs alle Utrechtse gemeenten gemaakt. 
Het concept-uitvoeringsprogramma en de samenwerkingsagenda’s met gemeenten zijn door ons college 
opgesteld. Het uitvoeringsprogramma is op 17 december 2007 door provinciale staten vastgesteld. 

In 2007 heeft de administratieve en secretariële ondersteuning aan gedeputeerde staten en de directie zich 
gericht op het nieuwe college en de nieuwe directie, binnen de context van de kanteling van de organisatie in het 
kader van Organisatie in Ontwikkeling (OiO). 

Communicatie 
Concerncommunicatie 
Na de verkiezingen is op basis van de evaluatie en de onderzoeksgegevens (lezerspanel en telefonisch 
onderzoek) besloten de publiekscampagne om te vormen naar een tweewekelijkse pagina in de huis-aan-
huisbladen. De spotjes op RTV Utrecht blijven achterwege, evenals advertenties in het UN-AD, in verband met 
het relatief lage bereik in verhouding tot de kosten. 
Vanaf de zomer is een aanvang gemaakt met het formuleren van het nieuwe strategisch communicatiebeleid 
2007 – 2011. Naar verwachting vindt nadere besluitvorming begin 2008 plaats. 
Het portaal heeft in 2007 zeer veel inspanning gevraagd, met helaas nog geen live resultaat tot nu toe. Wel zijn 
alle teksten van de oude website gescreend en herschreven. Bij een nieuwe start zal deze investering van pas 
komen. Ook zal dan meer gelegenheid zijn om de informatie goed met de afdelingen af te stemmen. Dit was in 
2007 lastig, omdat de inhoudelijke afdelingen allemaal in een overgangsfase zaten. 
Sinds juli zijn de webredacteuren ook onderdeel van de afdeling Communicatie. Inmiddels zijn drie vaste 
webredacteuren in dienst en is er een hoofdredacteur voor de centrale redactie benoemd. 
In het collegeprogramma is ingezet op het moderniseren van de huisstijl, het voortzetten van publieks-
communicatie en het versterken van de relatiecommunicatie.  
De veranderingen in het kader van OiO, maar ook Anders Werken, DigiDiv en E-provincies zijn door de 
adviseurs concerncommunicatie begeleid.  
In de laatste weken van 2007 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor een duidelijke profilering en 
branding (het als merk presenteren) van de provincie. 

Beleids- en projectcommunicatie 
Beleids- en projectcommunicatie is ondersteunend aan de beleids- en uitvoeringsprogramma’s van de provincie. 
De professionele bijdrage van de communicatieadviseurs bestaat uit een duidelijke analyse van doelgroepen en 
hun verwachtingen en kennis van de provincie en het betreffende onderwerp en daar de communicatiestrategie 
en middelen op afstemmen. Daarnaast speelt procescommunicatie in grote complexe projecten altijd een 
belangrijke rol. De communicatieadviseurs adviseren hierover en ondersteunen bij de uitvoering. Sinds 1 juli 
2007 is deze expertise in een apart team ondergebracht, waar ervaringen kunnen worden gedeeld en 
gezamenlijk kan worden gewerkt aan professionalisering. 

Bestuurscommunicatie 
De vaste woordvoerders van gedeputeerde staten onderhouden de contacten met de media en adviseren hun 
gedeputeerde over externe optredens. Daarnaast zijn zij de “regisseur” van alle communicatie ten behoeve van 
de portefeuille van hun gedeputeerde. Het team heeft ten behoeve van het collegeprogramma een aantal 
kernboodschappen geformuleerd die de samenhang in communicatie bevorderen. Ook heeft het team met de 
eigen gedeputeerde een mediatraining gevolgd. Nieuw bij bestuurscommunicatie is het team Public affairs. 
Sinds 1 september is de nieuwe coördinator actief. Een eerste versie van het public affairsbeleidsplan is met de 
portefeuillehouder besproken. De adviseur Europese relaties heeft een actieve bijdrage geleverd aan de nieuwe 
Europastrategie en de adviseur gemeenterelaties heeft een belangrijke coördinerende rol gespeeld in de 
totstandkoming van de samenwerkingsagenda. Deze groep adviseurs onderhoudt ook nauwe contacten met de 
medewerkers public affairs. 
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1.1 Algemeen bestuur 

Strategie en bestuurlijke zaken 
Europese zaken 
Begin 2007 verscheen het rapport Europa begint in Utrecht van de tijdelijke statenwerkcommissie Europese 
aangelegenheden. In 2007 is, waar mogelijk, inhoud gegeven aan de aanbevelingen van het rapport. Deze 
hebben met name betrekking op het beter inbedden van Europa in de organisatie, het beter benutten van 
kansen en de samenwerking in Europa te verbeteren.  

In 2007 zijn verschillende workshops georganiseerd op het gebied van staatssteun. Er is een Europawijzer voor 
statenleden gemaakt en er zijn twee workshops voor statenleden georganiseerd, die goed zijn bezocht. In 
november hebben statenleden in P4-verband een werkbezoek aan Brussel gebracht. De viering van vijftig jaar 
Europese Unie werd vormgegeven door een quiz voor medewerkers van de provincie en de gemeenten Utrecht 
en Amersfoort. Vanuit het Huis van de Nederlandse Provincies behartigt de contactpersoon voor de provincie 
Utrecht de belangen in Brussel en zorgt voor informatievoorziening en de ondersteuning van de gedeputeerde in 
het Comité van de Regio's. 

Het Europaproof maken en houden van de provincie blijft van belang. Dit betreft met name het goed toepassen 
van Europese regelgeving, waardoor risico's worden uitgesloten. In 2007 is daartoe een scan van de provinciale 
regelgeving met betrekking tot de dienstenrichtlijn gedaan. Daarnaast is een aanzet gedaan om te kijken welke 
subsidieregelingen van de provincie mogelijk staatssteun tot gevolg kunnen hebben. 

In 2007 is verdere invulling gegeven aan de partnerschappen met Surrey en Zuid-Moravië. Met Zuid-Moravië is 
eind 2006 een nieuw vriendschapsverdrag gesloten. In 2007 heeft kennisuitwisseling plaatsgevonden op het 
gebied van cultureel erfgoed en overstromingsrisico's (in de vorm van werkbezoeken). In het najaar is een 
cultureel evenement georganiseerd in de Domkerk met een concert en een tentoonstelling van Tsjechische 
kunstenaars.  
De samenwerking met Surrey wordt vormgegeven door de participatie in het netwerk PURPLE en twee Interreg-
projecten ChangeLAB en Smart economic growth. 
De provincie Utrecht levert vanaf 2007 voor twee jaar de vertegenwoordiger namens de Nederlandse provincies 
in de stuurgroep van het programma Noordwest-Europa. Hierdoor wordt meer kennis over de Interreg-
programma's verkregen en de invloed op de projecten vergroot. 

Bestuurlijke zaken 
In 2007 is een aantal belangrijke stappen gezet in het versterken van de bestuurskracht in het Vecht- en 
Plassengebied. Wij hebben in april het herindelingsontwerp vastgesteld. Bijna 600 belanghebbenden hebben 
van de mogelijkheid gebruik gemaakt om in te spreken. De ingediende zienswijzen zijn, in combinatie met 
landelijke ontwikkelingen, voor ons aanleiding geweest te komen met een nieuw voorstel voor herindeling. Dit 
voorstel is een herindeling van de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen tot een grote 
Groene Hartgemeente. De gemeenten hebben tot 1 februari 2008 de tijd om te reageren op dit nieuwe voorstel.  
In de Vallei hebben de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel verzocht een herindelingsprocedure te starten 
gericht op de vorming van een nieuwe gemeente bestaande uit Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel. De 
gemeente Renswoude wil zelfstandig blijven en weet zich daarbij gesteund door een grote meerderheid van de 
inwoners.  
We hebben de (relatief) nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2007 gevolgd en waar nodig ondersteund bij 
de vorming van de nieuwe organisatie. 

In januari 2006 hebben we het Regionaal uitvoeringsprogramma De Vallei ondertekend met regio De Vallei en 
Gelderland voor de uitvoering van drie projecten in 2007. Medio 2007 is regio De Vallei gestart met de 
voorbereidingen voor een regiocontract in de vorm van een meerjarenprogramma. 
De eerste helft van 2007 is vooral ingezet op het voortraject van de gebiedsvisie Zuidoost-Utrecht, een initiatief 
van het bestuurlijk platform Zuidoost-Utrecht. Daarbij zijn onderwerpen voor een kansrijke samenwerking 
onderzocht. Van de veertien onderwerpen zijn er vier thema’s overgebleven en voorgedragen voor de 
verdiepingsfase. De verdiepingsfase moet voorjaar 2008 zijn afgerond. 
De focus in de werkzaamheden van ViP is verschoven van strategische vraagstukken naar bedrijfsvoerings-
vraagstukken. Uiteindelijk bleek in de loop van het jaar de samenwerking in een gezamenlijk bedrijfsvoering niet 
te kunnen worden voortgezet vanwege de verschillen tussen gemeenten onderling. De ViP-samenwerking is 
officieel beëindigd in november 2007 en gemeenten werken nu op individuele basis met elkaar samen op het 
gebied van de uitvoering. 
Begin 2007 heeft de regio Eemland (inclusief Nijkerk) haar strategische visie Vergezichten Amersfoort Plus aan 
ons aangeboden. Vervolgafspraken zouden worden gemaakt met het nieuwe college. Dit punt is meegenomen in 
het kader van de samenwerkingsagenda. 
Het samenwerkingsverband Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal (WERV) heeft de provincie om 
ondersteuning gevraagd bij de financiering van projecten en bij de lobby richting het Rijk. WERV is daarin 
succesvol geweest: het gebied heeft de status van stedelijk netwerk in de Nota Ruimte en economisch 
kerngebied in de nota Pieken in de Delta. 
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1.1 Algemeen bestuur 

De deelnemers aan Regio Randstad hebben ingestemd met de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling 
Samenwerkingverband Randstad. De belangrijkste opgaven voor de Randstad hebben een plek gekregen in het 
programma Randstad Urgent. Daarnaast zullen de vier provincies de samenwerking intensiveren. 
Na het rapport van de commissie Kok over de versterking van de Randstad heeft het nieuwe kabinet Balkenende 
geconstateerd dat de opgaven in de Randstad geen structuurverandering vragen maar een gecoördineerde 
aanpak in de vorm van Randstad Urgent. 

In het coalitieakkoord van het kabinet is opgenomen in de periode 2008 – 2011 € 800 miljoen af te romen van de 
eigen vermogens van de provincies. Bij voorkeur zou er een bestuursakkoord moeten worden gesloten tussen 
Rijk en provincies, waarin de bijdrage van de provincies zou worden opgenomen. De Randstadprovincies 
zouden € 280 miljoen moeten bijdragen als hun aandeel. 
Voor het jaar 2008 is het niet gelukt om tot een bestuursakkoord te komen. In september 2007 is alleen een 
financieel akkoord bereikt waarbij de provincie Utrecht € 23 miljoen bijdraagt aan de rijksbegroting. Deze 
bijdrage bestaat uit het overnemen van de rijksfinanciering in de Rijksweg A2 (€ 20 miljoen) en voor de Inrichting 
Landelijk Gebied (ILG, € 3 miljoen). 
Voor de jaren 2009 – 2011 wordt alsnog gewerkt aan een bestuursakkoord. Hierover zal de commissie Lodders 
nog advies uitbrengen medio maart 2008. Het Rijk wil vooral inzetten op decentralisatie, terwijl de 
Randstadprovincies de resterende € 210 miljoen vooral in Urgentieprogramma Randstadprojecten (UPR) willen 
investeren. Om deze reden hebben de Randstadprovincies besloten om tijdens de ondertekening van de UPR-
contracten op 29 oktober 2007 via een side-letter een koppeling aan te brengen met betrekking tot de 
financiering tussen Bestuursakkoord en UPR. 

NV Utrecht 
In het voorjaar van 2007 is de ontwikkelingsvisie vastgesteld en via een goed bezocht symposium gepresenteerd 
aan een breed publiek bestaande uit bestuurders, raads- en statenleden en het bedrijfsleven. In vervolg daarop 
zijn in nauw overleg met het Rijk een aantal gebiedsuitwerkingen en thematische verkenningen gestart. Deze 
uitwerkingen en verkenningen zullen begin 2008 worden gepresenteerd. Belangrijk punt van aandacht voor 2008 
is de samenhang van de activiteiten van de NV met het Urgentieprogramma Randstad. 

Randstad Urgent (voorheen UPR) 
In juni 2007 is het rijksprogramma Randstad Urgent gepresenteerd dat invulling geeft aan de aanbevelingen van 
de commissie Kok om de Randstad duurzaam, economisch draagbaar en bereikbaar te maken. Daarvoor moet 
vooruitgang geboekt worden op  
1. bereikbaarheid en economische dynamiek; 
2. kwaliteit van leven door een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat; 
3. klimaatbestendige delta. 
Voor alle projecten uit het programma zijn contracten opgesteld en bestuurlijke duo’s (bestaande uit een 
rijksbewindspersoon en een regionaal bestuurder) benoemd. De duo’s zijn verantwoordelijk voor het behalen 
van de gemaakte afspraken en met de ondertekening van de Randstad Urgent-contracten hebben ook de 
Utrechtse bestuurders zich hieraan gecommitteerd. De provincie Utrecht sluit op het doel aan met bestaande 
projecten. De komst van Randstad Urgent leidt dan ook niet tot grote wijzigingen voor deze regio. De Utrechtse 
projecten in het programma zijn reeds bestaand en kregen in deze regio al veel aandacht. Het positieve van 
Randstad Urgent is dat er nu gezocht wordt naar versnellingen binnen belangrijke (randstedelijke) projecten.  

In het programma zijn in totaal 35 projecten opgenomen, met de volgende Utrechtse projecten: 
� A11 Draaischijf Nederland (Ekkers/Eurlings); 
� B4 Groot Mijdrecht Noord (Binnekamp/Huizinga); 
� D3 Ruggengraat van het Groene Hart (Krol/Verburg); 
� E2 Duurzaam bouwen in de Utrechtse regio (gemeente Utrecht: Bosch/Cramer). 

Daarnaast zijn er projecten die randstadbreed zijn, maar wel degelijk invloed hebben op deze regio: 
� A9 Korte termijnmaatregelen ketenmobiliteit (BRU: Lubbinge/Eurlings); 
� B1 Verkenning één OV-autoriteit (Regionaal Orgaan Amsterdam: Verbeek/Huizinga); 
� E6 Randstad 2040 (Amsterdam: Poelgeest, Den Haag: Norder/Cramer); 
� F1 Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad (Amsterdam: Gehrels/Plasterk. 

Als gevolg van de vier Utrechtse projecten is er een nauwe samenwerking tussen BRU, gemeente Utrecht en 
provincie Utrecht ontstaan.  
Jaarlijks wordt in oktober een randstadconferentie georganiseerd waarin de voortgang van het programma wordt 
besproken. Projecten die goed lopen worden dan door de programmaminister “genamed”; projecten die 
onnodige vertragingen hebben opgelopen worden “geschamed”. 
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1.1 Algemeen bestuur 

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Provinciale Staten 
1. Opkomst PS-verkiezingen 50,5% 50,1% 
Europese zaken 
2. Europese subsidie voor maatregelen op het gebied van 

plattelandsontwikkeling (Kaderverordening 
plattelandsontwikkeling en programma Leader+) 

*) *)

3. Europese subsidie voor nieuwe economische impulsen in het 
reconstructiegebied Gelderse Vallei *)  *)  

4. Europese subsidie voor innovatieve acties om aanwezige 
kenniskracht voor Utrechtse ondernemingen beter te 
benutten 

*)   *) 

5. Consequenties als gevolg van niet of niet juist naleven van 
Europees recht 

Geen juridische of 
financiële Conform 

Bestuurlijke zaken 
6. Verbeteren bestuurskracht gemeenten naar aanleiding van 

kwaliteitsmetingen  Conform 

7. Heldere positionering van de provincie in het binnenlands 
bestuur  Hele jaar 

Externe belangenbehartiging 
8. NV Utrecht: gezamenlijk prioriteitenlijstje Ontwikkeling visie is 

vastgesteld
Externe communicatie 
9. Campagnebereik 

60% bereik 
Januari 15-20% 

Maart 23% 
Oktober 28% 

10. Kennis van provinciale werk (beleidsvelden en bestuurders) Lichte stijging 1-2% 
per gemeten 
onderwerp 

11. Waardering voor presterende provincie *) *) 
12. Alle besluiten van gedeputeerde staten en provinciale staten 

binnen vier uur actief openbaar via internet en mail aan pers 100% 75% 

13. Aantal abonnees e-prov Minimaal 2.000 908 
14. Aantal bezoekers provinciale website Minimaal 1.500 hits 

per dag 1.000 hits per dag 

15. Mediavragen worden  binnen vier uur afgehandeld en 
geregistreerd 80% 95% afgehandeld 

40% geregistreerd 
16. Positie website in de ranglijst andere overheid 10 7 
17. Provinciedag wordt door bezoekers gewaardeerd met een 7 

of hoger 50% Heeft niet 
plaatsgehad 

18. Papieren relatiemagazine wordt door lezers gewaardeerd 
met een 7 of hoger 50% Geen onderzoek 

naar gedaan 
19. Provincie is duidelijk herkenbaar in alle uitingen, ook die van 

samenwerkingsverbanden en subsidieprojecten, middels 
logo en/of duidelijke naamsvermelding 

60% 23% 

20. Communicatiebeleid 2007-2010 Geaccordeerd door 
nieuw college 

(nog) niet 
geaccordeerd 

21. Modern relatiemanagement Start mee gemaakt; 
projectplan gereed 

22. Provinciaal portaal Live op 16 juli. In 
september weer 

tijdelijk afgekoppeld 
23. Media-analyse Aanbevelingen uit 

mediaanalyse 2006 
verwerkt in plan van 
aanpak mediacom-

municatie 
24. Interne communicatie  *) *) 
25. Communicatiekwaliteit *) *) 

*) Door omstandigheden, waaronder de kanteling van de organisatie per 1 juli 2007, is deze indicator voor 2007 
niet begroot en is er geen nadere invulling aan gegeven. Binnen de nieuwe organisatiestructuur zal worden 
bezien of deze indicator nog actueel is of dat deze in de toekomst moet worden gewijzigd of kan vervallen. 
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1.1 Algemeen bestuur 

Baten en lasten  Bedragen x € 1.000
Rekening 2006 Primitieve 

begroting 2007
Begroting na 

wijziging 2007
Rekening 2007 Saldo

Lasten 13.433             12.790                 21.303                 16.756                  4.547            
Baten 1.102               263                      554                      1.084                    530-               
Subtotaal 12.331             12.527                 20.749                 15.672                  5.077            
Centrale overhead 1.617               1.733                   1.733                   1.733                    -                    
Resultaat voor 
bestemming 13.948             14.260                 22.482                 17.405                  5.077            
Onttrekking reserves 442                  -                           6.917                   3.373                    3.544            
Dotatie reserves 2.647               -                           42                        285                       243-               
Resultaat na 
bestemming 16.153             14.260                 15.607                 14.317                  1.290            

Verschillenanalyse  Bedragen x € 1.000
Begroting 

na 
wijziging 

2007 

Rekening 
2007 Saldo

Lasten       
Apparaatskosten 
Op programma 1.1 zijn minder uren geschreven dan geraamd. Dit 
wordt voornamelijk veroorzaakt door vacatureruimte en vanwege de 
vorming van een nieuw college zijn vacatures bij secretariële 
ondersteuning van gedeputeerde staten tijdelijk aangehouden. Ten 
slotte is gebleken dat aan het eind van het jaar abusievelijk niet alle 
uren zijn geschreven en zijn deze hierdoor niet verwerkt.

2.510 1.831 679

Voordeel: Vergoeding PS leden 862 774 89
Voordeel: Commissie beleidsaudits 100 39 61
Externe representatiekosten 
In verband met aantreden van een aantal nieuwe gedeputeerden zijn 
extra kosten gemaakt om de nieuwe gedeputeerden voor te bereiden 
op hun taken, zoals mediatraining en de bustoer van de nieuwe 
gedeputeerden.  

137 199 -62

Communicatie met inwoners 
Van de statengriffie is een bijdrage van € 100.000 ontvangen ten 
behoeve van communicatie met inwoners. Deze lasten zijn derhalve 
op dit programma gemaakt. Deze extra lasten waren niet begroot. De 
bijdrage is terug te vinden bij de baten (zie ook baten). 

325 446 -121

Dag van de Provincie 
Wegens het niet doorgaan van de Dag van de Provincie valt het 
beschikbaar gestelde budget vrij.  

50   50

Verkiezingen 
Betreft lager uitgevallen kosten ten opzichte van de raming. 519 470 49

Agenda 2010 Hart van de Heuvelrug 783 655 128
Kwaliteitsverbetering organisatie 
Totale begroting inclusief apparaatskosten bedroeg € 6,9 miljoen. 
Hiervan is € 500.000 incidenteel beschikbaar gesteld ten behoeve van 
ondersteuning van de provinciesecretaris ten aanzien van kwaliteits-
verbetering van de organisatie en het restant, € 6,4 miljoen ten 
behoeve van het project OiO. Het budget voor kwaliteitsverbetering 
organisatie is volledig benut. De bestedingen van het project OiO 
bedragen € 3 miljoen. In fase I zijn minder middelen ingezet dan 
oorspronkelijk was voorzien. Met name hebben we in de eerste fase 
veel minder frictiekosten gemaakt dan was voorzien. Als gevolg van 
een zorgvuldig plaatsingsproces is een groter aantal medewerkers 
dan was verwacht op een passende functie herplaatst. Voor verdere 
toelichting van het project wordt verwezen naar de projecten-
verantwoording.  

6.349 3.211 3.138

Coördinatie NV Utrecht 
2007 is met name benut voor de onderzoeksfase van de 
ontwikkelingsvisie. 375 262 113
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1.1 Algemeen bestuur 

Randstadsamenwerking P4RU 
Bureau Regio Randstad kreeg van de twaalf randstadoverheden in 
2007 een bezuinigingstaakstelling opgelegd van 30 procent. Het 
budget is hierop niet aangepast. 

271 181 90

Overige lasten     333
Totaal lasten   4.547

     
Baten 
Reis- en verblijfkosten en overige kosten 
De opbrengsten betreffen een verrekening van 2006 met betrekking 
tot vergoeding reiskosten van de commissaris van de Koningin. 

 8 -44   52

Communicatie met inwoners 
Betreft de bijdrage van statengriffie 0 100 -100

Agenda 2010 Hart van de Heuvelrug 
Verantwoord in project Hart van Heuvelrug 110 317 -207

Coördinatie NV Utrecht 250 145 105
IPO-secretariaat 
De ontvangsten € 60.000 kwamen hoger uit dan geraamd door de 
teruggave van het jaarrekeningresultaat van het IPO over 2006. 

40 100 -60

Wachtgelden en pensioenen 
Betreffen de salariskosten van de gedeputeerden die worden betaald 
uit de voorziening GS. 

0 250 -250

Communicatie
Inkomsten uit het uitlenen van medewerkers aan derden. 0 42 -42

Overige baten      -28
Totaal baten   -530

Mutaties reserves  Bedragen x € 1.000

Begroting 2007 Rekening 2007 
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
OiO  6.400   3.092
Nog te verrichten 
activiteiten BMS  42  207 42  207

Nog te verrichten 
activiteiten
Communicatie 

40  40

Vervanging inventaris     14
Nog te verrichten 
activiteiten provinciale 
staten 

20  20

Coalitieakkoord 250 243 
Totaal 42 6.917 285 3.373

Toelichting 

Stortingen 
� Nog te verrichten activiteiten (overheveling deregulering en ontbureaucratisering 2007-2008)  42 
� Coalitieakkoord (Profiel van Utrecht in verband met gewijzigde kasstroom)       243 

Onttrekkingen 
� Organisatie in Ontwikkeling (zie projectverantwoording OiO) 3.092 
� Nog te verrichten activiteiten (overboekingsvoorstellen 2006-2007) 207 
� Nog te verrichten activiteiten Communicatie (overboekingsvoorstellen 2006-2007) 40 
� Vervanging inventaris (aanschaf duurzaam meubilair nieuwe commissaris van de Koningin 

en gedeputeerden) 14 
� Nog te verrichten activiteiten provinciale staten (overboekingsvoorstellen 2006-2007) 20 
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Programmanr: 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en vei-
ligheid, archiefinspectie Portefeuillehouder 

Productgroepen:  1. Kabinetszaken, openbare orde en 
veiligheid, archiefinspectie  

Dhr. R.C. Robbertsen 

Doel

Het kabinet richt zich op het adequaat laten functioneren van de commissaris van de Koningin, voornamelijk als 
rijksorgaan. De voornaamste doelen zijn: 
1. het bevorderen van een integrale doeltreffende rampenbestrijdingsorganisatie en een effectieve 
 crisisbeheersing, het verlenen van brandweerbijstand, het toetsen van rampen(bestrijdings)plannen, het 
 opleiden van personeel en het houden van oefeningen; 
2. de zorg voor een kwalitatief goed burgemeesterskorps in de provincie; 
3. “ere wie ere toekomt” (onderscheidingen, predikaten en gelukwensen); 
4. representatie van de commissaris van de Koningin; 
5. archiefinspectie: vergroting van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de archieven van gemeenten, 
 waterschappen, regionale politiekorpsen en gemeenschappelijke regelingen door het stimuleren van 
 samenwerking ten aanzien van deskundig archiefbeheer. 

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Burgemeestersaangelegenheden 
In 2007 zijn vier nieuwe burgemeesters benoemd (IJsselstein, De Bilt, Baarn en Utrecht (ingangsdatum 1 januari 
2008)) en vijf burgemeesters herbenoemd (Breukelen, Lopik, Utrecht, Houten en Oudewater). Vier 
burgemeesters zijn vertrokken (Breukelen, Utrecht, Maarssen en De Bilt). De commissaris van de Koningin heeft 
in de verslagperiode drie waarnemend burgemeesters benoemd in de gemeenten Woudenberg, Breukelen en 
Maarssen.  

Nationale start 5 mei-viering 2007 
Op 5 mei 2007 heeft de Nationale start viering bevrijding 2007 in de provincie Utrecht plaatsgevonden. Mede 
dankzij de samenwerking tussen het Nationaal Comité 4/5 mei, de gemeenten in de provincie Utrecht en de 
provincie was deze viering een groot succes. De leiding van dit project was in handen van de provincie. Binnen 
de provincie lag de ambtelijke projectleiding bij het kabinet van de commissaris van de Koningin. 

Openbare orde en veiligheid
Halverwege 2007 is door de regering het wetsvoorstel op de veiligheidsregio’s ingediend bij de Tweede Kamer. 
Volgens dit voorstel krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio (i.c. de burgemeester van Utrecht) zogenaamde 
doorzettingsmacht tijdens de bestrijding van een grootschalige crisis. Het wetsvoorstel heeft gevolgen voor de 
betrokkenheid van het provinciebestuur en de commissaris van de Koningin bij de crisisbeheersing. In 2007 is 
een analyse gemaakt van de toekomstige positie van de provincie en de commissaris van de Koningin. De kans 
bestaat dat de nieuwe wet nog in 2008 in werking treedt, maar het is evengoed mogelijk dat door amendering de 
inhoud van het wetsvoorstel inhoudelijk sterk verandert.  

Provinciale archiefinspectie  
In 2007 heeft de provinciale archiefinspectie zich, net als voorgaande jaren, beziggehouden met de stimulering 
van de bestuurlijke samenwerking van gemeenten en waterschappen op het gebied van archiefzorg. Dit heeft 
geleid tot het in gang zetten van besluitvorming bij de gemeenten IJsselstein, Lopik en Oudewater om aan te 
sluiten bij het streekarchief Rijnstreek te Woerden. Ook zijn gesprekken gestart tussen de gemeente Nieuwegein 
en Het Utrechts Archief over archiefsamenwerkingsmogelijkheden. In de regio’s Vecht en Venen en Eemland 
werd de nieuwbouw van een tweetal regionale historische centra (RHC’s) verder voorbereid; in Zuidoost-Utrecht 
is de voorbereiding van de bouw van een tweede centraal archiefdepot gestart. De archiefinspectie was in 2007 
nauw betrokken bij de bouwplannen van deze centra. In de regio Vecht en Venen werd eind 2007 ook 
daadwerkelijk gestart met de bouwwerkzaamheden op de bouwlocatie te Breukelen. De oplevering van beide 
centra is wel vertraagd: het RHC Vecht en Venen zal begin 2009 opgeleverd worden; het RHC Eemland naar 
verwachting in 2011. In 2007 zijn er in totaal 33 inspecties uitgevoerd bij zowel gemeenten als 
gemeenschappelijke regelingen. 

Internationale zaken en Utrecht-promotie 
Dit jaar is er een succesvolle nationale missie onder leiding van de commissaris van de Koningin naar China 
georganiseerd. Deze missie stond in het teken van economische en culturele uitwisseling. Zo werd er een 
expositie in Guangzhou van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement geopend en werden de 
selectieronden voor Azië van het Internationaal Franz Liszt Piano Concours in Shanghai georganiseerd. 
Bovendien werden Nederlandse bedrijven in contact gebracht met Chinese bedrijven.  
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1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie 

Op het gebied van Utrecht-promotie is er onder andere gewerkt aan de Grand Depart van de Tour de France in 
2010 en de Utrechtse kandidaatstelling voor de Europese Jeugd Olympische Spelen in 2013.  

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid
Percentage gemeenten met een rampenplan dat voldoet aan de 
wettelijke eisen 100 100 

Percentage gemeenten met een rampenplan dat voldoet aan het 
toetsingskader 100 100 

Percentage gemeenten die objecten aangewezen hebben waarvoor een 
rampenbestrijdingsplan is opgesteld dat voldoet aan het toetsingskader 95 

Bijna 100  
(alle gemeenten op 

Utrecht na) 
Archiefinspectie
Toename van het aantal raadplegingen (digitaal via het archief website) 
ten opzichte van het jaar 2003 is tien procent 140 *

* Aantal is onbekend in verband met het niet functioneren van het statistiekenprogramma van de 
provinciale archievenwebsite waarmee aantal raadplegingen kan worden gemeten. 

Baten en lasten  Bedragen x € 1.000
Rekening 2006 Primitieve 

begroting 2007
Begroting na 

wijziging 2007
Rekening 2007 Saldo

Lasten 1.371               1.527                   2.235                   1.963                    272               
Baten 46                    30                        203                      228                       25-                 
Subtotaal 1.326               1.497                   2.032                   1.734                    298               
Centrale overhead 609                  546                      546                      546                       -                    
Resultaat voor 
bestemming 1.935               2.043                   2.578                   2.280                    298               
Onttrekking reserves 528                  -                           1.300                   1.300                    -                    
Dotatie reserves 1.300               -                           1.000                   1.000                    -                    
Resultaat na 
bestemming 2.707               2.043                   2.278                   1.980                    298               

Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Begroting na 

wijziging 
2007 

Rekening 
2007 Saldo

Lasten 
Er is in 2007 minder tijd besteed aan openbare orde en veiligheid en 
kabinetszaken. Dit is mede veroorzaakt door een relatief hoog 
ziekteverzuim. Dit heeft geen negatieve gevolgen gehad voor dit 
programma. 

442 199 243

Overige verschillen < 50.000 507 478 29
Totaal lasten  272

Baten 
Extra bijdragen nationale 5 mei viering en bottertocht 203 228 -25
Totaal baten   -25
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1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie 

Mutaties reserves  Bedragen x € 1.000

Begroting 2007 Rekening 2007 
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
Nog te verrichten 
activiteiten  1.000 1.300 1.000 1.300
Totaal 1.000 1.300 1.000 1.300

Toelichting  

Sinds 2002 is € 2,5 miljoen beschikbaar voor de bouw en inrichting van vijf regionale historische centra (RHC’s). 
Eind 2007 is in totaal een bedrag van € 1,5 miljoen aan subsidies toegekend en resteert een bedrag van                
€ 1 miljoen. Dit bedrag is conform besluitvorming gestort in de reserve Nog te verrichten activiteiten.  
 Zie ook de toelichting in de staat van reserves en mutatie per reserve.  
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Programmanr: 1.3 Concernbeleid en -control Portefeuillehouder 

Productgroepen:  1.   Concernbeleid en -control Mw. A.H. Raven 

Dhr. J. Binnekamp 

Doel

Het creëren van optimale voorwaarden voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken van bestuur en 
provinciale organisatie ten behoeve van de samenleving. 

In concreto kunnen de doelen als volgt worden geformuleerd: 
1. doeltreffende en doelmatige uitvoering van provinciaal beleid; 
2. efficiënt beheer en rechtmatige inzet van middelen; 
3. een goed functionerende en transparante administratieve organisatie; 
4. invoering van een systeem voor juridische kwaliteitszorg om de kwaliteit van provinciale producten en 

diensten te bewaken en zo nodig te verbeteren. 

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Planning en Control 
Auditfunctie 
In 2007 is de auditfunctie opnieuw gepositioneerd en qua structuur losgekoppeld van de concernbrede control. 
Het belangrijkste gevolg hiervan is dat auditing een hoofdtaak van de medewerkers is geworden, waar dit 
voorheen een neventaak was. Ook heeft er een verbreding plaatsgevonden van het type audits dat wordt 
uitgevoerd. Waar voorheen alleen bedrijfsvoeringsvraagstukken onderwerp van een audit waren, is de scope 
uitgebreid met doeltreffendheid van het beleid en de managementcyclus voor het beleid.    
Er zijn elf audits uitgevoerd zowel op het gebied van bedrijfsvoering als op het gebied van de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van het gevoerde beleid. Per audit voert de auditfunctie een evaluatie uit over het verloop van het 
auditproces en de opgeleverde rapporten. Gemiddeld is de score hiervan voldoende tot goed.    
Jaarlijks monitort de auditfunctie de verwerking van de aanbevelingen die voortvloeien uit de audits.  Hieruit blijkt 
dat er nog vrij veel aanbevelingen in bewerking zijn, ook uit de audits van 2005. 

Concerncontrol onderhoudt goede contacten met de Randstedelijke Rekenkamer en coördineert op efficiënte 
wijze de wederhoren die voortvloeien uit de rekenkameronderzoeken voor de gehele ambtelijke organisatie, 
hetgeen ons bij de rekenkamer een betrouwbare reputatie oplevert.   

INK
Vanwege de grote hoeveelheid veranderingen voor de organisatie in verband met de reorganisatie OiO is in 
2007 met name een aantal praktische activiteiten uitgevoerd in het kader van de kwaliteit van de organisatie die 
klantgerichtheid bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van het kwaliteitshandvest van de provincie 
Utrecht, het stimuleren van een overheidsbreed kwaliteitshandvest in interprovinciaal verband, de uitvoering van 
een onderzoek naar de telefonisch bereikbaarheid en de audit naar de kwaliteit van het integriteitsbeleid van de 
provincie.    

Risicomanagement 
In 2007 zijn de activiteiten rondom risicomanagement beperkt gebleven tot de reguliere activiteiten. In het laatste 
kwartaal is een start gemaakt met het inrichten van een traject om risicomanagement op een kwalitatief hoger en 
nog meer geïntegreerd niveau te brengen.  

Financiën 
In 2007 is aandacht gegeven aan de verdere borging van de rechtmatigheid en de voorbereidingen voor de 
ontwikkeling van SISA (Single Information Single Audit), wat betekent dat de jaarrekening integraal kan worden 
gebruikt voor het afleggen van verantwoording over gevoerd beleid. 
Daarnaast heeft dit jaar uiteraard in het teken gestaan van het aantreden van de nieuwe provinciale staten en 
college van gedeputeerde staten, dat gepaard ging met het (financieel) uitwerken van het uitvoeringsprogramma.  

Juridische Zaken 
Op 1 maart 2007 heeft de algemeen directeur het Handboek juridische kwaliteitszorg en de daarbij behorende 
bijlagen vastgesteld. Het handboek is een handreiking voor al die (beleids)medewerkers en leidinggevenden die 
een (eerste) antwoord zoeken voor hun juridische vraag. De bekendmaking van het handboek binnen de 
organisatie is ondersteund met zes workshops waarin de meeste relevante onderwerpen uit het handboek zijn 
besproken. 
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1.3 Concernbeleid en -control 

De uitvoering van de verbetervoorstellen naar aanleiding van de self-assessment juridische kwaliteitszorg en de 
afstemming van taken en verantwoordelijkheden tussen de juridische functies op concern- en dienstniveau zijn in 
verband met het OiO-traject deels uitgevoerd. Na 1 juli is wel een begin gemaakt met de afstemming van 
juridische taken en verantwoordelijkheden tussen de afdeling Bestuur en Juridische Zaken en de overige 
afdelingen. 

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
1. INK: realisatie INK-projecten conform plan van aanpak voor 
betreffende jaar 

borgen ontwikkeling 
INK fase 2 en 3 door 
realisatie van plan 

van aanpak 
december 2006 

Grotendeels 
gerealiseerd 

2. Een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening ja ja 
3. Percentage provinciale beschikkingen waartegen beroep is 
aangetekend, dat - naar het oordeel van de Awb-commissie - 
vermijdbare fouten <5% 

De indicator is niet 
goed te meten. 
Indicator moet 

worden vervangen. 

Toelichting verschillen 
1. Twee projecten lopen door via het directieplan (concernstrategie, cultuurtraject). De doelstellingen van OiO 

(externe oriëntatie, klantgerichtheid) bevorderen mede de doorgroei naar INK-fase 3. Het concernbrede 
klanttevredenheidsonderzoek is niet uitgevoerd in verband met OiO. In 2007 is een kwaliteitshandvest 
ingevoerd, is een onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid uitgevoerd en een audit op de kwaliteit van 
het integriteitsbeleid gestart voor het gehele huis: ambtelijke organisatie, gedeputeerde staten en provinciale 
staten.

Baten en lasten  Bedragen x € 1.000
Rekening 2006 Primitieve 

begroting 2007
Begroting na 

wijziging 2007
Rekening 2007 Saldo

Lasten 2.066               1.905                   2.116                   1.823                    293               
Baten 5.781               41                        77.041                 81.116                  4.075-            
Subtotaal 3.715-               1.864                   74.925-                 79.293-                  4.368            
Centrale overhead 419                  500                      500                      500                       -                    
Resultaat voor 
bestemming 3.296-               2.364                   74.425-                 78.793-                  4.368            
Onttrekking reserves 36                    -                           -                           -                            -                    
Dotatie reserves -                       -                           -                           -                            -                    
Resultaat na 
bestemming 3.332-               2.364                   74.425-                 78.793-                  4.368            

Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Begroting na 

wijziging 
2007 

Rekening 
2007 Saldo

Lasten 
Apparaatskosten  
In 2007 zijn er diverse vacatures niet ingevuld. Tevens waren 
medewerkers met zwangerschapsverlof en langdurig ziek. Er is 
extern personeel ingehuurd, maar er is geen tijd geschreven. 

1.586 1.378 208

Overige lasten 
Diverse kleine onderschrijdingen  530 445 85

Totaal lasten 293
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1.3 Concernbeleid en -control 

Baten 
In 2007 zijn verantwoord de dividenduitkeringen van: 
� dividenduitkering REMU over 2006 € 6.056 
� interim-dividend REMU 2007 € 62.581 
� teruggave dividendbelasting REMU € 12.113 
� dividenduitkering Vitens over 2006 € 306 
� teruggave dividendbelasting Vitens € 54 
In de Halfjaarrapportage 2007 was rekening gehouden met een 
bedrag van € 77.041. 

77.041 81.110 -4.069

Overige kleine verschillen 0 6 -6
Totaal baten -4.075
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Programmanr: 1.4 Bedrijfsvoering Portefeuillehouders 

Productgroepen:  1. Bedrijfsvoering 

2. Overige algemene zaken 

Dhr. J. Binnekamp 

Mw. A.H. Raven 

Doel

Het realiseren van een adequate bedrijfsvoering tegen minimale kosten op het gebied van huisvesting, facilitaire 
diensten, personele dienstverlening, informatie en communicatietechnologie, geografische informatievoorziening, 
documentaire informatievoorziening, administratie en informatievoorziening.  

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Huisvesting 
In 2007 is het programma van eisen voor de nieuwbouw door provinciale staten geaccordeerd. Aan de hand 
daarvan is het programma van eisen technisch verder uitgewerkt om als contractstuk te kunnen fungeren voor een 
Europese aanbesteding voor een design en buildcombinatie. De selectiefase van deze aanbesteding is met succes 
afgerond om een voorlopig ontwerp te realiseren. Ook is in 2007 de Europese aanbesteding afgerond waarin een 
bouwmanager aangetrokken is om het project verder inhoudelijk te begeleiden. Het kantoorpand Bloeyendaal is 
gehuurd om medewerkers te huisvesten tijdens de bouw. 

De ontwikkeling van de bouwmarkt in 2007 toont een schrikwekkend patroon: in plaats van jaarlijks een 
indexeringsgroei van drie procent te hanteren is plotseling een groei van één procent per maand geconstateerd. Dit 
leidt tot twijfels of het geplande gebouw binnen de geplande begroting te realiseren is. Daarom is besloten tot een 
drie maanden durende time out om de uitgangspunten van het project opnieuw te evalueren tegen het licht van de 
huidige ontwikkelingen. De Europese aanbesteding is ook even uitgesteld, zonder juridisch risico. De financiële 
consequenties van het uitstel worden in 2008 gecalculeerd. 

Professionalisering inkoop 
In 2007 is uitvoering gegeven aan het verbeterplan tot professionalisering van de inkoop van de provincie Utrecht 
uit 2006. Dit plan kent een korte termijnonderdeel, een lange termijnonderdeel en een onderdeel samenwerking in 
P4-verband.  
Het korte termijnonderdeel was grotendeels voorzien voor realisatie in 2006, maar heeft gedeeltelijk nog 
doorgelopen in 2007. Voor de uitvoering van de lange termijn is in 2007 een start gemaakt om het inkoopbeleid te 
vertalen in een tactisch en operationeel inkoopplan en inzicht te krijgen in het totaal aantal aanbestedingen welke 
door de provincie Utrecht uitgevoerd moeten worden. 
Het onderdeel samenwerking in P4-verband heeft in 2007 doorgelopen en loopt naar alle waarschijnlijkheid door 
tot in 2009.

Personele dienstverlening 
Het afgelopen jaar heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de kanteling van de organisatie per 1 juli 
en een aantal andere activiteiten in het kader van OiO, zoals de cultuur- en managementontwikkeling. In het kader 
van de cultuur- en managementontwikkeling is het management in staat gesteld om de cultuurverandering binnen 
de afdeling vorm te geven, gebaseerd op de zes OiO-doelen en kernwaarden. Het project voorzag in een opleiding 
voor teamleiders, een management development-programma en het in gang zetten van een cultuurprogramma. 
Daarnaast kwam na de kanteling “De Beweging” tot stand, dat tot doel heeft een belangrijke impuls te geven aan 
de beweging (flexibiliteit) van de organisatie. De activiteiten daarvan lopen door in 2008. 

In juli stemde de ondernemingsraad in met de uitkomsten van het programma Gezondheidsmanagement, 
waardoor alle managers en personeelsmanagementadviseurs inmiddels zijn getraind om medewerkers beter te 
begeleiden. Voorts wordt gewerkt aan de implementatie van een verzuimvolgsysteem. De implementatie van het 
project Personeelsplanning werd verschoven naar 2008, omdat besloten werd dit instrument pas te implementeren 
als de nieuwe organisatie gevormd zou zijn. In het kader van het programma Mobiliteit werd gestart met een pilot 
Selectie aan de poort. Na een behoeftepeiling bij het management werd besloten de uitstroombevordering van 
medewerkers geen prioriteit te geven. Het deelproject Trainees resulteerde in de aanstelling van negen trainees 
voor de duur van twee jaar. 

In het derde kwartaal 2007 is gestart met het realiseren van een meerjarig strategisch beleidsplan voor de afdeling 
Personeel & Organisatie (P & O), waarin naast de relevante thema’s op het gebied van human resource 
management voor de komende jaren ook de ontwikkeling van de nieuwe afdeling P & O een rol zal spelen. Eind 
december zijn de uitgangspunten gepresenteerd aan het management. 
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1.4 Bedrijfsvoering 

ICT-dienstverlening 
ICT heeft een grote inspanning geleverd om alle systemen aan te passen aan de kanteling van de organisatie. Er 
zijn op dit gebied geen noemenswaardige verstoringen opgetreden. Als gevolg van de stapeling van 
concernprojecten, reorganisatie en nieuwe eisen is de ICT-dienstverlening echter op onderdelen onder druk komen 
te staan. Om er toch zeker van te zijn dat de ICT bij de provincie Utrecht voldoende toekomstvast is om de 
ambities op het gebied van e-dienstverlening te kunnen realiseren, hebben wij opdracht gegeven tot het uitvoeren 
van diverse externe onderzoeken en audits. De uitkomsten hiervan geven aan dat er voldoende basis is om verder 
te gaan. Op onderdelen zijn adviezen voor verbetering aangegeven, die in 2008 verder zullen worden uitgewerkt.  
In verband met de onderzoeken zijn de voorgenomen verbeterslagen ten aanzien van de ICT-werkplek 
doorgeschoven naar 2008 (en verder). 
Vernieuwing van de telefooncentrale zal worden meegenomen in de nieuwbouwplannen in 2008 en volgende 
jaren.  

Informatiebeleid, elektronische dienstverlening en programma E-provincies 
In het collegeprogramma hebben wij de ambitie geformuleerd om van de provincie Utrecht een transparante en 
dienstverlenende provincie te maken. Elektronische dienstverlening is hiervan de kern. De afdeling 
Informatievoorziening heeft het programmamanagement hiervan ingevuld en een programmaplan opgesteld.  
Hierin wordt onder andere voortgebouwd op de projecten die al eerder waren gestart. Lopende projecten op het 
gebied van e-formulieren, basisregistratie en portaal zijn ondergebracht in het programma E-provincie Utrecht.  
In juli is het nieuwe portaal van de provincie Utrecht live gegaan. Achteraf gezien te vroeg, aangezien de werking 
onvoldoende was. In september is de oude site weer in gebruik genomen. Er is een externe audit gehouden en er 
zijn maatregelen genomen om het project opnieuw op de rit te krijgen. Door deze perikelen is de integratie van 
geografische informatie in het portaal doorgeschoven naar 2008. 

Documentaire informatievoorziening 
In 2007 heeft een herijking van het project DigiDiv plaatsgevonden. Het projectresultaat is helder afgebakend en de 
sturing vanuit de directie is beter geborgd. De geplande aanbesteding en pilot zullen in 2008 worden uitgevoerd. 
Als gevolg van deze vertraging is de aanpassing van de dienstverlening en de organisatie van het team 
Documentbeheer in 2007 nog niet uitgewerkt. 
Ten aanzien van het centrale adressenbeheersysteem is onderzocht hoe de aansluiting met de landelijke 
basisregistraties kan worden vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in een migratieplan dat in 2008 wordt 
geïmplementeerd. 

Administratie en informatieverzorging 
Vereenvoudigen procedures: project De paarse krokodil 
Doelstelling van dit project is om procedures en processen te vereenvoudigen. Wij hebben besloten om de start 
van dit project uit te stellen tot na 1 juli 2007. Als gevolg van de kanteling van de organisatie leek het verstandig om 
eerst de nieuwe afdelingen te vormen en vervolgens de bedrijfsvoeringsprocessen te optimaliseren. Inmiddels is 
onder leiding van de directie een project gestart om de klantprocessen in de nieuwe organisatie uit te lijnen, te 
beschrijven en waar mogelijk te vereenvoudigen. 

Digitalisering inkoopfacturen 
Eind 2006 is het project Digitalisering inkoopfacturen gestart. Wij kunnen melden dat dit project in 2007 is 
afgerond. Nagenoeg alle facturen worden nu middels een digitale workflow verwerkt. Het grote voordeel hiervan is 
dat er een veel betere beheersing van de facturenstroom is bereikt. 

Interimteam
Het Project-en Interimteam levert continuïteit en slagvaardigheid ten aanzien van flexibele personele inzet. Deze 
inzet is gestoeld op bedrijfsmatige gronden. Het Interimteam heeft inhoudelijk geen eigen taak, maar levert 
capaciteit aan interne klanten. De vraag van de klant naar interne personele capaciteit staat centraal. Deze 
capaciteit wordt voornamelijk geleverd voor incidenteel werk en projecten (vraaggestuurd werk), maar ook tijdelijke 
opvulling van structurele plaatsen (permanent werk) behoort tot het werkterrein. Het Interimteam bemiddelt ook bij 
de inhuur van adviseurs en tijdelijke externe medewerkers. 

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
1 Indicator (interne) klanttevredenheid
� Facilitaire dienstverlening Goed * 
� Personele dienstverlening Goed * 
� Geografische informatievoorziening Goed * 
� Informatie- en telecommunicatietechnologie Goed * 
� Documentaire informatievoorziening Goed * 
� Financiële- en salarisadministratie Goed * 
� Interimteam Goed * 
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1.4 Bedrijfsvoering 

2 Facilitaire dienstverlening 
� Percentage telefoongesprekken dat binnenkomt op het centrale 

nummer beantwoord < 15 sec 90 89 

3 Personele dienstverlening 
� Percentage toegekende bezwaarschriften van personeel 

bedraagt per jaar van het totaal aantal bezwaarschriften < 10  

� Percentage medewerkers met wie een jaargesprek is 
gehouden 85 n.n.t.b. 

4 Geografische informatievoorziening
� Het aantal gebruikers per maand van dynamische kaarten van 

de provinciale internetsite 10.368 7.325 

� Het aantal verschillende gebruikers per maand op de site van 
Perpleks 250 195 

5 Informatie- en telecommunicatietechnologie
� De beschikbaarheid van ICT-faciliteiten op de werkplek op 

jaarbasis  99% 99% 

� Realiseren publieke dienstverlening via internet 65% 64% 
� Implementatie Baseline informatiebeveiliging bij de provincie 80% 65% 
6 Documentaire informatievoorziening
� Percentage van de binnenkomende en te registreren post die 

dezelfde dag verwerkt en afgeleverd wordt bij de secretariaten 98 98 

� Centraal adressenbeheer 
- Operationeel centraal adressenbeheer  Ja Ja
- Percentage medewerkers dat via hun pc toegang heeft tot 

deze database 100 100 

7 Financiële administratie 
� Crediteurenbeheer, dagen na ontvangst door de administratie 

dat door budgethouder geaccordeerde facturen worden betaald 5 dagen 6 dagen 

� Debiteurenbeheer 
- Gemiddelde betalingstermijn van vorderingen maximaal 45 dagen 47 dagen 
- In principe incassoprocedure voor elke vordering die ouder 

is dan 100 dagen 100 dagen 

8 Interimteam 
� Kostendekkend > 100% > 100% 
� Klanttevredenheid, evaluatie na elke opdracht met 

opdrachtgever (schaal 1 tot 10) > 7 7 

� Percentage coördinatiekosten in tarief < 10 < 10 
9 Overig 
� Percentage klachten conform de klachtenprocedure 

afgehandeld 100  

Toelichting verschillen 

1 In 2007 heeft er geen klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden 
4 Er is minder aandacht besteed aan de digitale kaarten op de huidige internetsite in verband met  

ontwikkeling van het portaal, waardoor (onder andere) het bezoekersaantal is teruggelopen. 
Perpleks is verdwenen van de startpagina en ondergebracht in het Atrium. Ook het aantal medewerkers is 
teruggelopen, waardoor het aantal unieke bezoekers is blijven steken op 195. 

5 De ICT-maatregelen uit de Baseline informatiebeveiliging zijn in 2007 voor 65 procent gerealiseerd. Dit is 
minder dan de nagestreefde 80 procent. Doordat prioriteit is gegeven aan ondersteuning van de kanteling 
en het uitwerken van werken onder architectuur is de verdere implementatie van de baseline minder onder 
de aandacht geweest. Dit leidde niet tot onverantwoorde situaties, omdat veel belangrijke maatregelen uit 
de baseline al geïmplementeerd zijn. 
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1.4 Bedrijfsvoering 

Baten en lasten  Bedragen x € 1.000
Rekening 2006 Primitieve 

begroting 2007
Begroting na 

wijziging 2007
Rekening 2007 Saldo

Lasten 3.808               8.485                   6.441                   4.323                    2.118            
Baten 729                  100                      100                      104                       4-                   
Subtotaal 3.079               8.385                   6.341                   4.219                    2.122            
Centrale overhead -                       -                           -                           -                            -                    
Resultaat voor 
bestemming 3.079               8.385                   6.341                   4.219                    2.122            
Onttrekking reserves 3.570               -                           3.931                   3.155                    776               
Dotatie reserves 1.631               33                        4.920                   4.799                    121               
Resultaat na 
bestemming 1.140               8.418                   7.330                   5.863                    1.467            

Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
De begroting en rekening cijfers op dit programma geven het resultaat op de kostenplaats weer, het 
totaal van de begrotingcijfers en de verschillenanalyse sluiten daarom niet aan. Per saldo is dit wel gelijk.

Begroting na 
wijziging 

2007 
Rekening 

2007 Saldo

Lasten 
DigiDiv (zie ook projectblad) 1.200 406 794
NOVA (zie ook projectblad) 547 1.058 - 511
Apparaatskosten 
Door de organisatieverandering is een deel van de overhead niet 
ingevuld en bij het invullen van de vacatures terughoudend 
opgetreden. 

12.154 11.389 765

Inventaris 
In verband met de nieuwbouw wordt er op dit moment terughoudend 
omgegaan met onderhoudsinvesteringen van de huisvesting en 
inrichting. 

640 296 344

Kinderopvang 
Door een andere fiscale systematiek wordt de bijdrage van de 
werkgever nu rechtstreeks door de belastingdienst geheven. Het 
hiervoor begrote bedrag valt vrij.

247 1 246

ICT-dienstverlening  
Eén van de projecten zijn gerelateerd aan het project Provinciaal 
portaal. Door technische problemen van het portaal zijn projecten 
tijdelijk stopgezet. Verder is er overgestapt naar andere leverancier 
van kopieer- en printerapparaten. Dit leverde een eenmalige 
besparing op. 

2.191 1.929 262

Documentaire informatievoorziening 
Door OiO heeft er een heroverweging plaatsgevonden over de rol en 
positie van het centrale adressenbestand en een aantal grotere 
abonnementen. Hierdoor hebben een aantal uitgaven niet 
plaatsgevonden. 

435 139 296

P&O werkzaamheden 
Er is veel tijd besteed aan de ondersteuning van het OiO-proces. 
Hierdoor heeft er op het reguliere budget een onderschrijding 
plaatsgevonden.  

473 328 145

Geografische informatievoorziening 
Er zijn minder projecten uitgevoerd. Hierdoor zijn er ook minder 
producten aangeschaft ten behoeve van dit product.  

268 174 94

Bedrijfshulpverlening (BHV) 
Door onderbezetting in de coördinatie is een aantal BHV-activiteiten 
niet uitgevoerd en doorgeschoven naar 2008. 

105 56 49

Onderhoud IKAP 
Het contract met de externe dienstverlener is opgezegd. 25 0 25
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1.4 Bedrijfsvoering 

Gezondheidsmanagement 
Aanschaf van een verzuimvolgsysteem heeft vertraging opgelopen. 25 1 24

Diverse posten  33
Totaal lasten 2.118

Baten 
Diverse posten  - 4
Totaal baten - 4

Mutaties reserves  Bedragen x € 1.000

Begroting 2007 Rekening 2007 
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
Rente en Afschrijving - 1.415 - 1.415
Projecten 3.075 2.564 
Dienstreserves  - 629 - 629
ICT 805 833 
DigiDiv - 1.200 - 406
Vervanging inventaris, 
meubilair en 
dienstwagens 

33 395 - 18

Frictiekosten Kwatta - 202 - 202
Nog te verrichten 
activiteiten

1.347 - 685 1.347 - 685

Totaal 5.260 - 4.131 5.139 - 3.355

Toelichting 

Zie ook de toelichting in de staat van reserves en mutatie per reserve.
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Programmanr: 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder 

Productgroepen:  1. Strategische ruimtelijke ontwikkeling 

2. Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling 

Dhr. Drs. R.W. Krol 

Doel

1. Een levenskrachtige en duurzaam aantrekkelijke provincie met afwisseling tussen stad en land (behoud en   
 versterking van verscheidenheid). 
2. Doorwerking van provinciaal beleid in ruimtelijke plannen van gemeenten en in gezamenlijke  
 gebiedsontwikkelingen. 

Op basis van een afweging van sectorale ruimtelijke claims op strategisch en tactisch/operationeel niveau 
(waaronder ruimteclaims voor wonen, werken, recreatie, landbouw, natuur en landschap) worden voorwaarden 
gecreëerd voor het realiseren van een duurzaam evenwicht tussen leefkwaliteit en de druk op de ruimte. De 
uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen wordt geïnitieerd en gefaciliteerd. 

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Uitvoering Streekplan 2005-2015 
Het Streekplan 2005-2015 biedt de kaders voor het provinciale ruimtelijk beleid en de kaders waarbinnen 
gebiedsontwikkeling kan plaatsvinden. Na de start in 2005 is aan de uitvoering van het Streekplan ook in 2007 
voortvarend een vervolg gegeven, onder meer via het Meerjarenactieprogramma 2005-2007 (MAP-streekplan). 
De ervaringen zijn positief; het MAP-streekplan 2005-2007 heeft een stevige impuls gegeven aan de uitvoering 
van het Streekplan. 
Het  MAP-streekplan bestaat uit 37 thematische acties en vijf strategische uitvoeringsprojecten:   
1. binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort: bijdrage aan de realisatie (voorbereiding of uitvoering) 

van een aantal woningbouwprojecten in Amersfoort en Utrecht; 
2. regionaal bedrijventerrein Woerden: het leveren van een bijdrage aan de voorbereiding van de realisatie van 

een vernieuwend en duurzaam bedrijventerrein aan de westzijde van Woerden;  
3. Linschoterwaard: het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in de 

Linschoterwaard;  
4. Grebbelinie: het opstellen en uitvoeren van een ontwikkelingsbeeld met actieprogramma waarbij de 

ruimtelijke kwaliteit en functionaliteit van de Grebbelinie versterkt wordt;  
5. Groot Mijdrecht Noord: de waterproblemen, onzekere toekomst van de landbouw, dreigende versnippering 

van het landschap en natuuropgave vormen aanleiding om een transformatie van de polder te overwegen. 
Voor het project levert de provincie een bijdrage in proceskosten, voorbeeldprojecten en praktijkonderzoek.  

Uit de begin 2007 opgestelde tussentijdse evaluatie blijkt onder meer dat de strategische uitvoeringsprojecten 
voortvarend zijn opgepakt. Drie van de vijf (1, 3, 4) zijn versneld van de grond gekomen en hebben tot feitelijke 
realisatie / resultaten geleid; het project Regionaal bedrijventerrein Woerden is inmiddels beëindigd. Bij de twee 
andere projecten (2, 5) is meer inzicht ontstaan waardoor politiek-bestuurlijke besluitvorming beter mogelijk was.
Het opnemen van concrete acties op de actielijst heeft stimulerend gewerkt bij de uitvoering van toezeggingen 
uit het Streekplan. Voor een nadere toelichting per MAP-streekplanproject wordt verwezen naar de 
projectformulieren in deze jaarrekening. 
In 2007 is gestart met het opstellen van het tweede actieprogramma (de opvolger van het MAP 2005-2007). 
Hierin stellen wij onze inhoudelijke ruimtelijke prioriteiten voor de komende vier jaar. Daarbij nemen we de 
leerpunten van het eerste programma mee. Om het ruimtelijke aspect van dit tweede actieprogramma beter in 
de naam tot uiting te laten komen, hebben wij er voor gekozen om de naam te veranderen in Ruimtelijk 
Actieprogramma (RAP). Met het RAP 2008-2011 agenderen we belangrijke ruimtelijke thema’s, die uitwerking 
geven aan doelstellingen van het Streekplan en daar waar nodig ook een verder bereik hebben dan de 
streekplanperiode. 

Behalve met de projecten en acties uit het MAP-streekplan wordt ook via andere trajecten uitvoering en invulling 
gegeven aan het in het Streekplan vastgelegde ruimtelijke beleid. In algemene zin kan worden geconcludeerd 
dat de uitvoering van het Streekplan op schema ligt.  
Verschillende gebiedsprojecten, gebiedsgerichte acties en een enkel Agenda 2010-project (met name Hart van 
de Heuvelrug) moeten planologisch worden verankerd via uitwerkingsplannen van het Streekplan. In 2007 is de 
streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug II “Kamp van Zeist” vastgesteld. Ook de begrenzingen van de in de 
Nota Ruimte aangewezen Nationale Landschappen binnen de provincie moeten worden verankerd. Voor alle vijf 
de Nationale Landschappen zijn trajecten gestart om te komen tot de nadere begrenzing, de beschrijving van 
kernkwaliteiten en gebiedsprogramma’s. De besluitvorming over begrenzing en kernkwaliteiten wordt in één 
uitwerkingsplan (met uitzondering van het Groene Hart) van het Streekplan verankerd. Hiermee is medio 2007 
een start gemaakt.  
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2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 

Gebiedsontwikkeling 
Op basis van het vastgestelde ruimtelijk beleid wordt verder vorm en inhoud gegeven aan de provinciale 
ambities op het gebied van gebiedsontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn naast de MAP-uitvoeringsprojecten, 
verschillende Agenda 2010-projecten (met name de regie van Hart van de Heuvelrug) en het Groene Hart.  

Bij het MAP-project Groot Mijdrecht Noord (GMN) zijn waterproblemen, onzekere toekomst van de landbouw, 
dreigende versnippering van het landschap en natuuropgaven aanleiding om een transformatie van de polder 
Groot Mijdrecht Noord te overwegen. De centrale doelstelling op lange termijn is het realiseren van een 
duurzame en toekomstgerichte inrichting van de polder.  
Begin 2007 hebben provinciale staten een eerste besluit genomen over GMN. Onder meer is besloten dat er een 
feitenrelaas over GMN moet worden opgesteld en dat provinciale staten medio 2008 een besluit zullen nemen 
over de ruimtelijke voorkeursstrategie. Een onafhankelijk bureau heeft vervolgens een ronde gemaakt langs een 
aantal bewoners, overheden en maatschappelijke organisaties hoe het vervolgproces het beste kan worden 
vormgegeven. Mede op basis van deze resultaten is de Onderzoekscommissie water en bodemdaling GMN 
(commissie Remkes) ingesteld. Deze commissie presenteert in januari 2008 haar resultaten.  
Dit project s in 2007 als kandidaat-project in het kabinetsprogramma Randstad Urgent opgenomen (zie verder 
onder kopje bovenprovinciaal beleid).  

Voor de uitwerking van het Groene Hart wordt een interprovinciale aanpak gevolgd onder regie van de 
Stuurgroep Groene Hart, ondersteund door het Programmabureau Groene Hart.  
Op 1 februari 2007 is het Uitvoeringsprogramma Groene Hart vastgesteld. Provinciale staten hadden dit al in 
december 2006 gedaan. Dit uitvoeringsprogramma geeft de ontwikkelingsperspectieven en kwaliteiten voor 
landbouw, water, cultuurhistorie, wonen, werken, recreatie en toerisme, transitie veenweidegebieden en 
droogmakerijen weer. De integrale Groene Hartkwaliteit heeft als startpunt de kernkwaliteiten uit de Nota Ruimte, 
de genoemde ontwikkelingsperspectieven en de cultuurhistorische waardenkaarten van de provincies. Het 
uitvoeringsprogramma vormt het sluitstuk van drie eerdere producten: de Balans (maart 2005), het 
ontwikkelingsprogramma (november 2005) en het uitvoeringsplan (mei 2006).  
In 2007 is in Groene Hart-verband verder onder meer gewerkt aan een eerste proef van een zogenoemde  
kwaliteitsatlas bedoeld om de gewenste kwaliteiten in het Groene Hart vast te leggen. Deze atlas zal na 
completering in de komende periode zijn doorwerking vinden in ruimtelijke plannen (structuurvisies, 
bestemmingsplannen). Daarnaast is een factfinding uitgevoerd om de stand van zaken met betrekking tot 
voorgenomen bouwplannen in relatie te kunnen brengen met het migratiesaldo nul. Ook is de sturing op kwaliteit 
en vitaliteit in het Groene Hart een belangrijk gespreksonderwerp geweest. In het kader hiervan heeft de 
Stuurgroep Groene Hart het initiatief genomen om een voorloper op Groene Hartniveau voor de Provinciale 
Structuurvisies op te stellen. Eind 2007 is het plan van aanpak hiervoor opgesteld en vastgesteld. De voorloper 
wordt in 2008 opgesteld.   

Bovenprovinciaal beleid (NV Utrecht en Programma Randstad Urgent) 
Het bovenprovinciaal ruimtelijk beleid is het kader voor overleg met andere overheden. In verschillende 
verbanden wordt actief samengewerkt. Onder meer wordt door het samenwerkingsverband NV Utrecht gewerkt 
aan een ontwikkelingsvisie 2015-2030. Deze integrale visie biedt zicht op de toekomstige samenhangende 
ontwikkeling van wonen en werken, de groenblauwe opgaven en de bereikbaarheidsvraagstukken in het NV 
Utrecht-gebied. Grootste discussiepunt binnen de lange termijnagenda is het spanningsveld tussen de 
groenblauwe kwaliteiten van het gebied en de verstedelijkingsopgave. De ontwikkelingsvisie is tot stand 
gekomen op verzoek van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (april 2005). 
Essentieel is de samenhang met de vraag in hoeverre het Rijk zijn investeringen op het Utrechtse moet richten. 
In 2006 en 2007 is verder gewerkt aan de tweede versie van de ontwikkelingsvisie. De tweede versie is in 
december 2006 voorgelegd aan onder meer provinciale staten. Op basis van alle binnengekomen reacties is de 
visie opnieuw bijgesteld en vervolgens op 18 juni 2007 gepresenteerd. Daarmee was de visie echter niet 
afgerond. In de visie zijn de nodige vervolgactiviteiten aangekondigd die in de loop van 2007 verdere uitgewerkt 
zijn. Dit proces loopt nog door in 2008, waarbij ook overleg zal plaatsvinden met de individuele partners van de 
NV Utrecht, de betrokken gemeenten en het Rijk. 
De discussie rondom de lange termijnvisie van de NV Utrecht is onder de titel Duurzaam bouwen in de 
Noordvleugel Utrecht ook opgenomen in het programma Randstad Urgent van het kabinet. In dit programma zijn 
35 belangrijke projecten in de Randstad opgenomen. Met deze projecten wil het kabinet in deze regeerperiode 
voortgang boeken. Naast de NV Utrecht-visie zijn ook de Utrechtse projecten over de infrastructurele 
pakketstudies, Groot Mijdrecht Noord en de Ruggengraat voor natuur en recreatie (Natte As) opgenomen. Het 
kabinet acht de Randstad Urgent-projecten van wezenlijk belang voor de versterking van de internationale 
concurrentiepositie van de Randstad. Per project zijn concrete (veelal procesmatige) afspraken vastgelegd.  

Naast de NV Utrecht hebben in onder andere Randstad- en IPO-verband diverse activiteiten plaatsgevonden die 
een bovenregionale afstemming vereisen. Dit betreft onder meer het Groene Hart, Almere (Schaalsprong 
Almere, project uit Randstad Urgent), Noordvleugel, Randstad 2040 (eveneens een project uit Randstad Urgent) 
en Samenwerkingsagenda Mooi Nederland.  
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Planeconomische haalbaarheid / actief grondbeleid 
Binnen diverse projecten van gebiedsontwikkeling wordt aandacht gegeven aan planeconomische haalbaarheid. 
Ook wordt overwogen hoe inhoud kan worden gegeven aan het grondbeleid in die projecten. Verder worden 
gemeenten geadviseerd en zo mogelijk financieel ondersteund (bijvoorbeeld voorfinanciering).  
Als de provincie aanleiding ziet tot inzet van het eigen instrument ‘anticiperend grondbeleid’, wordt gehandeld 
volgens de betreffende beleidsnota van april 2005. Vanuit het Stimuleringsfonds is een bedrag van € 5 miljoen 
geoormerkt voor het dekken van alle risico’s van de actief aangekochte gronden. Het bedrag voor de feitelijke 
grondaankoop en eventuele voorfinanciering moeten door het betreffende project zelf worden gedragen. 
Hiervoor zal geen aanspraak gedaan kunnen worden op het risicofonds. Door de aankopen in 2007 van Fort aan 
de Buursteeg en Landgoed De Paltz zijn risicoreserveringen opgenomen van in totaal € 1,35 miljoen. Voor 2008 
resteert € 3,65 miljoen voor het afdekken van risico’s van actief grondbeleid. 
Door de complexiteit van de ruimtelijke provinciale opgave (natuur, recreatie, landbouw, waterhuishouding, 
gebiedsontwikkeling etc.) worden er steeds vaker verbanden gelegd tussen taakgebonden grondbeleid (wegen, 
EHS, c.a.) en anticiperend grondbeleid (gebiedsontwikkeling). Vandaar dat in 2007 gestart is met (het richting 
geven aan) het ontwikkelen van extra expertise in de verschillende onderdelen van de organisatie. Hiervoor is 
een oriëntatie gestart om de advisering ten aanzien van grondaankopen te bundelen. Deze wordt doorgezet in 
2008. 

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nieuwe Wro) 
De huidige WRO stamt uit 1965 en is sindsdien al vele malen op onderdelen herzien. De wet is daardoor 
onoverzichtelijk geworden. Sinds 1999 wordt gewerkt aan een nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). De nieuwe 
Wro moet onder meer een goede afstemming geven (tussen overheden) van het ruimtelijk beleid en de 
mogelijkheid bieden voor een effectieve sturing op die onderdelen van het ruimtelijk beleid die van provinciaal 
belang worden geacht. De nieuwe Wro (inclusief Grondexploitatiewet) treedt naar verwachting op 1 juli 2008 in 
werking. In 2007 is gestart met het project Invoering nieuwe Wro. Dit project loopt door in 2008. Het project is 
van belang om onder meer provincie maar ook gemeenten en waterschappen voor te bereiden op de nieuwe 
sturingsfilosofie en de bijbehorende nieuwe werkwijze. Als de nieuwe Wro in werking treedt, wordt het 
Streekplan van rechtswege omgezet in een structuurvisie. Het Streekplan is tot stand gekomen onder de huidige 
WRO. Om dit Streekplan Wro-proof te maken, is een Beleidslijn en Uitvoering Beleidslijn nodig. In deze 
documenten wordt aangegeven hoe provinciale staten respectievelijk gedeputeerde staten omgaan met de 
mogelijkheden die de nieuwe Wro hen biedt. Uitgangspunt is om het Streekplan beleidsneutraal Wro-proof te 
maken. De beleidsdoelen worden dus niet gewijzigd.  

Bestemmings- en bouwplannen 
De inwerkingtreding van de nieuwe Wro is opnieuw vertraagd. Naar verwachting zal dit niet eerder dan 1 juli 
2008 zijn. Tot dat moment blijven de huidige taken omtrent de goedkeuring van bestemmingsplannen en de 
beoordeling van aanvragen voor een verklaring van geen bezwaar bestaan. Ook in 2007 is hieraan invulling 
gegeven.  
In 2007 zijn 65 overleg- en ontwerpbestemmingsplannen behandeld (onder andere Marickenland en Omlegging 
N201 van De Ronde Venen, Landelijk Gebied van Baarn, Birkhoven-Bokkeduinen en Maatweg 
(ziekenhuislocatie) van Amersfoort, Tabakssteeg van Leusden, Den Dolder-Noord van Zeist en de plannen 
Buitengebied van Leusden, De Bilt en Amersfoort) en 43 vastgestelde bestemmingsplannen (onder andere 
Buitengebied Leersum van Utrechtse Heuvelrug, De Schammer van Leusden, Prinses Amalialaan van 
Woudenberg, Kamp van Zeist van Zeist en Veenendaal-Oost) ter goedkeuring aangeboden. Alle plannen 
konden geheel of grotendeels worden goedgekeurd. Voorts hebben we de ontwerpstructuurvisie van Bunnik 
behandeld. We hebben de hierin opgenomen extra woningbouw in afwijking van het Streekplan en mede gezien 
de ligging van het gebied in het Nationaal Landschap Rivierenland afgewezen. Daarnaast hebben wij 209 
bouwplannen behandeld. In vier gevallen is een gevraagde verklaring van geen bezwaar wegens strijdigheid met 
het provinciaal beleid geweigerd of is het voornemen daartoe kenbaar gemaakt. In twee gevallen (beide in 
Renswoude) is een verklaring van geen bezwaar afgegeven met toepassing van de Ruimte voor Ruimteregeling.  

Van de flexibiliteitbepalingen uit het Streekplan is maar beperkt gebruik gemaakt. De afwijkingsbevoegdheid is 
toegepast voor de bouw van een Ruimte voor Ruimtewoning in Amerongen en de zogenaamde touwtjesmethode 
voor aanpassing van de bebouwingscontouren is twee maal toegepast. 

De Raad van State heeft in 2007 de beroepen tegen 27 besluiten over de goedkeuring van bestemmingsplannen 
behandeld. Het ging daarbij onder meer over de bestemmingsplannen voor de autoboulevard in Zeist, Hart voor 
Groen van Soest en Maarssen-Zuid van Maarssen, alsmede over het Regionaal Structuurplan (RSP) van het 
Bestuur Regio Utrecht (BRU). De uitspraken hebben niet geleid tot schadeclaims.  
Het beroep van het BRU tegen het besluit tot onthouding van goedkeuring aan een aantal onderdelen van het 
RSP ging vooral over de reikwijdte van onze goedkeuringsbevoegdheid inzake een RSP. Het BRU was van 
oordeel dat wij die bevoegdheid te buiten waren gegaan. De Raad van State heeft het beroep van BRU 
ongegrond verklaard. Wij hebben volgens de Raad van State in redelijkheid kunnen oordelen dat bepaalde 
onderdelen van het RSP in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening nu deze niet passen in het Streekplan.  
De Rechtbank heeft in 2007 in aanwezigheid van de provincie zes zaken behandeld die betrekking hadden op 
een met gebruikmaking van een afgegeven verklaring van geen bezwaar verleende bouwvergunning. In één 
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geval is het beroep tegen een door de gemeente afgegeven bouwvergunning gegrond verklaard. Daarbij was 
geen provinciaal belang in het geding.  
Bij de Raad van State hebben twee hoger beroepszaken gediend met betrekking tot bouwplannen waarvoor 
door de provincie een verklaring van geen bezwaar is afgegeven. In beide gevallen is de eerdere uitspraak van 
de Rechtbank door de Raad van State bevestigd. 
Verder is naar aanleiding van vragen van gemeenten in 2007 de (in 2006) tot stand gekomen Circulaire artikel-
19 tweemaal geactualiseerd / toegelicht.  

Overleg met gemeenten en principe verzoeken 
Met alle gemeenten heeft periodiek ambtelijk overleg plaatsgevonden. In deze overleggen komen, naast andere 
zaken, ook projecten aan de orde waarvan voor gemeenten niet op voorhand duidelijk is of deze volgens het 
provinciaal ruimtelijk beleid wel haalbaar zijn. Vaak leidt dit tot een verzoek om een schriftelijke principe-
uitspraak. Een dergelijke uitspraak kan er toe leiden dat gemeenten de beoogde ontwikkeling niet in een formele 
procedure brengen, wat een besparing in apparaatskosten oplevert. In 2007 zijn 47 principeverzoeken 
behandeld. In alle gevallen ging het om het oprichten van bebouwing in het landelijk gebied.   

Samenwerkingsverbanden 
Ook in 2007 is door deelname aan werk-, klankbord- en projectgroepen een bijdrage geleverd aan diverse 
(gemeentelijke) projecten. Met deze inzet worden ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt en wordt bij de 
totstandkoming van gemeentelijke beleidskaders een goede afstemming op het provinciaal beleid gerealiseerd. 
Met deze participatie in het voortraject van de planvorming wordt eveneens geanticipeerd op de nieuwe rol die 
voor de provincie is weggelegd in de nieuwe Wro: beïnvloeding en sturing vooraf in plaats van correctie achteraf. 
Ook is deelgenomen aan diverse (interne) project- en werkgroepen waarbij expertise is ingebracht vanuit het 
lokaal, regionaal en bovenregionaal ruimtelijk beleid.  

Digitalisering 
In 2007 is doorgegaan met het geven van impulsen aan de totstandkoming van digitaal uitwisselbare 
bestemmingsplannen. In 2007 zijn met 22 gemeenten samenwerkingsovereenkomsten gesloten op basis 
waarvan gemeenten in 2007/2008 een financiële bijdrage tegemoet kunnen zien. In de overeenkomsten zijn 
specifieke prestatieafspraken vastgelegd. Aan twee gemeenten kon in 2007 de financiële bijdrage worden 
uitbetaald, van vijf gemeenten wordt de geleverde prestatie nog beoordeeld; de overige gemeenten dienen de 
overeengekomen prestatie nog te leveren. Ervaring is opgedaan met het langs digitale weg ontvangen en 
beoordelen van bestemmingsplannen. In dat spoor doen zich nog veel (technische) problemen voor. Het is dan 
ook niet voor niets dat de digitaliseringseis uit de nieuwe Wro is uitgesteld tot 1 juli 2009. Vanaf dat moment is 
niet de papieren versie van het ruimtelijk plan rechtsgeldig, maar de digitale versie. De provincie heeft nog geen 
ervaring met het (van het begin af aan gecodeerd) opstellen, vaststellen en beschikbaar stellen van provinciale 
ruimtelijke producten, als bedoeld in de nieuwe Wro. De provinciale organisatie moet, zodra de verplichting 
ingaat, in staat zijn om de taken op basis van de nieuwe Wro op een adequate wijze uit te voeren. In het kader 
van de invoering van de nieuwe Wro bij de provincie is uitdrukkelijk aandacht voor het digitaal opstellen en 
beschikbaar stellen (inclusief het digitaal verbeelden volgens bepaalde standaarden (IMRO-codering)) van 
provinciale ruimtelijke producten, als bedoeld in de nieuwe Wro. In 2007 is gestart met de oriëntatie in dit kader. 
Daarbij is aandacht voor de samenhang met provinciale projecten als DigiDiv en E-provincie.  

Indicatoren
Omschrijving indicator *) 2007 begroot 2007 werkelijk
A: Diverse maatschappelijke ontwikkelingen worden in gang gezet 
door de acties en projecten uit het MAP-streekplan 2005-2007 en 
Agenda 2010. Dit wordt zo nodig via uitwerkingsplannen van het 
Streekplan 2005-2015 planologisch verankerd. Rapportage over de 
voortgang vindt plaats via het Verslag ruimtelijke beleid. Daarnaast 
vindt begin 2007 een evaluatie plaats van het MAP-streekplan 
2005-2007 inclusief een oriëntatie op het vervolg van met name de 
gebiedsprojecten.  

1e en 2e kwartaal 

Verslag ruimtelijk 
beleid 2007:         
3e kwartaal; 

Evaluatie MAP-
streekplan:          
1e kwartaal 

B: Overleg- en ontwerpbestemmingsplannen in aantallen per jaar 90 65 
C: Vastgestelde bestemmingsplannen in aantallen per jaar 40 43 
D: Uitwerkings- en wijzigingsplannen in aantallen per jaar 45 34 
E: Artikel 19-plannen in aantallen per jaar 150 209 

*) Het programma Ruimtelijke ontwikkeling biedt de kaders waarbinnen andere (op de fysieke ruimte gerichte) 
beleidssectoren hun doelen kunnen realiseren. Het feitelijk maatschappelijk effect van het programma is dan ook 
af te lezen aan effecten binnen andere beleidssectoren en binnen projecten die apart binnen de jaarrekening 
worden beschreven. Voor de vraag in hoeverre doelstellingen van het provinciaal ruimtelijk beleid zijn bereikt, 
wordt dan ook verwezen naar de indicatoren van die sectoren (bijvoorbeeld percentage woningtekort, zie Wonen 
en stedelijke vernieuwing; aantal hectare nieuwe natuur, zie Natuur en landschap) en binnen projecten (Hart van 
de Heuvelrug en de vijf MAP-projecten).  
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2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 

Toelichting verschillen 
Indicator A Conform planning (Verslag ruimtelijk beleid: tweede kwartaal behandeld door gedeputeerde 

staten; na vakantiereces aangeboden aan provinciale staten)  
Indicator B Begin 2007 is besloten de behandeling van ontwerp-bestemmingsplannen in de Provinciale 

Planologische Commissie te laten vervallen; uitzonderingen (bijvoorbeeld complexe plannen 
voor het buitengebied) daargelaten. Daarom is het totaal aantal lager dan aanvankelijk 
begroot. 

Indicator C & D Begroting op basis van ervaringsgegevens uit het verleden. De gemeenten dienen deze 
plannen zelf in. Op de aantallen kan niet door de provincie gestuurd worden. 

Indicator E Bij het begroten van dit aantal was uitgegaan van de eerder uitgesproken verwachtingen ten 
aanzien van de inwerkingtreding van de nieuwe Wro (1 januari 2007). Inmiddels is duidelijk 
dat deze wet niet voor 1 juli 2008 in werking zal treden.  

Baten en lasten  Bedragen x € 1.000
Rekening 2006 Primitieve 

begroting 2007
Begroting na 

wijziging 2007
Rekening 2007 Saldo

Lasten 5.819               6.598                   10.805                 9.933                    872               
Baten 535                  330                      490                      544                       54-                 
Subtotaal 5.284               6.268                   10.315                 9.389                    926               
Centrale overhead 1.190               1.203                   1.203                   1.203                    -                    
Resultaat voor 
bestemming 6.474               7.471                   11.518                 10.592                  926               
Onttrekking reserves 3.533               -                           7.868                   7.180                    688               
Dotatie reserves 4.501               -                           3.831                   3.721                    110               
Resultaat na 
bestemming 7.442               7.471                   7.481                   7.133                    348               

Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Begroting 

na 
wijziging 

2007 

Rekening 
2007 Saldo

Lasten 
Apparaatskosten 
In reactie op verzoeken van en ontwikkeling op rijksniveau en 
Randstadpartners is in 2007 een grotere nadruk komen te liggen op 
strategische visievorming dan aanvankelijk begroot, welke na invoering 
OiO door de gehele afdeling opgepakt is in plaats van alleen door de 
voormalige sector RSO. Dit heeft geleid tot een verschuiving in uren 
geschreven op typische voormalig RGO-uren naar voormalig RSO-uren. 

2.882 2.782 100

1. Uitvoering Groot Mijdrecht Noord  
Zie voor nadere toelichting projectblad Groot Mijdrecht Noord. 104 184 - 80

2. Grebbelinie  
Zie voor nadere toelichting projectblad Grebbelinie. 1.767 1.537 230

3. NHW Fort bij Vechten (voormalig Agenda 2010)  
Zie voor nadere toelichting projectblad Fort bij Vechten 772 349 423

4. Stichtse Lustwarande (Agenda 2010) 
Zie voor nadeer toelichting projectblad Stichtse Lustwarande. 458 235 223

5. Kleine verschillen 4.822 4.846 - 24
Totaal lasten 10.805 9.933 872

Baten 
1. Fort bij Vechten (Agenda 2010)  
Zie voor nadere toelichting projectblad Fort bij Vechten. 0 66 - 66

2. Bijdrage frictiekosten 
Het verschil was opgenomen in de halfjaarrapportage. 255 202 53

3. Kleine verschillen 235 276 - 41
Totaal baten 490 544 - 54
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2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 

Mutaties reserves  Bedragen x € 1.000

Begroting 2007 Rekening 2007 
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
Projecten 2.404 4.147 2.309 4.147
Structuurfonds 2.172 1.760
Fort bij Buursteeg 600 1.000 600 1.000
Nog te verrichten 
activiteiten

827 483 812 483

Dienstreserve 66 66
Totaal 3.831 7.868 3.721 7.456

Toelichting 

Stortingen 
Reserve Projecten 
Geraamd was een storting van € 2,4 miljoen te realiseren. In 2007 zijn echter voor de projecten Binnenstedelijke 
woningbouw Utrecht en Amersfoort, Groot Mijdrecht Noord en Grebbelinie nog voor € 41.000, € 40.000 en         
€ 13.000 extra uitgaven gerealiseerd. Voor een nadere toelichting met betrekking tot de lagere storting in de 
reserve Projecten verwijzen wij u naar de betreffende projectbladen in deze jaarrekening. 

Reserve Nog te verrichten activiteiten  
Aan de gemeenten Baarn en De Bilt zijn de stimuleringsbijdragen al uitgekeerd. 

Onttrekkingen 
Reserve Structuurfonds 
Geraamd was een onttrekking van € 2.2 miljoen. Voor het project Fort bij Vechten bleek echter een lager bedrag 
nodig te zijn (€ 339.000). Voor de Stichtse Lustwarande is voor € 21.000 aan extra uitgaven gerealiseerd. Voor 
een nadere toelichting zie de verschillende projectbladeren. 
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Programmanr: 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing Portefeuillehouder 

Productgroepen:  1. Beleidsontwikkeling wonen en 
stedelijke vernieuwing 

2. Beleidsuitvoering wonen en stedelijke 
vernieuwing 

Dhr. Drs. R.W. Krol 

Dhr. J.P.A. de Wilde 

Doel

De centrale doelstelling is het stimuleren, voorwaarden scheppen en realiseren van 
1. een evenwichtige provinciale woningmarkt 
2. die voldoende kansen biedt voor iedere woonruimtevrager 
3. in een leefbare woonomgeving.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Woningbouw 
De inspanningen om een stijgende lijn in de woningbouwproductie te krijgen zijn nog niet zichtbaar in de 
woningproductiecijfers. Dat heeft vooral te maken met het gegeven dat na het oplossen van knelpunten de 
feitelijke realisatie van woningen vaak nog langere tijd nodig heeft. Bij veel projecten is door het aanjaagteam 
vertraging voorkomen en de nodige projecten is nieuw leven ingeblazen. Vooral de inzet vanuit de provinciale 
deskundigenpool, om gemeenten te ondersteunen met het oplossen van knelpunten, wordt door alle partijen 
(gemeenten en marktpartijen) als waardevol ervaren.   
Opgemerkt moet wel worden dat er in 2007 steeds meer sprake is van externe factoren die een rol spelen bij 
vertragingen, bijvoorbeeld het tekort aan menskracht bij ontwikkelaars en aannemers. Niettemin zijn wij er van 
overtuigd dat een intensivering van onze inspanning leidt tot het voorkomen van verdere terugval en op termijn 
zal leiden tot een toename van de woningbouwproductie.  

Uitvoering Plan van Aanpak Commissie Onderzoek Bouwstagnatie 
De uitvoering van het plan van aanpak verloopt volgens de planning; ook in 2007 is over de voortgang en de 
resultaten twee keer gerapporteerd.  

Stedelijke vernieuwing 
De voortgang van de stedelijke vernieuwingsprojecten waarvoor in voorgaande jaren provinciale middelen 
(Stimuleringsfonds en MAP-streekplan) zijn ingezet of rijksmiddelen zijn verdeeld (ISV), loopt grotendeels 
volgens de planning. Met de gemeenten waar (een deel van) de realisatie in 2007 achterloopt worden in 2008 
afspraken aangescherpt en/of bijgesteld. Ook wordt bekeken waar en hoe de provincie die gemeenten kan 
ondersteunen, bijvoorbeeld door de inzet van het aanjaagteam. Maar ook bij de gemeenten waar de stedelijke 
vernieuwing nu redelijk op schema loopt, moet de vinger aan de pols worden gehouden om zo snel te kunnen 
anticiperen op eventuele knelpunten en vertraging. Daarnaast is tegen het einde van het jaar 2007 inmiddels 
overleg gestart met gemeenten over knelpunten in relatie tot een eventuele toekenning van middelen uit het in 
2008 in te stellen Fonds stedelijk bouwen en wonen waartoe provinciale staten in december 2007 hebben 
besloten. 

Woonruimteverdeling 
Van het voornemen om in 2007 een onderzoek te doen naar de ontwikkeling in de wachttijd bij de toewijzing van 
huurwoningen uit het distributiebestand is afgezien. De reden daarvoor is dat per 1 januari 2007 een provinciale 
beleidsregel van kracht is geworden die inhoudt dat geen eis van lokale of regionale binding aan 
woningzoekenden meer is toegestaan, maar uitsluitend de provinciale bindingeis. Daarbij is ruimte voor 
maatwerk. In de maatwerkregeling (voor gemeenten/kernen met beperkte uitbreidingsmogelijkheden) zijn de 
gemeenten die de maatwerkregeling mogen toepassen voor de gehele gemeente danwel voor één of meerdere 
kernen expliciet opgenomen. Om de effecten van deze beleidsregel te kunnen meten, is besloten een dergelijk 
onderzoek in 2008 te laten uitvoeren en daaraan een verkenning te koppelen naar de mogelijkheid van één 
inschrijvingspunt voor provinciale woningzoekenden. 

Huisvesting statushouders 
De effecten van het generaal pardon voor een groep asielzoekers zijn merkbaar geworden in de taakstellingen 
voor gemeenten van te huisvesten statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). 
In 2007 is een provinciaal realisatiepercentage van 97 procent gehaald. 
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2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing 

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Woningbouw: te realiseren (gemiddelde) jaarproductie volgens 
Streekplan 7.250 2.825 tot en met 

september 2007 
Huisvesting statushouders door gemeenten: realisatiepercentage 
rijkstaakstellingen (taakstelling 2006: 259) 100% 97 % 

Maatschappelijke binding/sociale samenhang: aantal gemeenten 
met beperkte uitbreidingsmogelijkheden (a) en aantal kleine kernen 
met beperkte mogelijkheden in andere gemeenten (b) waar gebruik 
wordt maakt van de voorrangsregeling voor lokale 
woningzoekenden

Er is een 
aanpassing voor 

de regeling in 
voorbereiding 

Geen*** 

Ontwikkeling wachttijd bij toewijzing van huurwoningen binnen het 
distributiebestand (onderzoek) 1 N.v.t.*** 

Verbetering van de woon- en leefomgeving: aantal projecten (ISV-2 
en Stimuleringsfonds) in uitvoering >20 22 

*** Zie tekstgedeelte Verantwoording over gerealiseerd beleid (onderdeel woonruimteverdeling)

Baten en lasten  Bedragen x € 1.000
Rekening 2006 Primitieve 

begroting 2007
Begroting na 

wijziging 2007
Rekening 2007 Saldo

Lasten 12.275             7.871                   12.810                 8.461                    4.349            
Baten 5.700               6.341                   4.705                   4.532                    173               
Subtotaal 6.575               1.530                   8.105                   3.929                    4.176            
Centrale overhead 395                  364                      364                      364                       -                    
Resultaat voor 
bestemming 6.970               1.894                   8.469                   4.293                    4.176            
Onttrekking reserves 5.825               -                           5.012                   2.492                    2.520            
Dotatie reserves 829                  451                      2.086                   3.128                    1.042-            
Resultaat na 
bestemming 1.974               2.345                   5.543                   4.929                    614               

Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Begroting 

na 
wijziging 

2007 

Rekening 
2007 Saldo

Lasten 
In het tweede en derde kwartaal 2007 waren er een aantal vacatures 
binnen het team Wonen waardoor de gerealiseerde uren achter zijn 
gebleven bij de begroting. 

885 799 86

Aan de budgetten is het budget voor het Agenda 2010-project Nieuw 
Wonen Veenendaal/Ondiep toegevoegd. Het overgrote deel van dit 
budget wordt eerst in 2010 besteed aan projecten in de gemeente 
Veenendaal. 

1.538 15 1.523

In de begroting was voor de uitgaven met betrekking tot reserve 
Stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing een bedrag van € 4.410.000 
opgenomen. Dit betrof evenwel budget voor verplichtingen welke in 
2007 nog niet tot substantiële betalingen hebben geleid. Het niet 
bestede deel is teruggestort in de reserve. 

4.410 1.875 2.535

Met betrekking tot de rijksregeling Besluit Lokatiegebonden Subsidies 
(BLS) zijn er alleen voorschotten verleend voor de voorgenomen 
woningbouwproductie 2007. De betalingen (1.023)  waren lager dan 
de rijksuitkering (1.610) zodat het niet bestede deel 2007  (587) in de 
voorziening is gestort. Daarnaast viel de BLS-uitkering van het Rijk 
lager uit dan geraamd, zie ook de toelichting bij de baten. 

1.946 1.610 336

In 2007 zijn de voorschotten in het kader van de Investeringsbudget 
Stedelijke Vernieuwing (ISV) rechtstreeks ten laste van de voorziening 
gebracht. De rijksuitkering ISV die lager uitviel dan begroot, is in zijn 
geheel in de voorziening gestort. 

2.759 2.827 -68
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2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing 

Het werkbudget ten laste van het Stimuleringsfonds stedelijke 
vernieuwing is niet aangesproken en is teruggestort in de reserve 
Stimuleringsfonds. 

81 - 81

Eind 2007 zijn rekeningen betaald die in 2008 werden verwacht. 
Hierdoor zijn de budgetten Onderzoek bouwstagnatie en 
Deskundigenpool overschreden. Inzake de deskundigenpool worden 
de kosten voor de ingehuurde deskundigen voor een deel 
doorberekend aan de gemeenten die daarvan gebruik maken. 

382 504 -122

Kleine incidentele budgetoverschrijdingen 809 831 -22
Totaal Lasten 12.810 8.461 4.349

Baten 
De rijksuitkering BLS is lager uitgevallen dan begroot, omdat van de 
geplande woningbouw volgens het convenant slechts 59 procent in 
aanmerking kwam voor subsidie. 

1.946 1.610 336

De rijksuitkering ISV is in de begroting te hoog opgenomen, waardoor 
er een verschil is tussen de werkelijke ontvangsten en de raming. 
Omdat de betalingen reeds ten laste van de voorziening waren 
gebracht, is het volledige bedrag van de rijksuitkering in de 
voorziening gestort. Zie ook de lastenkant. 

2.759 2.827 -68

Inzake de deskundigenpool worden de kosten voor de ingehuurde 
deskundigen voor een deel doorberekend aan de gemeenten die 
gebruik maken van deze personen. De inkomsten zijn niet geraamd, 
omdat niet van te voren is te bepalen wat het bedrag zal zijn. 

- 60 -60

Balansafwikkelingen  - 35 -35
Totaal baten 4.705 4.532 173

Mutaties reserves  Bedragen x € 1.000

Begroting 2007 Rekening 2007 
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
Nog te verrichten 
activiteiten:
Bouwstagnatie 
Deskundigenpool 
Voorbereiding project 
woonvisies 

Totaal 

25
143

47
215

50 3
92 

47
142 

50

Projectreserve 
Aanjagen woningbouw 78 78

Structuurfonds - 15
Aanvullende reserve 
ISV 451 474 451 474

Stimuleringsfonds 1.420 4.410 2.535 1.875
Totaal 2.086 5.012 3.128 2.492

Toelichting 

Nog te verrichten activiteiten 
De onttrekking betreft de overboeking van een budget 2006 ter besteding in 2007. 
De storting betreft niet - geheel - bestede budgetten 2007 die 2008 worden uitgegeven. In december 2007 zijn 
nog rekeningen betaald ten laste van de budgetten 2007 welke eerst in 2008 werden verwacht. Hierdoor zijn de 
budgetten Onderzoek bouwstagnatie en Deskundigenpool overschreden. Deze overschrijdingen zijn verrekend 
met de betreffende restantbudgetten in de reserve Nog te verrichten activiteiten. 

Projectreserve: Aanjagen woningbouw 
Het betreft een niet besteed deel van het projectbudget in 2006 dat via de reserve Projecten beschikbaar is 
gekomen in 2007. 

Structuurfonds 
Het Agenda 2010-project Nieuw wonen Veenendaal en Ondiep is in de loop van 2007 overgegaan naar de 
afdeling. Het budget voor dit project blijft in het totaal van het Structuurfonds. Voor 2007 was er een werkbudget 
beschikbaar gesteld voor dit project waarvan  € 10.000  is besteed. Dit bedrag komt ten laste van de reserve.
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2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing 

Aanvullende reserve ISV 
De storting betreft de jaarlijkse dotatie aan de reserve. De onttrekking betreft de subsidiebijdragen aan de 
zogenoemde programmagemeenten ISV. 

Stimuleringsfonds  
Voor 2007 was aan uitgaven begroot € 4.410.000. Dit betrof evenwel verplichtingen welke slechts gedeeltelijk tot 
betalingen hebben geleid. Het niet bestede deel is teruggestort in de reserve. 
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Programmanr: 2.5 Natuur en landschap Portefeuillehouder 

Productgroepen:  1. Uitvoering natuur- en landschaps- 
beleid 

4. Ecologisch onderzoek en monitoring 

5. Uitvoering groene regelgeving 

Dhr. Drs. R.W. Krol              .

Doel

Behoud en vergroting van de kwaliteit, omvang en diversiteit van natuur en landschap door: 
1. realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) inclusief de ecologische verbindingszones en 

faunapassages in 2018, rekening houdend met de kernkwaliteiten van het landschap; 
2. behoud en vergroting van de algemene natuur- en landschapskwaliteit buiten de EHS; 
3. behoud van soorten; 
4. uitvoering van een ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie voor de gebieden De Ronde Venen, 

Vecht/Oude Rijn/Kromme Rijn/Hollandse IJssel en de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort; 
5. behoud van karakteristieke landschappen: Veenweiden, Lopikerwaard, Eemland, noordelijk deel van de 

Vijfheerenlanden (Vianen) en de Utrechtse Heuvelrug. 

Verantwoording over gerealiseerd beleid

EHS
Algemeen 
Bij het natuurbeleid staat de EHS op nationaal en provinciaal niveau centraal. De EHS is een groen raamwerk 
van bestaande en nieuw te ontwikkelen bos- en natuurgebieden, die onderling verbonden zijn door een netwerk 
van ecologische verbindingszones. Op plaatsen waar bebouwing en infrastructuur barrières vormen, moeten 
faunapassages en ecoducten ervoor zorgen dat dieren zich ongehinderd kunnen verplaatsen. 

Realisatiestrategie 
De provincie vervult in de EHS een initiërende en regisserende rol en geeft sturing via het driesporenbeleid 
basisbescherming-beheer-aankoop. In 2007 hebben wij regelmatig geadviseerd bij de aanvraag van 
uiteenlopende ruimtelijke ingrepen in de EHS. Dit heeft geleid tot een verdere objectivering en betere 
hanteerbaarheid van de beleidsregels bij dit beschermingsregime. 

De provincie stimuleert in navolging van het rijksbeleid de omslag van minder verwerving naar meer beheer door 
particulieren en agrariërs. Deze omslag geldt ook voor de nog te realiseren robuuste ecologische 
verbindingszones, zoals de groene ruggengraat in het Westelijke Veenweidegebied. Samen met de betrokken 
partijen is in pilotgebieden zoals de polder Groot Wilnis-Vinkeveen gestart met de verkenning naar de 
realisatiemogelijkheden.  

Per 1 januari 2007 is de verantwoordelijkheid voor het landelijke subsidiestelsel, het Programma Beheer, door de 
provincies van het Rijk overgenomen. In IPO-verband is in 2007 verder gewerkt aan de herziening en de 
vereenvoudiging van het Programma Beheer, dat in 2008 vorm moet krijgen.  

Voortgang grondverwerving 
In 2007 is ten behoeve van de EHS 180 hectare grond verworven. Dit komt ongeveer overeen met de eerder 
vastgestelde planning 190 hectare per jaar om de EHS-doelstelling in 2018 te kunnen halen. Er is echter nog 
steeds een achterstand ten aanzien van het totaal geplande areaal EHS (exclusief de robuuste ecologische 
verbindingszones). Wanneer hiermee rekening wordt gehouden, dan is een intensivering van de 
grondverwerving noodzakelijk. Een verklaring voor de achterblijvende realisatie is de relatief lage grondmobiliteit 
en de hiermee gekoppelde hoge prijzen. In 2007 is gestart met het opstellen van een strategisch 
aankoopstrategieplan, met als doel de grondverwerving te versnellen. 

Voortgang particulier natuurbeheer 
In 2007 is er door particulieren voor 61 hectare subsidie aangevraagd voor de omvorming van landbouwgrond 
naar natuur. Net als bij grondaankoop blijft ook de particuliere natuurontwikkeling achter door een gebrek aan 
beschikbaarheid van grond. In 2007 zijn de eerste twee doorleveringen van grond van Bureau Beheer 
Landbouwgronden aan particuliere natuurontwikkelaars afgerond. Voor vier andere percelen zijn particuliere 
kandidaten gevonden. Verder zijn er in 2007 voor verschillende terreinen inrichtingsmaatregelen genomen, zoals 
op landgoed Beverweerd en landgoed De Boom. In 2007 heeft de provincie een rapportage gemaakt van zes 
jaar particuliere natuurontwikkeling. 
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2.5 Natuur en landschap 

Voortgang agrarisch natuurbeheer 
Contracten agrarisch natuurbeheer voor de realisatie van nieuwe natuur (in het kader van de omslag van 
verwerving naar beheer zou tien procent van de nog te realiseren nieuwe natuur via agrarisch natuurbeheer 
moeten plaatsvinden) zijn (wederom) niet afgesloten, omdat hiervoor nog geen passend instrumentarium 
beschikbaar is voor het bereiken van duurzaamheid en de juiste inrichtingsmaatregelen. Dit onderdeel zal 
worden meegenomen bij de herziening van het Programma Beheer in 2009. 
In de AVP gaan wij er van uit dat deze tien procent vooralsnog via particulier natuurbeheer wordt gerealiseerd.  
In 2007 zijn er op 74 hectare nieuwe contracten agrarisch natuurbeheer afgesloten. In totaal zijn er hiermee ruim 
1.250 contracten voor agrarisch natuurbeheer in de provincie Utrecht. Het merendeel betreft (collectieve) 
weidevogelcontracten. Het aantal nieuwe aanvragen was te groot voor het beschikbare subsidieplafond, 
waardoor een deel van de nieuwe aanvragen is afgewezen. 

Voortgang ecologische verbindingszones 
De aanleg van heidecorridors op de Utrechtse Heuvelrug loopt voor op de planning. In 2007 heeft op 60 hectare 
heideherstel plaatsgevonden. Grootste uitvoerder is het landgoed Den Treek-Henschoten in Leusden.  
Met de in de Voorjaarsnota 2005 beschikbaar gestelde middelen is in 2007 extra (tijdelijk) personeel ingehuurd 
ten behoeve van een versnelling van de uitvoering van ecologische verbindingszones. Hierdoor was het mogelijk 
om voor het reconstructiegebied samen met het waterschap uitvoeringsgerichte ecologische streefbeelden op te 
stellen en afspraken te maken over een rolverdeling bij de uitvoering. In De Venen hebben provincie en Waternet 
onderzocht op welke wijze doelstellingen voor verbindingszones en de Kaderrichtlijn Water verbonden kunnen 
worden aan dijkversterkingsprojecten. Van de jaarlijks geplande 23 kilometer natuurvriendelijke oever is negen 
kilometer gerealiseerd. Daarnaast zijn er veel projecten in uitvoering gekomen.  

Faunapassages en ecoducten 
De bouw van het ecoduct in de N225 bij Elst is bijna voltooid. Voor het ecoduct in de N227 tussen de 
Leusderheide en het landgoed Den Treek-Henschoten is het definitieve ontwerp en het landschappelijke 
inpassingsplan opgeleverd. Tevens hebben de betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst op het 
gebied van het beheer gesloten. De voorbereiding van de bouw van twee ecoducten in de N237 bij Soesterberg 
en de ecopassage bij de Biltse Rading is in een vergevorderd stadium gekomen. Ten slotte zijn er zeven 
uitwerkingsplannen gemaakt voor kleinere faunapassages in provinciale wegen. 

Robuuste ecologische verbindingszones 
In 2007 heeft overleg plaatsgevonden met LTO over de definitieve begrenzing van de robuuste ecologische 
verbindingszone in de Gelderse Vallei. Hierover is overeenstemming bereikt. De provincie heeft een 
regisseursrol vervuld om te komen tot een convenant tussen de overheden en het landgoed Den Treek-
Henschoten, waarin de realisatie van de robuuste ecologische verbindingszone centraal staat.  

De geplande begrenzing van de robuuste zone (groene ruggengraat; voorheen Natte As) in het Westelijke 
Veenweide- en Vechtplassengebied is niet uitgevoerd, omdat er bestuurlijk besloten is om een nieuw proces op 
te starten, waarbij draagvlakvergroting onder vooral de agrariërs centraal staat.  

Uitvoering rijks- en provinciaal soortenbeleid/natuur buiten de EHS 
De uitvoering van het soortenbeleid loopt via de verschillende gebiedsprocessen. In het westelijke agrarische 
gebied is met provinciale middelen door de stichting Landschap Erfgoed Utrecht het project Moerasstroken 
uitgevoerd. Hiermee krijgen meerdere soorten uit het leefgebied moeras biotoopverbetering. De provincie heeft 
in IPO-verband inbreng geleverd bij een nieuwe landelijke strategie voor het weidevogelbeheer en is betrokken 
bij het weidevogelproject Mozaïek op maat.  

Ecologisch onderzoek en monitoring 
Het gebiedsgewijze vlakdekkende flora- en faunaonderzoek heeft in 2007 plaatsgevonden in de Vechtstreek, de 
polder Heicop en Reijerscop ten noorden van De Meern/Harmelen en een gebied ten westen van Wijk bij 
Duurstede. Op verzoek van andere partijen zijn diverse ad hoc onderzoeken uitgevoerd. Genoemd kunnen 
worden het onderzoek van Fort Vechten in het kader van het project Nieuwe Hollandse Waterlinie en diverse 
flora- en faunaonderzoeken ten behoeve van het beoordelen van ruimtelijke ingrepen in de EHS. Nieuw daarbij 
is het uitvoeren van quick scans, zodat op basis van de provinciale ecodatabank bepaald kan worden of uitvoerig 
ecologisch onderzoek door derden noodzakelijk is. Hiermee wordt voorkomen dat er door betrokken partijen 
onnodige kosten worden gemaakt. 

Veel tijd is besteed aan het in kaart brengen van rode lijstsoorten in het kader van de aanwijzing van 
verzuringsgevoelige natuurgebieden op basis van de nieuwe Wet ammoniak en veehouderij. Hiervoor is onder 
andere een paddenstoelenonderzoek uitgevoerd. Ook is er veel tijd besteed aan ecologische advisering bij de 
verschillende verdrogingsprojecten en de biodiversiteitkaart. 
In 2007 is gestart met de monitoring van de EHS. 
Ook is begonnen met de invoer van gegevens van derden, in het bijzonder ten behoeve van de EHS-monitoring 
en is opdracht gegeven voor het digitaliseren van papieren inventarisatiemateriaal (veldkaarten). 
De website Buiten in Beeld is regelmatig geactualiseerd. 
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Landschap 
Voor de Utrechtse Nationale Landschappen zijn de kernkwaliteiten beschreven en is de begrenzing in concept 
vastgesteld. Verder zijn de Landschapsontwikkelingsplannen (LOP's) Loenen-Breukelen en Binnenveld 
opgesteld. Het totaal aantal LOP's komt daarmee op zes, welke vijftien gemeenten beslaan. Wij hebben de nota 
Landschap in Ontwikkeling met de bijbehorende top 7-projecten vastgesteld. In 2007 is het inspiratieboek 
Grebbelinie opgesteld. Hierin is de bijzondere cultuurhistorische, ecologische en recreatieve betekenis gevat in 
het landschappelijke karakter van de linie. Voor het project Ruimte voor de Lek is een ruimtelijk kwaliteitskader 
opgesteld waarmee ruimtelijke kwaliteit op een constructieve manier kan worden ingezet bij rivierverruimende 
maatregelen. In de Gelderse Vallei is een pilot gestart om uitwerking te geven aan het Deltaplan Landschap. Ook 
in de gebiedsvisie Vechtstreek speelt de bijzondere landschappelijke kwaliteit van dit stukje Randstad een grote 
rol. De Vechtstreek is daarom genomineerd om onderwerp te zijn van de achtste EO Wijersprijsvraag, een 
prijsvraag voor regionaal ruimtelijk ontwerp. 

Agenda Natuur 
In juni 2007 is de Agenda Natuur vastgesteld. Deze agenda geeft aan welke speerpunten de komende jaren op 
het gebied van het provinciale natuurbeleid zullen worden aangepakt. Geconstateerd is dat een belangrijk deel 
van de uitvoering plaatsvindt via het spoor van de AVP. Hiervoor is geen afzonderlijk uitvoeringsprogramma 
noodzakelijk. Met de Agenda Natuur is ook het boek Utrecht knooppunt van natuur uitgebracht. Tevens heeft de 
provincie de publicatie van het boek Het geld groeit op onze Heuvelrug (Tom Bade & Olivier van de Schroeff/ 
Triple E) over de economische waarde van natuur mogelijk gemaakt.  

Natura 2000 
In de provincie Utrecht liggen negen Natura 2000-gebieden. Dit zijn gebieden die onder de werking van de 
Vogel- en Habitatrichtlijn vallen. In 2007 heeft de aanwijzing van het Eemmeer als vogelrichtlijngebied ter inzage 
gelegen. De provincie heeft bij het bevoegde gezag (provincie Noord-Holland) en het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit gewezen op de wenselijkheid om bij het opstellen van de beheersplannen aandacht 
te besteden aan een evenwichtige belangenafweging. In 2007 zijn de voorbereidingen gestart om onze rol als 
trekker/bevoegd gezag in het bijzonder voor de gebieden Kolland/Overlangbroek en Botshol te kunnen vervullen. 
Daarnaast participeert de provincie in de beheerplanwerkgroepen van de gebieden IJsselmeer (Eemmeer), 
Rijntakken (Nederrijn), Groot Zandbrink en het Binnenveld.  

EHS-Wet Ammoniak en Veehouderij (EHS-WAV) 
In het EHS-WAV-besluit hebben wij de definitieve begrenzing van de EHS vastgesteld om hiermee de uitvoering 
van de WAV door de gemeentelijke overheden mogelijk te maken. Bij het EHS-WAV-besluit heeft de provincie 
het reconstructieplan als uitgangspunt genomen. Tegen het besluit zijn verschillende zienswijzen ingediend en er 
zijn uiteindelijk vijf beroepschriften door de Raad van State behandeld. Hiervan is één beroepschrift gegrond 
verklaard. De Raad van State heeft de provincie opgedragen om hiertoe een nieuw besluit te nemen. 

Groene regelgeving 
Het Handhavingsuitvoeringsprogramma van de sector Ecologisch onderzoek en groene regelgeving 2007 is 
grotendeels uitgevoerd. Er is uitvoering gegeven aan het woonschepenbeleid door het opheffen van illegale 
ligplaatsen. Het project voor het terugdringen van illegale ligplaatsen voor recreatievaartuigen is uitgevoerd en 
wordt volgens plan in 2008 afgerond. De handhaving van reclameborden in het buitengebied is volgens plan 
uitgevoerd. Daarnaast is het project Objectgebonden opschriften uitgevoerd en is uitvoering gegeven aan de 
Boswet.  

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
1.Totaal aantal hectares aangekochte nieuwe natuur ten behoeve 
van terreinbeherende organisaties (6.900 hectare in 2018) 4.820 4.617 

2.Totaal aantal hectares nieuwe natuur met een contract particulier 
natuurbeheer (2.700 hectare in 2018) 830 506 

3.Totaal aantal hectares nieuwe natuur met een contract agrarisch 
natuurbeheer (500 hectare in 2018) 90 0 

4.Totaal aantal hectares heidecorridors via bosomvorming (350 
hectare in 2018) 80 123 

5.Totaal aantal kilometer natuurvriendelijke oever (450 kilometer in 
2018) 191 142 

6.Totaal aantal faunapassages in provinciale wegen (70 in 2018) 28 21 
7.Totaal aantal gemeenten met een landschapsbeleids- of 
ontwikkelingsplan passend binnen het kader van de 
Landschapsvisie 

4 15 

8.Totaal aantal aardkundige monumenten 9 9 
9.Toestand van natuur en landschap inzichtelijk gemaakt via de 
website Buiten in Beeld Actualisatie 

rapport over 2006 

Website is 
regelmatig 

geactualiseerd 
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10. Het voorkomen van ongewenste ingrepen in natuur, landschap, 
cultuurhistorie en archeologie door vergunningverlening en het 
handhaven van de in de ‘groene’ wet- en regelgeving beoogde 
kwaliteit op de meest efficiënte wijze 

Handhavings-
programma 2007 Gerealiseerd 

Toelichting verschillen 
1. Zie beleidstekst. 
2. Hectares 2007 gebaseerd op ingediende aanvragen. Taakstelling is exclusief robuuste ecologische 

verbindingszones. 
3. Betreft hectares omslag; taakstelling is exclusief robuuste ecologische verbindingszones. 
4. Uit onderzoek is gebleken dat 32 hectare heideherstel van voor 2004 bij het project Heideherstel 

meegerekend moet worden.  
5. In 2007 is negen kilometer gerealiseerd. Veel projecten zijn in voorbereiding. 
6. In 2007 zijn geen projecten uitgevoerd, maar wel voorbereid. 
7. Het aantal LOP’s bedraagt inmiddels zes. Dit heeft betrekking op vijftien gemeenten. 
8. In totaal zijn er acht aardkundige monumenten en is er in 2007 als invulling voor een nieuw aardkundig 

monument in samenwerking met de gemeente Houten en Landschap Erfgoed Utrecht een aardkundige 
fietsroute Fietsen door verdwenen rivieren met een daarbij behorend boekje gerealiseerd.  

9. Door een verandering in de methodiek voor rapportages en door vertrek van medewerkers door OiO kon de 
rapportage van het veldwerk 2006 niet worden afgerond. De website is wel regelmatig geactualiseerd. 

10. Bij de behandeling van de vergunning- en ontheffingsaanvragen zijn de waarden die beschermd worden in 
de ‘groene’ wet- en regelgeving zo goed mogelijk beschermd. 

Baten en lasten  Bedragen x € 1.000
Rekening 2006 Primitieve 

begroting 2007
Begroting na 

wijziging 2007
Rekening 2007 Saldo

Lasten 5.270               3.571                   4.486                   4.496                    10-                 
Baten 259                  16                        57                        77                         20-                 
Subtotaal 5.011               3.555                   4.429                   4.419                    10                 
Centrale overhead 1.112               1.135                   1.135                   1.135                    -                    
Resultaat voor 
bestemming 6.123               4.690                   5.564                   5.554                    10                 
Onttrekking reserves 6.743               -                           682                      682                       -                    
Dotatie reserves 6.313               -                           80                        230                       150-               
Resultaat na 
bestemming 5.693               4.690                   4.962                   5.102                    140-               

Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Begroting 

na 
wijziging 

2007 

Rekening 
2007 Saldo

Lasten 
Diverse kleine afwijkingen lasten 4.486 4.496 -10
Totaal lasten  -10

Baten 

Diverse kleine afwijkingen baten 57 77 -20
Totaal baten  -20

TOTAAL  4.429 4.419 10

Mutaties reserves  Bedragen x € 1.000

Begroting 2007 Rekening 2007 
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
Nog te verrichten 
activiteiten 80 80 80 80

Dienstreserve Ruimte 
en Groen 87  87
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Uitvoering programma 
Woonschepen 515 150 515

Totaal 80 682 230 682

Toelichting 

Zie ook de toelichting in de staat van reserves en mutaties per reserve. 

Nog te verrichten activiteiten 
De onttrekking betreft overgeboekt budget Agenda natuurbeleid van 2006 naar 2007.  
De storting betreft overgeboekte budgetten van 2007 naar 2008 en bestaat uit € 25.000 voor ecologisch 
onderzoek en uit € 55.000 voor ecologische verbindingszones. 

Dienstreserve Ruimte en Groen 
In 2007 zijn middelen uit de dienstreserve onder andere gebruikt voor het versnellen van de uitvoering 
ecologische verbindingzones, veldwerk en digitalisering natuurdocumentatie.  

Reserve Uitvoering programma Woonschepen 
Voorgesteld wordt het niet bestede budget Woonschepen ad € 150.000 terug te laten vloeien in de reserve. 
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Programmanr: 2.6 Plattelandszaken Portefeuillehouder 

Productgroepen:  1. Agrarische zaken, plattelands-    
ontwikkeling  

Dhr. Drs. R.W. Krol 

Doel

Een veelzijdig en vitaal Utrechts platteland. 

Dit willen we realiseren aan de hand van drie doelstellingen/ambities: 
1. vraaggericht ondernemen voor de Utrechtse samenleving; 
2. benutten van het Utrechtse natuurlijke en sociale kapitaal; 
3. ruimte voor experimenten. 

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Beleidsontwikkeling 
De provincie Utrecht wil een ondernemende partner zijn in het maatschappelijke speelveld van de 
plattelandsontwikkeling. Voor de periode 2005 tot en met 2008 wordt hiervoor op projectmatige wijze uitvoering 
gegeven aan de visie en het activiteitenprogramma Platteland in ontwikkeling.  
De ontwikkeling van het platteland van Utrecht hangt samen met de positie van Utrecht in de Randstad. Utrecht 
is een verstedelijkte provincie met een veelzijdig aanbod aan hoogwaardig groen op het platteland. Dit 
hoogwaardige groen draagt in belangrijke mate bij aan het investeringsklimaat en maakt Utrecht een provincie 
waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Met het oog op een vitaal platteland moet het sociale, 
economische en groene kapitaal van het platteland worden behouden en versterkt. Het programma 
plattelandsontwikkeling staat niet op zich zelf. Het is de smeltkroes van diverse beleidsvelden en vanuit deze 
beleidsvelden wordt naar oplossingen gekeken voor de plattelandsproblematiek.   
In 2007 is duidelijk geworden dat er nieuwe maatschappelijke veranderingen optreden die van invloed kunnen 
zijn op het huidige landbouwbeleid en het beleid voor plattelandsontwikkeling. De internationale marktsituatie laat 
een toenemende vraag zien naar grondstoffen en landbouwproducten. Dit heeft in 2007 al geleid tot onder 
andere hogere graan- en melkprijzen. Er wordt veel gebouwd in het landelijk gebied; agrariërs durven weer te 
investeren in het eigen bedrijf. Op dit moment is nog moeilijk te voorspellen wat de aangetrokken marktsituatie 
betekent voor verbredingsactiviteiten, in het bijzonder voor agrarisch natuurbeheer.  

Hoofdactiviteiten 
In het programma Platteland in ontwikkeling zijn ambities geformuleerd voor ondernemerschap op het platteland, 
zorglandbouw, streekproducten, groenblauwe diensten, een leefbaar landelijk gebied en de ontwikkeling van een 
duurzame landbouw. In 2007 is verder gewerkt aan de genoemde ambities. Bij de verschillende 
(gebieds)projecten hebben we vooral een faciliterende en adviserende rol vervuld. Hierbij zijn prille projectideeën 
omgezet in volwaardige projectplannen. De activiteiten hadden vooral te maken met het thema vraaggericht 
ondernemen voor de Utrechtse samenleving (doelstelling 1/Ambitie A) en het benutten van het Utrechtse 
natuurlijke en sociale kapitaal (doelstelling 2/Ambitie B). Activiteiten met betrekking tot doelstelling 3/Ambitie C 
(ruimte voor experimenten) zijn vanwege capaciteitstekort in 2007 niet opgestart.  

Ondernemerschap en samenwerkingsverbanden 
Onze inzet is met prioriteit gericht op ondernemerschap en het professionaliseren van 
samenwerkingsverbanden. In het kader van het ondernemerschap is in 2007 het project Kansen voor boeren 
Leusden afgerond. Het project heeft betrekking op het bieden van perspectief aan agrarische ondernemers, 
terwijl daarmee tegelijkertijd doelen uit het reconstructieplan worden bevorderd. Voorbeelden van 
samenwerkingsverbanden zijn de Vereniging van Utrechtse Zorgboeren, de Landwinkelcoöperatie, het Streek- 
en Smaakverbond en Stichts Goed (toerisme). Ook in 2007 wisten veel ondernemers gebruik te maken van onze 
ondersteuning.  

Duurzaam beheer 
Voor het doel duurzaam beheer van het landelijk gebied door landgebruikers en -eigenaren is gewerkt aan een 
pilot Groenblauwe diensten in de gebieden De Venen en de Utrechtse waarden. Gebruik makend van de in 2007 
door de Europese Unie goedgekeurde catalogus groenblauwe diensten worden in deze gebieden diensten 
benoemd, die buiten de bestaande regelingen of subsidiekaders vallen, zoals het Programma Beheer en de 
regeling Kleine Landschapselementen.  
Tevens is in dit kader een pilot gestart waarbij een speciale regeling is gemaakt voor de uitvoering van de 
regeling Kleine Landschapselementen. De pilot heeft betrekking op de vergoeding van waardedaling wanneer 
nieuwe landschapselementen op landbouwgronden worden gerealiseerd. Hiermee hopen wij de realisatie van 
nieuwe landschapselementen te stimuleren.  
De uitkomsten van de pilots zijn input voor de herziening van het Programma Beheer.  
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Recreatieve ontsluiting
Ten aanzien van de recreatieve ontsluiting van het platteland zijn er in 2007 veel goede projecten gerealiseerd. 
In 2007 zijn in het gebied De Venen zogenaamde hooiberghutten en in de Vallei zogenaamde liniehutten 
geopend, waarmee de overnachtingsmogelijkheden voor de rondtrekkende recreant sterk verbeterd zijn.  

Bevorderen leefbaarheid 
De provincie heeft bekeken hoe via verschillende invalshoeken de leefbaarheid op het platteland kan worden 
bevorderd. Vanuit plattelandsontwikkeling vervullen we een adviserende en faciliterende rol in de plaatselijke 
groepen van LEADER.  

Biologische landbouw 
Door de stichting LaMi zijn vijf projecten uitgevoerd. Deze projecten waren in het bijzonder gericht op het 
ondersteunen van agrariërs bij gezamenlijke problemen en op de begeleiding bij omschakeling naar biologisch. 
Tevens heeft bij alle projecten het overnemen van technieken uit de biologische landbouw in de gangbare 
landbouw de aandacht. 

Verbetering landbouwstructuur 
De provincie en de landbouworganisaties hechten grote waarde aan de verbetering van de fysieke 
landbouwstructuur. De uitvoering van projecten vindt plaats in nauwe samenwerking met de Land- en 
Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) binnen de AVP. Eind 2007 is de conceptnotitie 
Landbouwstructuurverbetering besproken met LTO. Deze notitie legt de belangrijkste afspraken en werkwijze 
vast.

Communicatie 
Een extern bureau heeft de opdracht gekregen voor het vervaardigen van een brochure over de uitgevoerde 
projecten van het activiteitenprogramma Platteland in ontwikkeling. De interviews die hiervoor zijn gehouden 
hebben informatie opgeleverd die bruikbaar is bij de evaluatie van de huidige aanpak voor 
plattelandsontwikkeling.  

Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
In 2007 is de Europese Commisie (EC) gestart met een evaluatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 
In het kader van deze evaluatie heeft de EC nationale en regionale overheden en maatschappelijke organisaties 
gevraagd om inbreng en suggesties voor beleidsaanpassingen. In Randstadverband is in samenwerking met 
andere verstedelijkte regio's in Europa een symposium gehouden en is een position paper opgesteld waarin 
aandacht gevraagd wordt voor de positie en het belang van landbouw onder stedelijke druk. Peri-urban 
landbouwgebieden zijn niet alleen belangrijk voor de productie van hoogwaardig voedsel, maar bieden ook open 
ruimte en een aantrekkelijk landschap waar de stedeling ontspanning en recreatie kan vinden. 

Plattelandontwikkelingsprogramma 2 (POP2) 
De provincie Utrecht heeft bijgedragen aan de POP2-subsidieregeling voor startende jonge boeren. Van de 
dertig ingediende aanvragen in 2007, voldeden 27 aanvragen aan de subsidievoorwaarden. Mede dankzij de 
cofinanciering van de provincie Utrecht konden deze 27 aanvragen worden gehonoreerd. 

LaMi 
In 2007 is een discussie gevoerd over de toekomst van de stichting LaMi. Uitkomst van deze discussie is dat de 
doelstellingen van de stichting overeind blijven, maar dat LaMi niet in de vorm van een zelfstandige stichting 
voortgezet zal worden. LaMi zal als een werkeenheid onder aansturing van de provincie worden ondergebracht 
bij één van de AVP-programmabureaus. 

Bodemkaart 
Een belangrijk dossier betreft het via een Europese aanbestedingsprocedure laten opstellen van een nieuwe 
bodemkaart voor het Veenweidegebied van de provincie Utrecht. Op basis van deze bodemkaart kan toekomstig 
beleid worden geformuleerd met het oog op een gewenste beperking van de bodemdaling in deze gebieden. De 
afdeling Groen heeft in 2007 de projectleiding gevoerd. Over de vertraging van het proces hebben wij de 
statencommissie geïnformeerd. In december zijn de conceptbodemkaarten opgeleverd. 

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
1.Behouden percentage agrarische bedrijven groter dan 70 NGE 
(Nederlandse Grootte Eenheden) 37 37 

2.Aantal hectare met landbouwstructuurversterking (per jaar) 500-1.000 151 
3.Bedrijven met biologische landbouw (cumulatief) 83 93 
4.Aantal agrarische ondernemers dat deelneemt aan trainingen en 
innovatieve trajecten (per jaar) 100 150 

5.Toenamepercentage agrarische bedrijven met 
verbredingsactiviteiten - - 
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6.Aantal hectare extra op Programma Beheer met contracten voor 
beheer en diensten (per jaar) (groenblauwe diensten) 25 > 25

7.Percentage dagrecreatief gebruik van platteland 5 5
8.Aantal gemeenten met kleine kernen dat leefbaarheidsprojecten 
onderneemt 15 15 

Toelichting verschillen 
2. Gemiddeld aantal hectare vrijwillige kavelruil 2007. De indicator is een gemiddelde per jaar. Op 151 hectare 

zijn concrete individuele kavelwerkzaamheden uitgevoerd. Met deze 151 hectare is de landbouwstructuur in 
een groter aangrenzend gebied verbeterd. Bij de afronding van projecten zoals de Ruilverkaveling met 
administratief karakter (RAK) Kromme Rijn zal het aantal hectare sterk toenemen.

3.   Autonome ontwikkeling: er is een toenemende belangstelling voor omschakeling naar biologische landbouw.
5. Dit wordt in 2008 weer gemeten door het Centraal Bureau voor de Statistiek.  
6. In het gebied De Venen gaat het om de inrichting van 8.000 meter slootoever met een breedte van 1,5 

meter ten behoeve van moerassoorten flora en fauna. Bij Groenekan is 2,5 hectare landschaps- en 
natuurherstel uitgevoerd nabij de fly-over in het spoor. Er zijn veel strekkende meters uitgevoerd, maar dit 
levert relatief weinig areaal op. Bovendien is er nog weinig bekendheid en ervaring met betrekking tot dit 
instrument. In de gebieden De Venen en Lopikerwaard is gestart met een pilot Groenblauwe diensten. In 
2007 zijn er meer dan 300 nieuwe contracten voor het beheer van kleine landschapselementen afgesloten. 
Hiermee is het streefareaal van 25 hectare ruim gehaald. 

7. Inschatting van de afdeling Economie, Cultuur en Vrije tijd. 
8. Het aantal van vijftien was al in 2006 bereikt. 

Baten en lasten  Bedragen x € 1.000
Rekening 2006 Primitieve 

begroting 2007
Begroting na 

wijziging 2007
Rekening 2007 Saldo

Lasten 255                  217                      884                      812                       72                 
Baten -                       -                           200                      200                       -                    
Subtotaal 255                  217                      684                      612                       72                 
Centrale overhead 59                    92                        92                        92                         -                    
Resultaat voor 
bestemming 314                  309                      776                      704                       72                 
Onttrekking reserves 800                  -                           757                      757                       -                    
Dotatie reserves 757                  -                           310                      310                       -                    
Resultaat na 
bestemming 271                  309                      329                      257                       72                 

Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Begroting 

na 
wijziging 

2007 

Rekening 
2007 Saldo

Lasten 
Apparaatskosten  
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden naar project 
werkzaamheden. Dit heeft echter geen effect gehad op de productie. 

237 168 69

Diverse kleine afwijkingen lasten overig 647 644 3
Totaal 884 812 72

Mutaties reserves  Bedragen x € 1.000

Begroting 2007 Rekening 2007 
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
Projecten   310 757 310 757
Totaal 310 757 310 757
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Toelichting 

Reserve projecten 
De onttrekking betreft overgeboekt projectbudget van 2006 naar 2007 voor het project Bodemkaart.  
De storting in de reserve Projecten betreft overgeboekt projectbudget van 2007 naar 2008 voor het project 
Bodemkaart. 
Zie ook de toelichting in de staat van reserves en mutaties per reserve. 
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Programma 2.7:  Ontgrondingen Portefeuillehouder 

Productgroepen:  1.  Bouwgrondstoffenbeleid 

2.  Vergunningverlening  

Dhr. Drs. R.W. Krol 

Doel

1. Het behoud van een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving en een toereikende voorziening aan 
bouwgrondstoffen door: 
� het reguleren van de behoefte aan het winnen van primaire bouwgrondstoffen; 
� realisatie van de taakstelling voor de hoeveelheid te winnen beton- en metselzand; 
� het voorkomen van onevenredige aantasting van waarden van de fysieke leefomgeving als gevolg van  

ontgrondingen. 
2. Het bevorderen van een correct en voorspoedig procedureverloop door gecoördineerde vergunning-

verlening (‘één-loket’). 

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Door middel van het instrument vergunningverlening voor ontgrondingen wordt voorzien in de behoefte aan 
primair beton- en metselzand, waarbij tevens de goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving gewaarborgd is. 
Wat de taakstelling ‘voorziening beton- en metselzand’ voor de periode 1999 tot en met 2008 betreft, lagen we 
ook in 2007 op schema en zullen aan het eind van deze periode voldoen aan de doelstelling in ons bouw-
grondstoffenplan.  
In 2007 waren er twee vanuit ontgrondingen gecoördineerde vergunningenprocedures.  

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Vergunde hoeveelheid beton- en metselzand (x 1.000 ton/jaar) 500 600 
Te winnen hoeveelheid beton- en metselzand uit bestaande en te 
realiseren winningen (x 1.000 ton/jaar) 700 2201

Vergunde oppervlakte voor beton- en metselzandwinning in 
combinatie met realisering ander project (hectare) 5 7 

Te winnen hoeveelheid ophoogzand uit bestaande en te realiseren 
winningen (x 1.000 m3) 2.000 1.4002

Te winnen hoeveelheid klei uit bestaande en te realiseren 
winningen (x 1.000 m3) 150 180 

Baten en lasten  Bedragen x € 1.000

Rekening 2006 Primitieve 
begroting 2007

Begroting na 
wijziging 2007

Rekening 2007 Saldo

Lasten 275                  306                      306                      250                       56                 
Baten 193                  168                      168                      110                       58                 
Subtotaal 83                    138                      138                      140                       2-                   
Centrale overhead 151                  113                      113                      113                       -                    
Resultaat voor 
bestemming 234                  251                      251                      253                       2-                   
Onttrekking reserves -                       -                           -                           -                            -                    
Dotatie reserves -                       -                           -                           -                            -                    
Resultaat na 
bestemming 234                  251                      251                      253                       2-                   

1 Er is minder beton- en metselzand gewonnen door een stagnatie bij de winning in de Westplas van de 
Haarrijnse plassen. Oorzaak hiervan zijn contractuele problemen tussen de zandwinner en de gemeente omtrent 
de uitvoering. 
2 Een oorzaak voor de kleinere hoeveelheid gewonnen ophoogzand ten opzichte van de begrote hoeveelheid is 
waarschijnlijk dat er uit kostenoverwegingen meer zand van elders is betrokken (onder andere Noordzeezand). 
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2.7 Ontgrondingen 

Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Begroting na 

wijziging 
2007 

Rekening 
2007 Saldo

Lasten 
Lagere apparaatskosten                 251 203 48
Lagere advertentie kosten 55 47 8
Totaal lasten                306              250            56 

Baten 
Minder ontgrondingaanvragen waardoor lagere opbrengst leges en 
heffingen                -168              -110             -58 

Totaal baten               -168              -110            -58 

TOTAAL  138 140 -2

Mutaties reserves  Bedragen x € 1.000

Begroting 2007 Rekening 2007 
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
n.v.t. 
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Programmanr: 2.8 Agenda Vitaal Platteland Portefeuillehouder 

Productgroepen:  8. AVP Overig  

9. Reconstructie 

10. Natuur 

11. Landbouw / Sociaal-economische 
vitalisering  

12. Recreatie 

13. Landschap 

14. Bodem 

15. Water 

Dhr. Drs. R.W. Krol 

Doel

Het hoofddoel is een effectieve realisatie van vastgesteld beleid in het landelijk gebied dat is vastgelegd in één 
meerjarige agenda voor een vitaal platteland (AVP) voor de periode 2007-2013. Het betreft de thema’s op het 
gebied van natuur, recreatie, landbouw, Nationale Landschappen, vitalisering landelijk gebied, water en milieu. 

Verantwoording voor gerealiseerd beleid

Op 18 december 2006 is de bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de provincie Utrecht gesloten. Hiermee is 
het officiële startpunt gemarkeerd voor het uitvoeren van het vastgestelde beleid voor de Agenda Vitaal 
Platteland (AVP). Het jaar 2007 kenmerkt zich hierdoor als opstartjaar waarin met name in de opzet veel werk is 
verricht. De belangrijkste producten die in dit kader zijn opgeleverd bestaan uit het subsidiekader, de 
gebiedsprogramma’s 2007-2013, de uitvoeringsprogramma’s 2007 en 2008, de administratieve organisatie 
waarin de processen en de te gebruiken formulieren voor de AVP zijn beschreven en het 
projectenadministratiesysteem Prisma. 

Doordat de beoordeling van het subsidiekader AVP door het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit veel langer heeft geduurd dan oorspronkelijk was gepland, is de subsidieverordening 
Investeringsprogramma landelijk gebied (ILG) pas op 9 oktober 2007 opengesteld. Hierdoor kon men pas vanaf 
dat moment subsidieaanvragen indienen bij de provincie Utrecht. De uitvoering van de vastgestelde prestaties 
volgens de uitvoeringsprogramma’s 2007 van de AVP-gebieden heeft hierdoor behoorlijke vertraging opgelopen. 

Vanaf 1 januari 2007 maakt de uitvoering van het Reconstructieplan integraal onderdeel uit van de Agenda 
Vitaal Platteland (AVP). In de hieraan voorafgaande jaren is een start gemaakt met de uitvoering van het plan. 
Hierbij hebben de provincie Utrecht en (het programmabureau van) de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei 
(SVGV) het accent gelegd op het op gang brengen van de uitvoering, het verkrijgen van draagvlak, het 
organiseren van de benodigde samenwerking en het besteden van de beschikbare middelen. Dit is goed gelukt. 
Het gevolg van de gekozen strategie is dat de relatief makkelijke projecten het eerst zijn opgepakt en de 
realisatie van de doelen in de volle breedte nog niet op gang is gekomen. Dit geldt in het bijzonder voor de 
moeilijkere onderdelen zoals EHS, verdroging, natte ecologische verbindingszones en 
landbouwstructuurverbetering. Vanaf 2007 is de inzet nadrukkelijk om de uitvoering in de komende jaren in de 
volle breedte op gang te brengen. Dit vraagt in veel gevallen een lange voorbereiding. 

De provincie vervult in de EHS een initiërende en regisserende rol en geeft sturing via het driesporenbeleid 
basisbescherming-beheer-aankoop. De planologische basisbescherming is geregeld in het Streekplan 2005-
2015, waarin de EHS ruimtelijk is vastgelegd. Om de gestelde doelstellingen van het EHS-programma (exclusief 
de robuuste ecologische verbindingszones) te behalen moet er in de periode 2004-2018 jaarlijks gemiddeld 190 
hectare worden verworven. In het kader van het ILG is een grondverwervingstempo afgesproken van 215 
hectare per jaar gedurende zeven jaar (inclusief hectares ten behoeve van Recreatie Om De Stad). De 
werkelijke realisatie loopt achter bij de planning. In 2007 is ten behoeve van de EHS 189 hectare en voor de 
Recreatie Om De Stad (RODS) 17 hectare grond verworven. Ook met het in het ILG geprogrammeerde 
grondverwervingstempo zal de EHS-doelstelling in 2018 niet kunnen worden gehaald. In 2007 is derhalve 
gestart met het opstellen van een strategisch aankoopstrategieplan, met als doel de grondverwerving te 
versnellen.  
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2.8 Agenda Vitaal Platteland 

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
A. Klanttevredenheid bij partners in de uitvoering X X 
B. Benchmarking met andere provincies in jaarlijkse rapportages 

Rijk X X 

C. Realisatie van reconstructieplan Gelderse Vallei-Utrecht Oost 
2005-2020 (in procenten per jaar) 7 3 

D. Gerealiseerde hectare EHS (2007-2013) van de totale 
taakstelling 10.264 hectare Zie prog. 2.5 Zie prog. 2.5 

E. Gerealiseerde soortenbeschermingsplannen Zie prog. 2.5 Zie prog. 2.5 
F. Gerealiseerde ecologisch verbindingen Zie prog. 2.5 Zie prog. 2.5 
G. Vermindering areaal verdroogde natuur ten opzichte van de 

verdrogingskaart 1999 in de periode 2007-2013 Zie prog. 3.1 Zie prog. 3.1 

H. Percentage van het oppervlaktewater dat voldoet aan de 
ecologische eisen. Zie prog. 3.1 Zie prog. 3.1 

I. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Zie prog. 2.5 Zie prog. 2.5 
J. Landbouw (percentage bedrijven > 70 NGE, aantal biologische 

bedrijven, hectares structuurversterking) Zie prog. 2.6 Zie prog. 2.6 

K. Percentage agrariërs dat met bovenwettelijke inspanningen pm X
L. Leefbaarheid (aantal gemeenten met kleine kernen dat 

leefbaarheidprojecten uitvoert) 15 2 

M. Gerealiseerd oppervlak van RODS in de periode 2007-2013 50 22 
N. Aangepakte knelpunten landelijke routenetwerken wandelen, 

fietsen en varen pm 25 

O. Percentage realisatie uitvoeringsprogramma’s (2007- 2013) 
Nationale Landschappen 10 3 

Toelichting verschillen 
Ad C. Reconstructie 
Vanaf 1 januari 2007 maakt de uitvoering van het Reconstructieplan integraal onderdeel uit van de Agenda 
Vitaal Platteland (AVP). In de hieraan voorafgaande jaren is een start gemaakt met de uitvoering van het plan. 
Hierbij hebben de provincie Utrecht en (het programmabureau van) de SVGV het accent gelegd op het op gang 
brengen van de uitvoering, het verkrijgen van draagvlak, het organiseren van de benodigde samenwerking en 
het besteden van de beschikbare middelen. Dit is goed gelukt. Het gevolg van de gekozen strategie is dat de 
relatief gemakkelijke projecten het eerst zijn opgepakt en de realisatie van de doelen in de volle breedte nog niet 
op gang is gekomen. Dit geldt in het bijzonder voor de moeilijkere onderdelen zoals EHS, verdroging, natte 
ecologische verbindingszones en landbouwstructuur verbetering. Vanaf 2007 is de inzet nadrukkelijk om de 
uitvoering in de komende jaren in de volle breedte op gang te brengen. Dit vraagt in veel gevallen een lange 
voorbereiding. 

Ad L. Leefbaarheid 
Er zijn 26 leefbaarheidsprojecten in kleine kernen in uitvoering in 17 gemeenten. Uitvoering wil meestal zeggen 
dat er onderzoek op gang is gekomen naar leefbaarheidsproblemen en/of haalbaarheidsonderzoek naar 
oplossingsrichtingen. In enkele situaties is ook de bouwkundige uitvoering ter hand genomen. In Tienhoven 
(gemeente Maarssen) is de (ver)bouw gestart van een voormalig kerkgebouw tot medisch centrum. In De Hoef 
(gemeente De Ronde Venen) is de bouw van een multifunctionele ruimte bij de school gerealiseerd. In beide 
gevallen zal de bouw voor de zomer van 2008 afgerond zijn. 

Ad M. RODS 
In het kader van de recreatie om de stad is in 2007 17 hectare grond verworven en 22 hectare ingericht. De 
realisatie van de RODS blijft achter, omdat tot op heden slechts die gronden worden aangekocht die op vrijwillige 
basis aan de markt worden aangeboden. Om die reden is een strategisch grondplan opgesteld om versnelling in 
de realisatie te bewerkstellingen. 

Ad N. Landelijke routenetwerken 
In 2007 is meer gerealiseerd dan was begroot. Er is gewerkt aan het in kaart brengen van een landelijk 
routenetwerk, zijn 41 wandelpaden geopend met een totale lengte van 506 kilometer en 25 knelpunten met een 
lengte van 5 kilometer opgelost. 

Ad O. Nationale Landschappen 
Voor de Utrechtse Nationale Landschappen zijn de kernkwaliteiten beschreven en is de begrenzing in concept 
vastgesteld. Verder zijn de Landschapsontwikkelingsplannen (LOP's) Loenen-Breukelen en Binnenveld 
opgesteld. Het totaal aantal LOP's komt daarmee op zes, welke vijftien gemeenten beslaan. Ook hebben wij de 
nota Landschap in ontwikkeling met de bijbehorende top 7-projecten vastgesteld. LIO richt zich met name op het 
in een vroegtijdig stadium betrekken van landschap in de planvorming en op gebiedsgerichte projecten. 
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2.8 Agenda Vitaal Platteland 

In 2007 is het inspiratieboek Grebbelinie opgesteld. Hierin is de bijzondere cultuurhistorische, ecologische en 
recreatieve betekenis gevat in het landschappelijke karakter van de linie. Voor het project Ruimte voor de Lek is 
een ruimtelijk kwaliteitskader opgesteld waarmee ruimtelijke kwaliteit op een constructieve manier kan worden 
ingezet bij rivierverruimende maatregelen. In de Gelderse Vallei is een pilot gestart om uitwerking te geven aan 
het Deltaplan Landschap. Ook in de gebiedsvisie Vechtstreek speelt de bijzondere landschappelijke kwaliteit van 
dit stukje Randstad een grote rol. De Vechtstreek is daarom genomineerd om onderwerp te zijn van de achtste 
EO Wijersprijsvraag, een prijsvraag voor regionaal ruimtelijk ontwerp. 

Baten en lasten  Bedragen x € 1.000
Rekening 2006 Primitieve 

begroting 2007
Begroting na 

wijziging 2007
Rekening 2007 Saldo

Lasten 15.968             11.415                 48.893                 47.126                  1.767            
Baten 4.266               243                      33.930                 35.821                  1.891-            
Subtotaal 11.702             11.172                 14.963                 11.305                  3.658            
Centrale overhead 584                  646                      646                      646                       -                    
Resultaat voor 
bestemming 12.286             11.818                 15.609                 11.951                  3.658            
Onttrekking reserves 4.324               2.045                   8.531                   5.458                    3.073            
Dotatie reserves 5.198               1.181                   3.206                   3.679                    473-               
Resultaat na 
bestemming 13.160             10.954                 10.284                 10.172                  112               

Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Begroting 

na wijziging 
2007 

Rekening 
2007 Saldo

Apparaatskosten
Overige apparaatskosten 
Het aantal gewerkte uren is hoger uitgevallen dan 
voorgecalculeerd, onder meer door een lager 
ziekteverzuimpercentage. 

1.405 1.773 -368

Overige lasten 
Overgenomen rijksverplichtingen 
Dit betreft de overgenomen verplichtingen van het Rijk voor 
diverse thema’s uit de bestuursovereenkomst. Bij het opstellen 
van de tweede begrotingswijziging van 2007 stond de omvang 
van de overlopende verplichtingen nog niet vast en werd er vanuit 
gegaan dat deze minder omvangrijk was.

32.226 33.109 -883

Programmabureau Groene Hart 
Betreft de kosten voor het programmabureau Groene Hart dat 
gehuisvest is in het provinciehuis Utrecht. Tegenover de kosten 
van dit programmabureau staat een bijdrage van de drie 
deelnemende provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland. 
(zie ook toelichting baten). 

0 846 -846

Vitaal platteland 
Het budget is beschikbaar gesteld bij de Voorjaarsnota 2006. De 
omslag naar het werken met een Agenda Vitaal Platteland heeft 
minder gekost. 

874 813 61

Groenblauwe diensten
Later dan geprogrammeerd is in 2007 voor de gebieden De 
Venen en de Utrechtse waarden een pilotproject Groenblauwe 
diensten gestart. De dekking van het project is geregeld uit de 
reserve Aankopen natuurterreinen. Het pilotproject loopt door tot 
in 2008. 

500 50 450

Ondersteuning AVP (onder andere Prisma) 
De ontwikkeling van de projectenadministratie voor Prisma heeft 
in 2007 vertraging opgelopen, omdat het realiseren van de 
koppeling tussen Coda en Prisma complexer bleek dan was 
verwacht. Prisma is nu operationeel. Voor de verdere 
ontwikkeling en afronding van een aantal overzichten is het 
restbudget nodig.  

268 210 58
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EU-projecten
Dit geld was oorspronkelijk geprogrammeerd als cofinanciering 
voor het multiculturele centrum Agterberg. Door problemen rond 
het toekennen van de aangevraagde subsidie voor het project, 
zal de uitvoering in 2008 tot stand komen.  

222 9 213

Grondverwerving 
Er is een geringe overschrijding voor grondverwerving. Deze kan 
gedekt worden uit de reserve Aankopen natuurterreinen. 

1.572 1.670 -98

Ecologische verbindingszones 
De begrote bijdragen van derden zijn dit jaar niet 
binnengekomen; daarom zijn er ook enkele uitgaven niet gedaan. 
Tevens is de uitgave van € 0,1 miljoen voor het Valleikanaal 
gedekt door de middelen in de reserve Stimuleringsfonds. Zie ook 
bij reserves. 

290 221 69

Reconstructie Natuur 
Er zijn in 2007 minder exploitatiesubsidies aan 
Landschapsbeheer Utrecht (LBU) verstrekt. Deze subsidies 
worden gefinancierd uit rijksmiddelen. Door de lagere uitgaven 
hebben we tevens minder rijksbijdragen ontvangen. Zie ook bij 
baten. 

289 153 136

Nationale parken 
De kosten voor het inrichten van het informatiecentrum voor het 
nationale park De Utrechtse Heuvelrug worden grotendeels door 
het Rijk vergoed. Zie ook bij baten. 

0 56 -56

Subsidie LBU 
De exploitatiesubsidie voor LBU is vertraagd vanwege het niet 
tijdig verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. De aanvraag 
komt in 2008. 

45 0 45

Structuurversterking
De omvang van de tweede module van de landinrichting voor 
RAK Kromme Rijn bleek duurder uit te vallen dan geraamd. Deze 
extra kosten voor structuurversterking worden gecompenseerd 
door extra baten van het Rijk. Zie ook bij baten. 

1.606 1.792 -186

Recreatiepakket 
De kosten voor het recreatiepakket worden gecompenseerd door 
een bijdrage. Zie ook bij baten. 

0 51 -51

Valleikanaal 
Er is subsidie verstrekt voor het Valleikanaal van € 0,1 miljoen. 
We hebben een tweede subsidieaanvraag van € 0,4 miljoen 
ontvangen, maar deze is in 2007nog niet beschikt. Dit zal in 2008 
gebeuren. De niet bestede middelen blijven beschikbaar in de 
reserve Stimuleringsfonds.

700 100 600

Gebiedsvisie Vechtstreek 
Zie voor een nadere toelichting het projectblad Gebiedsvisie 
Vechtstreek. 

230 161 69

De Schammer 
Zie voor een nadere toelichting het projectblad De Schammer. 100 15 85

Reconstructie 
Zie voor een nadere toelichting het projectblad Reconstructie. 2.696 1.381 1.315

Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Zie voor een nadere toelichting het projectblad Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. 

1.666 820 846

Overige kleine verschillen AVP 
(LBU, Programma Beheer, thema landbouw, etcetera) 4.204 3.896 308

Totaal lasten  1.767

Baten 
Programmabureau Groene Hart 
Betreft de bijdragen van de drie deelnemende provincies voor het 
programmabureau Groene Hart dat gehuisvest is in het 
provinciehuis Utrecht (zie ook toelichting lasten). 

0 851 -851
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Overgenomen rijksverplichtingen 
Dit betreft de rijksbijdrage voor de overgenomen verplichtingen 
van het Rijk voor diverse thema’s uit de bestuursovereenkomst. 
Bij het opstellen van de tweede begrotingswijziging van 2007 
stond de omvang van de overlopende verplichtingen nog niet vast 
en werd er vanuit gegaan dat deze minder omvangrijk was. De 
overgenomen verplichtingen worden gedekt door rijksmiddelen.

32.226 33.109 -883

Reconstructie Natuur 
Er zijn in 2007 minder exploitatiesubsidies aan LBU verstrekt. 
Deze subsidies worden gefinancierd uit rijksmiddelen. Door de 
lagere uitgaven hebben we tevens minder rijksbijdragen 
ontvangen. Zie ook bij lasten. 

239 105 134

Nationale parken 
De kosten voor de nationale parken worden grotendeels door het 
Rijk vergoed. 

0 45 -45

Structuurversterking
De omvang van de tweede module van de landinrichting voor 
RAK Kromme Rijn bleek duurder uit te vallen dan geraamd. Deze 
extra kosten voor structuurversterking worden gecompenseerd 
door extra baten van het Rijk. Zie ook bij lasten. 

0 589 -589

Recreatiepakket 
De kosten voor het recreatiepakket worden gecompenseerd door 
deze bijdrage. Zie ook bij lasten. 

0 51 -51

Reconstructie 
Zie voor een nadere toelichting het projectblad Reconstructie. 961 71 890

Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Zie voor een nadere toelichting het projectblad Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. 

0 188 -188

Overige kleine verschillen AVP 
(EU-ondersteuning, rijksbijdrage voor LBU, Programma Beheer, 
etcetera) 

504 812 -308

Totaal baten  -1.891

TOTAAL 14.963 11.305 3.658

Mutaties reserves  Bedragen  x  1.000

Begroting 2007 Rekening 2007 
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
Ecoducten 0 242 0 132
Aankopen 
Natuurterreinen 1.181 3.153 1.181 743

Reconstructiewet 0 0 354 0
Nog te verrichten 
activiteiten landelijk 
gebied 

567 1.672 490 1.672

Knelpunten landelijk 
gebied 585 585 585 585

Dienstreserve Ruimte 
en Groen 0 269 0 269

Projecten 299 536 295 536
Structuurfonds 0 0 0 15
Stimuleringsfonds 574 2.074 774 1.506
Totaal 3.206 8.531 3.679 5.458

Toelichting 

Reserve Ecoducten 
Het verschil tussen werkelijk en begroot wordt verklaard door een aantal verplichtingen (totaal voor € 81.000) dat 
wordt meegenomen naar 2008. De werkelijke onttrekking uit de reserve Ecoducten bedraagt in het jaar 2007      
€ 132.000. 
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Reserve Aankopen natuurterreinen 
In 2007 is conform begroting € 1.181.000 gestort in de reserve Aankopen natuurterreinen. De grondverwerving 
in 2007 is gedekt uit dezelfde reserve (€ 743.000). Dit is minder dan verwacht voor 2007 door de opstart van de 
AVP en het inrichten van de organisaties (bijvoorbeeld de gebiedscommissies). De middelen in de reserve 
blijven beschikbaar. 

Reserve Reconstructiewet 
In 2007 zijn met name de makkelijk te realiseren reconstructieprojecten uitgevoerd. De realisatie van doelen in 
de volle breedte wordt in 2008 ter hand genomen. De besteding van het voor reconstructie beschikbare budget 
2007 zal voor het belangrijkste deel in 2008 plaatsvinden. De niet benutte middelen zijn in de reserve 
Reconstructie gestort. 

Reserve Nog te verrichten activiteiten landelijk gebied  
De onttrekking van € 1.672.000 betreft overgeboekte middelen uit 2006 naar 2007. Deze onttrekking is conform 
de begroting. De begrote storting van € 567.000 bestaat uit overboekingen van 2007 naar 2008. Het gaat om de 
budgetten voor EU-uitvoeringskosten, bedrijfsovername boeren, LBU en ecologische verbindingszones. Het 
budget voor ecologische verbindingszones is uiteindelijk niet overgeboekt naar 2008; de middelen zijn in 2007 
besteed.

Dienstreserve Ruimte en Groen 
In 2007 zijn middelen uit de dienstreserve onder andere gebruikt voor het Groene Hart en de inrichting van 
control voor het programma AVP.  

Reserve Projecten 
De onttrekking betreft overgeboekte projectbudgetten van 2006 naar 2007.  
De storting in de reserve Projecten betreft overgeboekte projectbudgetten van 2007 naar 2008. De € 295.000 
bestaat uit € 32.000 voor Agenda Westelijke Veenweiden en uit € 263.000 voor het project Platteland in 
ontwikkeling. 

Reserve Structuurfonds 
In 2007 is € 15.000 besteed aan het voormalige Agenda 2010-project De Schammer. Deze middelen zijn gedekt 
uit de reserve Structuurfonds. 

Reserve Stimuleringsfonds 
Er is subsidie verstrekt voor het Valleikanaal van € 0,1 miljoen. We hebben een tweede subsidieaanvraag van         
€ 0,4 miljoen ontvangen, maar nog niet beschikt in 2007. Dit zal in 2008 gebeuren. De niet bestede middelen 
blijven beschikbaar in de reserve Stimuleringsfonds.  
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Programmanr: 3.1 Water Portefeuillehouder 

Productgroepen:  1. Veiligheid 

2. Waterkwantiteit 

3. Waterkwaliteit en ecologie 

4. Stedelijk waterbeheer en waterketen 

5. Water en ruimte 

6. Vaarwegen 

7. Organisatie waterbeheer 

Dhr. J. Binnekamp 

Doel

Het hoofddoel van het derde provinciale Waterhuishoudingsplan is een veilig en bewoonbaar land hebben en in 
stand houden. De provincie Utrecht streeft naar gezonde en veerkrachtige watersystemen en een duurzaam 
gebruik van water voor mens en natuur. 

Het belangrijkste uitgangspunt is voor ons duurzaam waterbeheer conform het landelijk beleid, vastgelegd in het 
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en Waterbeheer 21e eeuw. Duurzaam waterbeheer houdt in dat 
eventuele knelpunten niet worden afgewenteld in tijd, plaats of milieucompartiment. Daarnaast wordt gestreefd 
naar een natuurlijker beheer van water dat minder afhankelijk is van technische maatregelen. Hiervoor is het 
nodig water als uitgangspunt te nemen voor de ruimtelijke ordening.  

Verantwoording over gerealiseerd beleid

In 2007 zijn in het waterbeheer diverse zaken ter hand genomen. 
Op het gebied van waterveiligheid is uitvoering gegeven aan het amendement Beperken overstromingsrisico’s 
regionale keringen. Ook is de ontwerpverordening voor de waterkeringen in het gebied van Vallei en Eem in 
concept gereed gekomen. 
Voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn de detailanalyses voor grond- en oppervlaktewater afgerond. 
Hiermee zijn doelen, maatregelen en kosten voor het verbeteren van de ecologische en chemische kwaliteit van 
het water in beeld gebracht. 
Bij de problematiek van de verdroging is gekozen voor een nieuwe aanpak, gebaseerd op de bevindingen van 
de nationale Taskforce Verdrogingsbestrijding. De aandacht richt zich nu op de twaalf TOP-gebieden in de 
provincie Utrecht. 
In 2007 is ook het ontwerp voor het Grondwaterplan gereed gekomen, waarin omschreven wordt hoe wij als 
provincie Utrecht de beschikbare voorraad zoet grondwater beschermen en het gebruik ervan reguleren.   
Met de organisatie van het symposium Samenwerking in de waterketen hebben we als provincie het initiatief 
genomen om de regierol in de stimulering van efficiencyverbetering in de waterketen nader in te vullen. 
Voor de waterschappen zijn, als gevolg van de wijziging van de Waterschapswet, nieuwe reglementen 
opgesteld. In deze reglementen is onder meer de bestuurssamenstelling aangrijpend aangepast met het oog op 
de in 2008 te houden verkiezingen nieuwe stijl. 
De muskusrattenbestrijding is eind 2007 overgedragen aan hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
(HDSR).

Ook door middel van vergunningverlening draagt de provincie bij aan een doelmatig beheer van de 
grondwatervoorraad. Vergunningverlening heeft een regulerende werking zodat grondwater alleen voor 
hoogwaardige toepassingen wordt gebruikt, dat er zuinig wordt omgegaan met grondwater en dat de schade 
door een onttrekking voor derden en de omgeving zoveel mogelijk beperkt blijft. In 2007 zijn er 35 
vergunningaanvragen en bovendien 681 meldingen voor (niet vergunningplichtige) kleinere onttrekkingen 
afgehandeld. 

Ook is er invulling gegeven aan de handhavingstaken op het gebied van grondwater en zwemwater. In de 
Bethunepolder (waterwingebied) is met succes een integraal gebiedsgericht project uitgevoerd met alle 
handhavingspartners.  
Wat betreft de zwemwatertaken is de planning nagenoeg gerealiseerd. Dit betreft de controles van de 
verschillende categorieën badinrichtingen, veiligheid en veldonderzoek en de publieksvoorlichting. Verder 
hebben wij ons voorbereid op de komst van de Europese Zwemwaterrichtlijn.  Er is gehandhaafd op het 
onttrekken van grondwater. Extra inzet hierop is in 2008 noodzakelijk omdat sprake is van een toename van het 
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3.1 Water 

aantal vergunde onttrekkingen. Ook is de handhaving van koude-warmteopslaginstallaties (KWO’S) ter hand 
genomen. Daarmee is een einde gekomen aan de circa dertien langdurige gedoogsituaties. 

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Veiligheid: percentage van de regionale waterkeringen dat voldoet 
aan de veiligheidsnormen en randvoorwaarden1 75 78 

Waterkwantiteit: percentage grondoppervlakte dat voldoet aan de 
normen voor wateroverlast ten opzichte van de situatie in 2000 
(doel 100 procent in 2015 CNBW) 

42 
Dit percentage 
wordt niet meer 

zelfstandig bepaald 
Waterkwantiteit: percentage vermindering van het areaal verdroogd 
gebied ten opzichte van de verdrogingkaart 19992 28 X 

Waterkwaliteit en ecologie: percentage van  het oppervlaktewater 
dat voldoet aan de geldende normen = MTR > P (fosfaat)3 48 50 

Waterkwaliteit en ecologie: percentage van het oppervlaktewater 
dat voldoet aan de geldende normen = MTR > N (stikstof) 45 50 

Waterkwaliteit en ecologie: percentage van het oppervlaktewater 
dat voldoet aan de geldende normen = MTR > Zware metalen 8 10 

Stedelijk waterbeheer en waterketen: percentage van de 
gemeenten met wateroverlast dat een waterplan heeft vastgesteld 
dat voldoet aan de gestelde uitgangspunten 

100 85 

Water en ruimte: percentage van de relevante plannen dat conform 
de watertoetsprocedure is opgesteld 100 100 

Vaarwegen: percentage van de bruggen en sluizen opgenomen in 
de provinciale Scheepvaart-wegenverordening met een voldoende 
ruim en op elkaar afgestemd bedieningsregime. Doel is 70 procent 
in 20154

76 76 

Baten en lasten  Bedragen x € 1.000
Rekening 2006 Primitieve 

begroting 2007
Begroting na 

wijziging 2007
Rekening 2007 Saldo

Lasten 6.158               7.218                   7.939                   6.753                    1.186            
Baten 1.859               1.437                   1.471                   1.976                    505-               
Subtotaal 4.299               5.781                   6.468                   4.777                    1.691            
Centrale overhead 1.362               1.351                   1.351                   1.351                    -                    
Resultaat voor 
bestemming 5.661               7.132                   7.819                   6.128                    1.691            
Onttrekking reserves 1.041               1.720                   1.666                   1.475                    191               
Dotatie reserves 1.404               1.261                   1.261                   2.192                    931-               
Resultaat na 
bestemming 6.024               6.673                   7.414                   6.845                    569               

1 In 2007 is op basis van een oordeel van de waterbeheerders geschat dat 78 procent voldoet. De formele 
toetsing vindt vanaf 2007 plaats volgens de IPO-leidraad Toetsen veiligheid. Op basis van de in het kader van 
het NBW afgesproken normen. Komende periode worden afspraken gemaakt over: 

1. Het moment van het eerste veiligheidsverslag (1 januari 2009) (“op orde zijn” ). In een IPO-UvW-notitie 
wordt het streefjaartal genoemd van 2020. Afhankelijk van de complexiteit van een gebied kan een 
waterschap hiervan gemotiveerd afwijken; 

2. De periode wanneer alle regionale keringen aan de normen moeten voldoen. 
2 Het doel dat landelijk is bepaald voor deze indicator is 25 procent in 2005 en 40 procent in 2010. Het 
referentiejaar 1999 is door de partners in Utrecht bepaald. In 2007 heeft geen meting plaatsgevonden.  
3 De drie indicatoren over Waterkwaliteit en ecologie worden door de provincie beïnvloed door haar 
stimuleringsbeleid op het gebied van landbouw-milieubeleid, duurzaam bouwen, gebiedsgerichte projecten, 
mobiliteit. Daarnaast spelen de waterbeheerders een belangrijke rol vanwege hun waterkwaliteitbeheertaak. 
4. Dit doel is inmiddels ruimschoots gehaald, omdat bij brugbediening eerder dan verwacht is overgegaan op 
automatisering. 
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3.1 Water 

Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Begroting 

na 
wijziging 

2007 

Rekening 
2007 Saldo

Lasten 
Apparaatskosten 
De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer 
uren zijn besteed aan de verdrogingbestrijding. Deze overschrijding 
wordt gedekt uit de middelen van de reserve Exploitatieverschillen 
grondwaterbeheer. Daarnaast zijn ook meer uren besteed aan 
implementatie van de Europese KRW. 

2.586 2.737 -151

Bestrijding muskusratten 
De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de volledige 
vervroegde afschrijving van de opslagloods in verband met de 
delegatie van de muskusrattenbestrijding aan HDSR.  

2.363 2.432 -69

Stelpost grondwaterheffing 
Er zijn geen kosten in rekening gebracht ten gevolge van de 
commissiedeskundigen, waardoor het budget niet besteed is.  

175 0 175

Water in Visie Veenweidegebied 
Betreft bijdrage aan het project Groot Mijdrecht Noord 2006 en 2007. 
In 2007 zijn hier extra uitgaven voor gedaan ten laste van de middelen 
die uit het rekeningresultaat 2006 waren gereserveerd.  

80 160 -80

Inrichtingsmaatregelen in het kader van Europese KRW 
Bij de behandeling van het uitvoeringsprogramma in december 2007 
is hiervoor € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in 2007 niet 
besteed en wordt gestort in de reserve Coalitieakkoord.  

1.000 0 1.000

Applicatie water ten behoeve van de dienst Water en Milieu 
Onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er niet meer 
is geïnvesteerd in de bestaande automatiseringssysteem en doordat 
er vertraging is opgelopen bij de keuze van een nieuw te ontwikkelen 
systeem.  

110 10 100

Overige lasten < € 50.000   211
Totaal lasten 1.186

Baten 
Bestrijding muskusratten 
Meeropbrengsten worden veroorzaakt doordat de transparante BTW 
over 2005 en  2006 en BTW in 2007 werd ontvangen.  

16 377 -361

Verwerven leges Grondwaterwet 
Er zijn meer inkomsten uit leges geweest omdat er meer 
vergunningaanvragen voor met name KWO’s zijn binnengekomen. Er 
is sprake van een groei in het aantal KWO’s. 

160 269 -109

Opleggen heffing Grondwaterwet 
Het betreft grondwaterheffingen die jaarlijks worden geheven naar 
aanleiding van de hoeveelheid opgepompt grondwater. De begrote 
baten zijn een inschatting die gemaakt is op basis van ervaringen uit 
het verleden. De hoeveelheid opgepompt grondwater wordt sterk 
beïnvloed door de hoeveelheid neerslag. 

1.295 1.192 103

Overige baten < € 50.000  -138
Totaal baten -505

TOTAAL  1.691
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3.1 Water 

Mutaties reserves  Bedragen x € 1.000

Begroting 2007 Rekening 2007 
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
Verdrogingsbestrijding 200 233
Exploitatie 
grondwaterbeheer 1.261 1.466 1.192 1.140

Coalitieakkoord 1.000 
Projecten  102
Totaal 1.261 1.666 2.192 1.475

Toelichting 

Stortingen 
De storting in de reserves bestaat voor € 1.192.000 uit de ontvangen grondwaterheffing in 2007. Daarnaast 
wordt een bedrag van € 1.000.000 gestort in de reserve Coalitieakkoord ten behoeve van de uitvoering van het 
amendement van provinciale staten met betrekking tot de financiering van inrichtingsmaatregelen Europese 
KRW.

Onttrekkingen 
De onttrekking aan de reserves bestaat voor € 33.000 uit beschikkingen waaraan de verordening 
verdrogingbestrijding ten grondslag ligt en een bijdrage van € 200.000 voor het opstellen van een nieuwe 
bodemkaart. Daarnaast is een bedrag van € 1.140.000 onttrokken aan de reserve Exploitatieverschillen 
grondwaterbeheer ter dekking van de kosten in de exploitatie die uit de grondwaterheffing kan worden betaald.  

Ten slotte is een bedrag van € 102.000 onttrokken uit de reserve Projecten in verband met budgetten die in 2006 
zijn overgeboekt ten behoeve van de projecten Ruimte voor de Lek en Groot Mijdrecht Noord.  
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Programmanr: 3.2 Milieu Portefeuillehouder 

Productgroepen:  1. Lucht  

2. Bodem 

3. Water 

4. Externe veiligheid 

5. Verstoring 

6. Voorraadbeheer 

7. Bouwen en wonen 

8. Verkeer 

9. Bedrijven 

10. Landbouw 

11. Consumenten 

12. Gebiedsgerichte aanpak 

13. Algemeen 

Dhr. J.P.A. de Wilde 

Doel

In het Provinciaal milieubeleidsplan (PMP) staan de begrippen leefbaarheid en duurzaamheid centraal. Het gaat 
de provincie om het behoud en de versterking van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het PMP heeft vier 
ambities: 
1. behouden en herstellen van de (gewenste) milieukwaliteit in de provincie Utrecht; 
2. een bijdrage leveren aan de oplossing van de hardnekkige mondiale milieuvraagstukken; 
3. burgers en organisaties in de provinciale gemeenschap hun verantwoordelijkheid laten nemen; 
4. de uitvoering vernieuwen en richten op de eigen kwaliteit van gebieden. 

Verantwoording over gerealiseerd beleid

De belangrijkste resultaten voor het programma Milieu zijn de volgende. 

1. Lucht 
Wij hebben het voorlopig Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit vastgesteld. Dit programma 
draagt bij aan de landelijke inspanningen om overal de grenswaarden luchtkwaliteit te halen. De door de 
provincie uit te voeren maatregelen (Provinciaal Programma Luchtkwaliteit) zijn volop in uitvoering. De 
luchtkwaliteit is opnieuw in beeld gebracht met de Rapportage Besluit Luchtkwaliteit. Nieuwe knelpunten worden 
voorkomen door advisering over ruimtelijke plannen.  

2. Bodem 
In 2007 is de uitvoering van het bodembeleid op voortgezet conform het landelijk beleid. Uitgangspunt bij dit 
beleid is dat wegnemen van risico’s voor mens en milieu bij de sanering van de bodem prioriteit heeft. Daarnaast 
geldt als uitgangspunt dat de kwaliteit van de (gesaneerde) bodem geschikt moet zijn voor de beoogde functie. 
In 2007 hebben wij deelgenomen aan een IPO-project om potentiële locaties te identificeren waar de 
bodemverontreiniging risico’s kan opleveren (de zogenaamde spoedlocaties). In afwachting van de resultaten 
van dit project zijn geen nieuwe bodemonderzoeken en -saneringen gestart.  
De trend is verder voortgezet dat er meer meldingen zijn behandeld dan het voorgaande jaar en dat het grootste 
deel van deze meldingen door de markt (bedrijven en particulieren) is ingediend. 
Met het beschikbaar komen van de Atlas bodeminformatie Utrecht is in 2007 een extra stap gezet in de richting 
van het beschikbaar komen van een opvraagbaar beeld van de kwaliteit van bodem- en grondwater. 

4. Externe veiligheid 
Middels het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid (PUEV) zijn in 2007 onder regie van de 
provincie elf urgente situaties gesaneerd en is nu in achttien gemeenten een routenet voor transport van 
gevaarlijke stoffen vastgesteld. Nieuwe knelpunten worden voorkomen door advisering over ruimtelijke plannen. 
Er is een Uitvoeringsprogramma risicocommunicatie opgesteld. Andere belangrijke resultaten uit het PUEV tot 
nu toe: 
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� invoer in het risicoregister van inrichtingen die vallen onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI); 
� samenwerkingsafspraken tussen provincies en tussen de provincie en gemeenten om te voldoen aan de 
 landelijk vastgestelde eisen (“Maatlat”) voor de handhaving van bedrijven in het kader van het Besluit risico’s 
 zware ongevallen; 
� toepassing van het BEVI bij nieuwe vergunningen en wijziging van bestaande vergunning; 
� sanering van urgente gevallen uit het in 2006 opgestelde saneringsprogramma voor BEVI-inrichtingen die 
 niet voldoen aan de eisen van het besluit; 
� ontwikkeling van een toetsingskader en handreiking voor de toetsing van bestemmingsplannen en de  
 advisering aan gemeenten; 
� vijf gemeenten hebben een (ruimtelijke) beleidsvisie opgesteld voor externe veiligheid; in andere gemeenten 
 of regio’s wordt hieraan gewerkt. 

5. Verstoring 
Geluidhinder 
Met diverse activiteiten is een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid: (advisering bij) vergunningverlening en 
handhaving, ondersteuning gemeenten bij formuleren geluidbeleid, het zonebeheer bij bedrijventerreinen. 
Nieuwe knelpunten worden voorkomen door advisering over ruimtelijke plannen. Ten behoeve van de 
implementatie van de EU-Richtlijn zijn geluidskaarten opgesteld.  

Lichthinder 
Met de eind 2006 ter beschikking gestelde middelen uit het Stimuleringsfonds (thema duurzame ontwikkeling) 
zijn maatregelen voorbereid (en in uitvoering) ten behoeve van energiedoelstellingen om lichthinder langs 
provinciale wegen te reduceren.  

Geurhinder 
Er is een verkenning in uitvoering naar de wenselijkheid van een provinciaal geurhinderbeleid. 

6. Voorraadbeheer 
Het grootste deel van de BANS-energieprojecten is afgerond of in afronding. Daarnaast zijn de drie 
stimuleringsfondsprojecten in uitvoering: Energiebesparing sociale huursector, Verantwoord verlichten en 
Centrale KWO.   
Onder de toelichting bij onderstaande indicatoren is aangegeven met welke (clusters van) projecten gewerkt is 
aan reductie van de CO2-uitstoot. Naast deze projecten, die in de begroting waren voorzien, is de uitwerking van 
het nieuwe collegeakkoord voorbereid in de vorm van Revolving Fund voor energieprojecten, subsidieregeling 
voor energieprojecten (specifiek voor de gebouwde omgeving en midden- en kleinbedrijf) en het programma 
Klimaat.
In het Uitvoeringskader baggerspecie 2005-2010 is vermeld dat een tweejaarlijkse evaluatie nodig is, omdat 
beleid en wetgeving op het gebied van waterbodems snel verandert. In 2007 heeft deze tussenevaluatie 
plaatsgevonden. Geconcludeerd is dat de totale hoeveelheid te baggeren specie achterloopt, maar dat dit 
verklaarbaar is; de baggerinspanningen zijn voornamelijk gericht op het stedelijk gebied. De baggerinspanningen 
zijn daar groot, maar de intensiteit is minder omdat baggeren daar logistiek moeilijker is en de kosten relatief 
hoger zijn dan in het landelijk gebied. Over twee jaar zal de baggerintensiteit volgens de waterbeheerders 
verhoogd worden bij de aanpak van het baggeren in het landelijk gebied. De waterbeheerders verwachten 
daarmee de hoofddoelstelling om de achterstanden binnen vijftien jaar (2020) weg te werken, te halen. De 
hergebruikdoelstellingen voor baggeren worden ruimschoots behaald. Ook de saneringen verlopen, met 
uitzondering van de Vecht, naar wens. 
In 2007 is een start gemaakt met de sanering van de Nedereindse Plas. Deze sanering zal een aantal jaren in 
beslag nemen. 

7. Bouwen en Wonen 
In 2007 zijn de beleidsaanbevelingen uit het integrale programma Duurzaam bouwen (dubo) geconcretiseerd: 
� de voorbeeldfunctie van de provincie heeft geleid tot een hoog ambitieniveau in het programma van eisen 
 voor de nieuwbouw van het provinciehuis; 
� alle gemeenten in de provincie Utrecht hebben inmiddels een vorm van dubo-ondersteuning gehad; 
� met het oog op het duurzaam aanbesteden van bouwprojecten heeft in 2007 de voorbereiding van de
 oprichting van de Stichting BouwGame plaatsgevonden (inmiddels opgericht).   

8. Verkeer 
In het kader van het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit worden mogelijkheden in beeld gebracht om 
alternatieve en innovatieve vervoerswijzen te stimuleren. 

9. Bedrijven 
Om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te stimuleren zijn zes projecten uitgevoerd, zoals de 
beurs Duurzaam ondernemen, het project Blik op brandstof en het project Duurzaam ondernemen loont. 
Preventieaspecten zijn opgenomen in de vergunningverlening. 
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Hoe burgers en bedrijven de kwaliteit van de fysieke leefomgeving ervaren is belangrijk. Onze
milieuklachtentelefoon is één van de instrumenten die ons hiervoor input heeft gegeven. Wij zorgen voor een 
goed functionerend milieuklachtenafhandelingssysteem en voor een continue verbetering van de samenwerking.
Door gericht toezicht maken wij bedrijven steeds bewuster van hun verantwoordelijkheden. Verbetering van het 
naleefgedrag is een signaal dat bedrijven deze verantwoordelijkheid (serieus) nemen. 

De vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer is in 2007 voortgezet conform wettelijke 
regelgeving en landelijk en provinciaal beleid met doel het verlenen van kwalitatief goede vergunningen binnen 
de wettelijke termijnen als bijdrage aan de bescherming en instandhouding van het milieu.  
In 2007 zijn 74 vergunningen/ontheffingen verleend en 101 ontbrandingsmeldingen en toestemmingen op basis 
van het Vuurwerkbesluit. 80 procent van de verleende vergunningen/ontheffingen is binnen de wettelijke 
termijnen afgehandeld. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van 2006. Vergunningen die buiten de 
termijnen zijn verleend betroffen complexe milieuvergunningen. De overschrijding van de termijn werd daarbij 
veroorzaakt door onder meer onduidelijkheid over de juistheid van de uitgangspunten van een 
brandveiligheidsrapport en problemen met betrekking tot het zonebeheer, waardoor een gemeente maatregelen 
moest nemen om inpassing mogelijk te maken. Voor het Vuurwerkbesluit zijn alle meldingen en toestemmingen 
binnen de termijnen verleend.  
Daarnaast is onder meer opgepakt: het opstellen van twee branchedocumenten, het ontwikkelen van 
uitvoeringsbeleid (nieuwe taak voor vergunningverlening na de reorganisatie), het doorlopend implementeren 
van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving (onder andere Wabo, IPPC), de coördinatie en beoordeling 
milieujaarverslagen, landelijke samenwerking in IPO-verband en de Drank- en Horecawet (nieuwe taak voor 
vergunningverlening na de reorganisatie). 

10. Landbouw 
Medio 2007 is duidelijk geworden dat LTO-Noord Utrecht haar financiële bijdrage aan de stichting LaMi niet meer 
kon nakomen. In het bestuurlijk overleg tussen provincie, LTO Noord en de stichting LaMi is besloten om de 
stichting op te heffen en op een nieuwe leest voort te zetten. Hierover vindt begin 2008 verdere besluitvorming 
plaats. Het jaarprogramma voor 2007 is overigens door LaMi zonder noemenswaardige problemen uitgevoerd. 
Belangrijke accenten zijn duurzaam bodembeheer, KRW en monitoring. Begin 2007 hebben we de stichting LaMi 
een aparte opdracht gegeven voor het project Duurzaam bodembeheer (agrobiodiversiteit) in de Gelderse Vallei. 
Dit project loopt ook in 2008 door. 

11. Consumenten 
De projecten uit het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2004-2007 zijn uitgevoerd (beperkte 
doorloop in 2008). Daarmee zijn bij een groot aantal deelnemers en groepen kennis en vaardigheden verbeterd 
om te participeren in duurzame ontwikkelingstrajecten.  

12. Gebiedsgerichte Aanpak 
Veel gemeenten zijn, met ondersteuning van de provincie, bezig de provinciale milieukwaliteitprofielen te 
integreren in hun beleid. Het opstellen van het uitvoeringsprogramma is, doordat gemeenten prioriteit hebben 
gegeven aan de beleidsontwikkeling, enigszins vertraagd en zal in de eerste helft van 2008, gezamenlijk met de 
gemeenten worden afgerond. Onder de vlag van Regionale Activiteiten Agenda Milieu (RAAM) zijn in regionaal 
verband vijftien nieuwe projecten gestart waarbij tussen provincie en gemeenten/milieudiensten wordt 
samengewerkt aan PMP-doelen. 

13. Gezondheid en Organisatie Milieu 
Het inzicht in de hot spots gezondheid en milieu is verder gecompleteerd. Er is gestart met een lokale pilot om 
milieu- en gezondheidsaspecten mee te nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Er is Meerjarenactieprogramma 
2007 voor het PMP gemaakt. Er is een Water- en Milieubalans gemaakt als tussenmeting voor het PMP en 
WHP.
De samenvoeging van de Provinciale Commissie voor Milieubeheer en Waterhuishouding, de Provinciale 
Commissie Landelijk Gebied en de Provinciale Planologische Commissie is voorbereid en bestuurlijk afgerond. 

Navolgende maatschappelijk effectindicatoren geven zicht op de ontwikkelingen van enkele 
milieukwaliteitsaspecten in de provincie. De in 2007 gepubliceerde en aan de staten gezonden Water- en 
Milieubalans 2007  - Tussenbalans - doet dat uitgebreider. 

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
1. Lucht: het aantal inwoners van Utrecht dat woont in een gebied 
waar de grenswaarden voor luchtkwaliteit worden overschreden 
(piekbelasting langs gemeentelijke wegen niet meegenomen, doel: 
0 in 2010) 

NO2: 5.000 

Pm10: 1.500 

NO2: 21.000 

Pm10: 0 

2. Bodem: het percentage van de werkvoorraad te saneren 
bodemverontreinigingen (doel: afname met vier procent per jaar; 
met als uiteindelijk doel: honderd procent gesaneerd in 2030) 12 

22 
Potentiële 

werkvoorraad is 
geactualiseerd. In 

74



3.2 Milieu 

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk

verband met 
aangescherpte 

landelijke 
beleidsdoelen wordt 

indicator in 2008 
aangepast. 

3. Externe veiligheid: aantal gemeenten met routenet gevaarlijke 
stoffen; doel is alle gemeenten in de provincie 20 18 klaar; 

8 in voorbereiding 
4. Verstoring: aantal inwoners van Utrecht dat ernstige hinder 
ondervindt van geluid door wegverkeer en bedrijven (ijkpunt: 10 
procent in 2008) 

15% 
Wegverkeer: 9,6% 

Bedrijven: 1,7% 
Alle bronnen: 15,4%

5. Verstoring: aantal woningen langs provinciale wegen dat belast 
wordt met meer dan  631 dB(A)  (doel 500 in 2010) 500 500 

6. Voorraadbeheer: de uitstoot van CO2 in de provincie in mton per 
jaar (bij ongewijzigd beleid in 2010: 9,5 mton. Doel in 2010: 8,8 
mton)

9,0 9,4 (2006) 

7. Voorraadbeheer: gewonnen hoeveelheid beton- en metselzand 
sinds 1999 (doel: 5 miljoen ton in periode 1999 tot 2009) 700 kton 220 kton  in 2007 

1643 kton in totaal 
8. Voorraadbeheer: percentage nuttige toepassing van afval (doel: 
83 procent 2012 overeenkomstig het Landelijk afvalbeheerplan) 

80 

Huishoudelijk:55 
HDO: 55 

Industrieel: niet 
beschikbaar 

Bouw- en sloop:  
96–99 

9. Bouwen en wonen: het jaarlijks aantal plannen en projecten 
waarin rekening is gehouden met de in de Milieukwaliteitsprofielen 
(MKP) vastgelegde kwaliteits- en duurzaamheidsdoelstellingen en 
waarbij duurzaam en zorgvuldig ruimtegebruik is meegewogen 

10 7 

10. Verkeer: het aantal inwoners van Utrecht dat woont in een 
gebied waar gezondheidsnormen (lucht, geur, veiligheid, geluid) ten 
gevolge van snelwegen en provinciale wegen worden overschreden 

40.000 22.250 

11. Bedrijven: percentage bedrijven onder provinciaal toezicht 
waarbij preventieaspecten afdoende in de vergunning zijn 
opgenomen. 
Aantal milieuklachten over bedrijven onder provinciale bevoegdheid 
(doel: gemiddeld één klacht per bedrijf per jaar in 2010) 

100 

450 

100 

700 

12. Consumenten: percentage van de consumenten dat zich ervan 
bewust is hoe ze bijdragen aan milieudruk door keuzes in voeding, 
vrije tijd en wonen 

50 60 

13. Gebiedsgerichte aanpak: percentage grondgebied waarvoor de 
basis- en ambitiekwaliteiten zijn  vastgelegd 20 30 

Toelichting verschillen 
1. Het aantal blootgestelde inwoners boven de jaargemiddelde grenswaarde van PM10 is nul. Echter, het aantal 
boven de grenswaarde van de 24-uurgemiddelde norm van PM10 is onbekend. Voor de provinciale wegen is 
deze nul, maar voor de rijkswegen onbekend.   

4. Er is voor dit doel geen norm gesteld, omdat de provincie hier slechts weinig invloed op heeft. Om toch inzicht 
te geven in waar we jaarlijks staan, geven we een ijkpunt in 2008 aan. Aanpak verloopt via vergunningverlening 
aan bedrijven, de zonering van industrieterreinen en via geluidreducerende maatregelen zoals het aanbrengen 
van geluidreducerend asfalt bij aanleg en onderhoud van provinciale wegen. 

6. Nieuwe berekeningen tonen aan dat bij ongewijzigd beleid in 2010 uitstoot van CO2 9,5 mton zal bedragen. In 
oude berekeningen (negen mton in 2010) was de groei van het verkeer onvoldoende meegenomen. Omdat de 
provincie het bereiken van de aangegeven doelstelling kan beïnvloeden, is in het PMP geen hard doel 
opgenomen: via initiëren, stimuleren en zelf uitvoeren van CO2-reducerende projecten, leveren wij onze bijdrage 
aan het bereiken van de Kyoto-doelstelling. Dit is hoger dan in 2006; de landelijke emissieregistratie door het 
Milieu- en Natuurplanbureau geeft voor alle doelgroepen een hogere emissie. 

7. De 5 miljoen ton betreft de maximaal  te winnen hoeveelheid. 

1 Nieuwe geactualiseerde norm 
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8. Het percentage van tachtig procent bij de indicator slaat op het hergebruik van de totale hoeveelheid afval. 
Deze is onder te verdelen in deelstromen. Het realiseren van de laatste procenten van de doelstelling vergt extra 
inspanningen per deelstroom. De aandacht richt zich de komende jaren enerzijds op het verkrijgen van inzicht in 
de mogelijkheden per deelstroom, anderzijds wordt door voorbeeldprojecten een meer hoogwaardige toepassing 
gestimuleerd. De resultaten zijn pas over enkele jaren zichtbaar. 

9. Dit is het aantal bestemmingsplannen. 
   
10. Het gaat hierbij om situaties die in het Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht (SMPU) zijn onderkend als situaties 
waar de wettelijke normen worden overschreden als gevolg van de provinciale wegen. Voor bijvoorbeeld geluid 
gaat het om vijf zones langs provinciale wegen. 
In de Jaarrekening 2006 stond een getal van 62.000, gebaseerd op cijfers van Rijkswaterstaat; hierin heeft 
waarschijnlijk een overschatting gezeten door dubbeltelling van de belasting vanaf rijkswegen (meegenomen in 
achtergrondconcentratie èn in piekbelasting). 

11. Het hoger aantal milieuklachten is mede veroorzaakt door stankoverlast van het bedrijf de Asfaltcentrale 
Utrecht.

Baten en lasten  Bedragen x € 1.000
Rekening 2006 Primitieve 

begroting 2007
Begroting na 

wijziging 2007
Rekening 2007 Saldo

Lasten 24.603             17.443                 28.386                 24.945                  3.441            
Baten 13.133             5.651                   13.332                 13.602                  270-               
Subtotaal 11.470             11.792                 15.054                 11.343                  3.711            
Centrale overhead 3.942               3.833                   3.833                   3.833                    -                    
Resultaat voor 
bestemming 15.412             15.625                 18.887                 15.176                  3.711            
Onttrekking reserves 1.559               -                           2.950                   1.600                    1.350            
Dotatie reserves 350                  -                           1.719                   1.646                    73                 
Resultaat na 
bestemming 14.203             15.625                 17.656                 15.222                  2.434            

Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Begroting 

na 
wijziging 

2007 

Rekening 
2007 Saldo

Lasten 
Bodemsanering 
In 2007 is geparticipeerd in een IPO-project om te bepalen welke 
locaties met spoed moeten worden gesaneerd (voor 2015). In 
afwachting hiervan zijn geen nieuwe aanbestedingen gedaan om in 
2008 de aanbestedingen gerichter in te kunnen zetten op spoedlocaties. 
Hierdoor zijn minder materiële middelen uitgegeven.  

5.297 4.218 1.079

Geluidscherm Amersfoort 
In 2007 is verder gewerkt aan het tot stand brengen van het geluid-
scherm bij Amersfoort. De hiervoor gemaakte kosten worden door 
rijksmiddelen gedekt. Omdat het budget nog niet in de begroting was 
opgenomen ontstaat hier een overschrijding.  

0 747 -747

Sanering van de Nedereindse Plas 
De sanering van de Nedereindse Plas heeft vertraging opgelopen als 
gevolg van de beschikbaarheid van geschikte grond. Hierdoor is de 
tweede tranche aan de gemeente Utrecht niet betaald in 2007. 

2.400 1.200 1.200

Vrijval verplichtingen  
Betreft vrijval verplichtingen voorgaande jaren, in belangrijke mate als 
gevolg van het niet doorgaan van gemeentelijke projecten waarin ten 
laste van het Energiefonds zou worden bijgedragen. 

0 896 896

76



3.2 Milieu 

Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Begroting 

na 
wijziging 

2007 

Rekening 
2007 Saldo

Vergunningverlening en Handhaving 
De onderschrijding bij vergunningverlening en handhaving bij bedrijven 
komt onder meer door niet ingevulde formatie vanwege de reorganisatie 
en uitbesteding bij vergunningverlening en herprioritering bij de hand-
having. De niet ingevulde formatie en uitbesteding bij 
vergunningverlening heeft in 2007 geleid tot een hoge werkdruk om alle 
vergunningaanvragen te behandelen. De herprioritering hield in dat extra 
capaciteit is ingezet op een andere activiteit, namelijk groene 
regelgeving. 

3.752 3.063 689

Overige verschillen  324
Totaal lasten 3.441

Baten 
Verbeteren luchtkwaliteit 
Betreft een vergoeding rente ten laste van treasuryresultaat voor het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL) en dekking voor 
kosten 2007 ten laste van ontvangen rijksbijdrage voor alternatieve 
vervoerswijzen. 

0 271 -271

Bodemsanering 
De lagere baten voor bodemsanering houden rechtstreeks verband met 
het feit dat hieraan minder is besteed.

4.483 3.438 1.045

Geluidscherm Amersfoort 
Niet in de begroting opgenomen rijksbijdrage ter dekking van de kosten 
van het geluidscherm Amersfoort. 

0 747 -747

Niet in de begroting opgenomen bijdragen 
Voor leren voor duurzaamheid en kwaliteit zijn bijdragen ontvangen die 
nog niet in de begroting waren opgenomen ter dekking van de kosten.

0 204 -204

Overige baten  -93
Totaal baten -270

TOTAAL  3.711

Mutaties reserves  Bedragen x € 1.000

Begroting 2007 Rekening 2007 
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
Nog te verrichten 
activiteiten 1.200 -350 1.200 -350

Projecten 519 446 
Stimuleringsfonds -2.600 -1.250
Totaal 1.719 -2.950 1.646 -1.600

Toelichting 

Reserve Nog te verrichten activiteiten 
De onttrekking van € 350.000 betreft overgeboekte middelen uit 2006 naar 2007 (€ 61.000 KRW, onderdeel 
grondwater en € 289.000 Werkprogramma Energiefonds). Deze onttrekking is conform de begroting. De begrote 
storting van € 1.200.000 bestaat uit overboeking van 2007 naar 2008. Dit betreft het budget van het Provinciaal 
Programma Luchtkwaliteit, onderdeel rijden op aardgas. De verkenning heeft meer tijd gevergd dan verwacht. 

Reserve Projecten 
De begroting betreft € 433.000 voor het project Klimaat op orde en € 86.000 voor het project Wabo. De werkelijke 
storting valt iets lager uit wegens extra gemaakte kosten aan het eind van het jaar (Klimaat op orde: € 364.000, 
project Wabo: € 82.000). 

Reserve Stimuleringsfonds 
De onttrekking van € 200.000 betreft energiebesparing in sociale huursector. Van het beschikbare bedrag is in 
2007 € 25.000 aangewend. De onttrekking van € 2.400.000 betreft de Nedereindse Plas. Van het beschikbare 
bedrag is in 2007 € 1.225.000 en € 25.000 aan apparaatskosten aangewend (en ook daadwerkelijk onttrokken), 
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doordat het tweede voorschot nog niet is uitgekeerd aan de gemeente Utrecht in verband met vertraging in het 
project. 
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Programmanr: 4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem Portefeuillehouder 

Productgroepen:  1. Auto en fiets 

2. Openbaar vervoer 

3. Vaartuig 

Dhr. Mr. J.H. Ekkers 

Dhr. Mr. J.H. Ekkers 

Dhr. Mr. J.H. Ekkers/Dhr. J. 
Binnekamp 

Doel

Het realiseren van een doelmatig verkeer- en vervoersysteem om de bereikbaarheid in en van de provincie 
Utrecht en de Randstad te waarborgen. 
De auto-, openbaar vervoer- en fietsnetwerken in de provincie Utrecht moeten functioneren als één doelmatig 
verkeer- en vervoersysteem, dat als zodanig wordt ontwikkeld en (dynamisch) gemanaged. Of een systeem 
doelmatig is hangt af van de optelsom van (voldoende) capaciteit, kwaliteit en samenhang, afgezet tegen de 
vraag naar mobiliteit.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Auto en fiets 
In 2007 zijn belangrijke stappen gezet om de bereikbaarheid in de komende jaren te verbeteren. Eind 2006 is 
een bestuursakkoord afgesloten tussen regionale overheden, waaronder de provincie en het Rijk. Hierin zijn 
inhoudelijke en financiële afspraken vastgelegd onder de noemer Pakketstudies VERDER. De uitwerking van 
deze afspraken is geconcretiseerd in een aanvullende financiële regionale bestuursovereenkomst, in een plan 
van aanpak, een gezamenlijk beoordelingskader en in de inhoudelijke uitwerkingen benoemt als aanvullende 
verkenningen. Het regionaal bestuurlijk standpunt ten aanzien van onderdelen van deze aanvullende 
verkenningen zijn opgenomen in de “kerstbrief” aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

Ook zijn in 2007 bestuurlijke afspraken gemaakt tussen Rijk en regio over Randstad Urgent-projecten, 
waaronder Draaischijf Nederland. Dit project is inhoudelijk gelijk aan bovengenoemd project (inclusief plan van 
aanpak), maar kent een andere bestuurlijke context.  

In 2007 is veel aandacht uitgegaan naar het verder verdiepen van de verkenningen die in het kader van de 
pakketstudies zijn verricht. Hierbij is een gezamenlijk beoordelingskader als instrument ontwikkeld waarmee de 
verschillende overheden in de provincie kunnen bepalen of er al dan niet sprake is van een knelpunt. Dit 
beoordelingskader is ook geïmplementeerd in het proces rond de actualisatie van het  SMPU.  

Het SMPU is geactualiseerd conform de Planwet naar aanleiding van de Nota Mobiliteit van het Rijk. In 2007 
heeft inspraak plaatsgevonden en op 18 februari 2008 heeft de definitieve vaststelling door provinciale staten 
plaatsgevonden. 

In de tweede helft van 2007 zijn enkele belangrijke voornemens, zoals handhaving uitritten, incidentmanagement 
en centrale aansturing gladheidbestrijding vertaald naar uitvoering. De voorbereidingen zijn intussen afgerond 
waardoor in het eerste kwartaal van 2008 besloten is tot implementatie.  

Openbaar vervoer (OV) 
De kaders voor concessieverlening van OV door de provincie zijn in 2007 vastgesteld. Op basis hiervan is een 
bestek opgesteld voor de Europese aanbesteding in 2007. Biedingen door vervoerders hebben inmiddels 
plaatsgevonden en  de keuze voor een nieuwe vervoerder is gemaakt. Volgens planning zal vanaf 15 december 
2008 de nieuwe vervoerder gaan rijden.  

In het kader van verbeteren kwaliteit OV wordt uitvoering gegeven aan het halteproject waarbij in 2007 afspraken 
gemaakt zijn met gemeenten en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Doel is de sociale functie verbeteren 
en de toegankelijkheid van het OV verbeteren. Met de uitvoering is in 2007 gestart.  

Ook is in 2007 een doorstromingsprogramma gestart voor OV waarbij met gemeenten afspraken gemaakt zijn 
over het verbeteren van de doorstroming in betreffende gemeenten.  

Vaartuig  
De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de Eem, een gedeelte van de Oude Rijn 
en van het Utrechtse deel van het Merwedekanaal. Voor de Eem zijn de belangrijkste vaarwegbeheerstaken het 
baggeren van de Eem en Eemmond en het vervangen van de damwand. Dit is vastgelegd in de Eemvisie. Het 
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onderhoud is gepland in een tienjarenvoorziening 2006-2015. Het Merwedekanaal is nog steeds in onderhoud 
en beheer bij de provincie Zuid-Holland. 

In 2007 is de Nieuwe Wetering Oost aan het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht overgedragen. Ook is  
de overdracht van het Westelijk gedeelte van de Oude Rijn aan het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
opgestart.  

In 2006/2007 is het laatste gedeelte van de tien jarencyclus, het gedeelte rond het Ocrieteiland gebaggerd. 
Daarbij is het grootste gedeelte van laatste klasse 4-bagger eruit gehaald. In 2007 is een baggerwerk opgestart 
waarbij enkele kleinere problematische verondiepingen eruit gehaald worden. Uitvoering van dit baggerwerk 
vindt plaats in 2008. 

Het vervangen van de beschoeiing is in 2007 groter aangepakt dan voorzien. Er is een combinatie gemaakt met 
het werk dat voor 2008 gepland staat. Dit werk wordt uitgevoerd in 2008. 

Er is een aanvang gemaakt met de bouw van de voetbrug over de Eem. Deze komt bij gereedmelding in april 
2008 in bezit van de gemeente Amersfoort. 

De Eembrug is nu een op afstand bediende brug. Waternet regelt de openingen. De afdeling Wegen heeft het 
beheer en onderhoud. De bedientijden van de fietsbrug worden gelijkgeschakeld met de Eembrug en Leusden. 

Enkele gerealiseerde projecten in 2007 
Fietsvoorzieningen Harmelen - Woerden  
De bouw van de nieuwe brug ter vervanging van de bestaande Groepenbrug en de aanleg van een rotonde aan 
de zuidzijde van de Oude  Rijn, de Limesbrug, is in 2007 gereedgekomen. Het laatste onderdeel, de vernieuwing 
en versmalling van de bestaande Groepenbrug, wordt in het eerste kwartaal van 2008 gerealiseerd.  

N238  Aanleg turborotonde bij kruispunt Hertenlaan 
Het bestaande kruispunt N238 - Hertenlaan is in 2007 gereconstrueerd tot een turborotonde. Het werk is 
aanbesteed door middel van  een design- en constructcontract. 

N225 rotonde Groene Entree 
De aanleg van de rotonde bij de Groene entree in Amerongen is in 2007 gereedgekomen. De rotonde vormt één 
van de nieuw aan te leggen ontsluitingen van het nationaal park De Utrechtse Heuvelrug. 

N227 reconstructie Dodeweg laan 1914 
De reconstructie van dit kruispunt is in 2007 gereedgekomen. 

N234 Maartensdijk – de Bilt       
In 2007 is het laatste gedeelte van het fietspad tussen de aansluiting bij het crematorium Den en Rust en de 
Gezichtslaan verbreed tot parallelweg. Bij de brandstofverkoopunten ter hoogte van restaurant Het Spiehuis zijn 
linksaf-stroken gerealiseerd ter vergroting van de verkeersveiligheid. 

N233 oostelijke rondweg Veenendaal 
In 2007 is de tweede fase van de oostelijke rondweg Veenendaal (N233) op gereedgekomen. Dit is het 
voorlaatste deel van het project Aanleg oostelijke rondweg Veenendaal. Het totale project is pas echt afgerond 
als de aansluiting op de A12 klaar is.  

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Percentage kruispunten waar geen dubbele stops in de 
spitsperioden voorkomen 60 --1

Percentage trajecten met gemiddelde trajectsnelheid groter dan 
veertig kilometer per uur in de spitsperioden 80 782

Verhouding openbaar vervoer- en autogebruik (is berekend op 
basis van gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per 
dag) 

0,17 0,193

Percentage van inwoners van kernen dat beschikking heeft over 
lijngebonden OV 99,8 99,8 

1 Deze indicator is komen te vervallen in het kader van de actualisatie van het SMPU en wordt dan ook niet meer 
gemonitord. 
2 Autoreistijdmetingen worden tweejaarlijks uitgevoerd. Dit percentage komt uit 2006. nieuwe cijfers: vierde 
kwartaal 2008. 
3 Cijfer komt uit 2006. Onderzoeksgegevens over 2007 nog niet beschikbaar. Nieuwe cijfers: tweede kwartaal 
2008. 
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Percentage van inwoners van kernen dat beschikking heeft over 
een CVV-systeem 95 95 

Percentage bussen dat minder dan vier minuten afwijking heeft op 
de haltes volgens dienstregeling 
Aangescherpte formulering: 
Percentage bussen dat minder dan één minuut te vroeg is en 
minder dan drie minuten te laat bij een halte vertrekt. 

754 70 

Gemiddelde waardering van de reiziger ten aanzien van de sociale 
veiligheid (subjectief) >7,5 8,05

Aantal incidenten ten aanzien van sociale veiligheid NB 1426

Baten en lasten  Bedragen x € 1.000
Rekening 2006 Primitieve 

begroting 2007
Begroting na 

wijziging 2007
Rekening 2007 Saldo

Lasten 86.749             122.485               132.355               129.610                2.745            
Baten 57.637             80.155                 90.578                 95.682                  5.104-            
Subtotaal 29.112             42.330                 41.777                 33.928                  7.849            
Centrale overhead 2.846               2.952                   2.952                   2.952                    -                    
Resultaat voor 
bestemming 31.958             45.282                 44.729                 36.880                  7.849            
Onttrekking reserves 15.116             21.745                 29.309                 22.463                  6.846            
Dotatie reserves 25.031             14.968                 16.478                 16.929                  451-               
Resultaat na 
bestemming 41.873             38.505                 31.898                 31.346                  552               

Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Begroting 

na wijziging 
2007 

Rekening 
2007 Saldo

Lasten 
Apparaatskosten 
De overschrijding bestaat voor € 463.000 uit uren die doorbe-
rekend zijn aan projecten, zoals Stichtse Lustwarande, Op de 
Fiets en BOR-projecten. Hiermee rekening houdende bedraagt 
het gecorrigeerde resultaat € 171.000. Dit nadeel wordt 
voornamelijk veroorzaakt doordat er meer uren besteed zijn aan 
de aanbesteding OV. 

6.900 7.534 -634

Afwikkelingsverschillen van te hoog opgenomen verplichtingen 
van voorgaande jaren leverde een voordeel op. 0 -180 180

Project Stichtse Lustwarande  
Voor toelichting verwijzen we naar het projectblad. 942 1.152 -210

Project Op de fiets (inclusief fietstunnel A28) 
Voor toelichting verwijzen we naar het projectblad. 1.500 856 644

Project Recreatieve fietsverbindingen
In het kader van dit project zijn dit jaar nog geen uitgaven 
gedaan, omdat onder andere aanbesteding nog niet afgerond 
was. 

1.453 0 1.453

4 Hier stond 25. Die waarde werd foutief weergegeven. Het begrote percentage ligt namelijk op 75. 
5 Cijfer komt uit 2006. Onderzoeksgegevens over 2007 nog niet beschikbaar. Nieuwe cijfers: 2e kwartaal 2008. 
6 Cijfer komt uit 2006. Onderzoeksgegevens over 2007 nog niet beschikbaar. Nieuwe cijfers: 2e kwartaal 2008. 
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Uitvoeringsprojecten UMP 
Er zijn verschillende redenen waarom projecten niet synchroon 
lopen met de planning. Voor een deel van de projecten is de 
provincie niet de trekker maar medefinancier of participant. 
Sturing op het project is daarmee een stuk geringer. Daarnaast 
verlopen procedures trager door strengere wetgeving, bijvoor-
beeld luchtkwaliteit, en doordat grondaankoop tegenwoordig niet 
meer parallel aan een bestemmingsplanwijziging kan plaats-
vinden. Om één en ander beter planmatig op elkaar af te 
stemmen is in juli een programmamanager aangesteld. Het 
verschil is onder andere ontstaan door vertragingen bij de 
projecten Vervanging verhardingsconstructies ad € 1.158.000 en 
Herinvestering civieltechnische kunstwerken ad € 1.021.000.

22.286 18.867 3.419

Brede doeluitkering Verkeer en vervoer (BDU) 
De BDU is een bijdrageregeling, vooral op het gebied van 
openbaar vervoer en infrastructerele projecten. De begroting is 
gebaseerd op het bestedingsplan BDU en de storting van de 
rijksbijdrage in de voorziening BDU. De realisatie wijkt af, omdat 
niet alle bijdragen aan gemeenten opgenomen in het 
bestedingsplan BDU ook daadwerkelijk zijn afgewikkeld in 2007. 
Deze bedragen blijven gereserveerd voor de gelabelde projecten 
en komen tot uitkering in latere jaren. Daarnaast zijn er 
voorschotten terugontvangen vanuit eerdere toekenning (zie ook 
baten). Het nadelig resultaat op de lasten wordt gecompenseerd 
door het voordelig resultaat bij de baten. 

75.143 76.188 -1.045

Bij de schadeafwikkeling wegen 2005 tot en met 2007 zijn de 
schades € 263.000 hoger uitgevallen. Van derden is € 140.000 
terugontvangen (zie bij baten). Het nadeel wordt veroorzaakt 
doordat in de begroting wordt verondersteld dat de ontvangsten 
hoger zijn dan de uitgaven. In de praktijk is dit niet het geval. 

76 339 -263

Projecten Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) 
Het nadeel is enerzijds ontstaan doordat de kosten van de A12 
Bravo-projecten over de jaren 2004 tot en met 2006 ten laste van 
het BOR-fonds konden worden gebracht ad € 2.558.000. 
Anderzijds was er vertraging ten opzichte van de raming van een 
aantal projecten. Hierdoor waren de uitgaven €  1.821.000 lager. 
Zie ook bij de baten waar een voordeel is ontstaan omdat 
onttrekking aan BOR-fonds hoger is uitgevallen 

4.567 5.304 -737

Kapitaallasten steunpunt wegbeheer De Meern zijn hoger 
uitgevallen, omdat rentelasten niet waren begroot. 142 217 -75

Aankoop steunpunt wegbeheer 
De kosten voor het inrichten van het steunpunt zijn lager 
uitgevallen. 

289 237 52

Omdat de procesbeschrijving van het UMP/BDU in eigen beheer 
is gedaan en niet is uitbesteed is er een voordeel ontstaan. 50 0 50

Leveren verkeersinformatie auto/fiets 
Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door het duurder 
uitvallen van de bouw logisch datamodel. 

126 170 -44

De overschrijding op het budget Verkeersring A27, A1 en A28 
wordt voor € 98.000 gecompenseerd door de doorbelasting van 
kosten aan derden in verband met de pakketstudies. Zie bij de 
baten. Het overige tekort is ontstaan omdat de kosten van de pre-
pakketstudies hoger uitvielen door het langer dan voorzien 
inhuren van een kwartiermaker. 

50 194 -144

In verband met een onjuiste tarieftoepassing van de 
motorrijtuigenbelasting over de jaren 2005/2006/2007 is een 
navordering betaald van circa € 35.000. Voor de aanleg van een 
rotonde in de N224 bij Oud London is een navordering 
overdrachtsbelasting betaald van € 12.000. 

123 171 -48

Onderhoud en verlichting vaarwegen 
De kosten vielen ten opzichte van de begroting lager uit. Dit 
leverde een voordeel op van € 53.000. Hier stond tegenover dat 
ook minder in rekening is gebracht bij derden. Dit leverde een 
nadeel ten opzichte van de begroting op van € 56.000. Per saldo 
werd een nadeel behaald van € 3.000. 

175 122 53
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Afstandsbediening bruggen 
De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door extra 
onderhoud aan de Cronenburgerbrug in verband met een 
hardnekkige storing en extra onderhoud aan de brug in Vreeland 
in verband met een losliggend rijijzer als gevolg van een 
verborgen gebrek. 

385 457 -72

Overige verschillen 18.148 17.982 166
Totaal lasten  2.745

Baten 
Uitvoeringsprojecten UMP 
Voordeel voornamelijk het gevolg van terugontvangen A12 Bravo- 
projecten van voorgaande jaren die ten laste van het BOR-fonds 
gebracht zijn. 

5.844 7.141 -1.297

Brede doeluitkering Verkeer en vervoer (BDU) 
Zie hiervoor verklaring bij de lasten. 75.143 76.188 -1.045

Schade afwikkeling wegen 2005 tot en met 2007  
Zie toelichting bij de overige lasten. 200 340 -140

Projecten Bereikbaarheidsoffensief Randstad 
Zie toelichting bij lasten. 4.567 5.480 -913

Verkeersring A27, A1 en A28  
Zie hiervoor verklaring bij de lasten. 0 98 -98

Project Op de fiets (inclusief fietstunnel A28) 
Voor toelichting verwijzen we naar het projectblad. 455 1.395 -940

Huren en pachten 
Verschillende panden zijn langer eigendom gebleven dan de 
bedoeling was. Hierdoor was de huuropbrengst hoger dan 
begroot. 

331 440 -109

Bij de exploitatie provinciaal eigendom is een voordeel ontstaan 
door een aantal verkopen in het tweede halfjaar 2007 die niet 
begroot waren. 

3.576 4.127 -551

Onderhoud en verlichting vaarwegen 
Zie toelichting bij overige lasten. 301 245 56

Overige verschillen 161 228 -67
Totaal baten  -5.104

TOTAAL  41.777 33.928 7.849

Mutaties reserves  Bedragen x € 1.000

Begroting 2007 Rekening 2007 
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
Grote wegenwerken 15.048 16.442 15.048 11.897
Projecten 1.335 1.267 1.329 1.267
Dienstreserve 0 304 0 304
Structuurfonds 0 2.034 457 1.186
Recreatieve 
fietsverbindingen 0 1.453 0 0

Coalitieakkoord 0 4.000 0 4.000
Rond- en Randwegen 0 3.564 0 3.564
Rente en afschrijving 0 201 0 201
Nog te verrichten 
activiteiten 95 44 95 44
Totaal 16.478 29.309 16.929 22.463

Toelichting 

Zie ook de toelichting in de staat van reserves en mutatie per reserve.
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Programmanr: 4.6 Verkeersveilgheid Portefeuillehouder 

Productgroepen:  1. Verkeersveilige infrastructuur 

2. Gedragsbeïnvloeding en handhaving 
verkeersregels 

Dhr. Mr. J.H. Ekkers 

Doel

Het verbeteren van de veiligheid van het verkeer- en vervoersysteem voor gebruikers en omwonenden. 
Concreet is dit vertaald als: 
1. reductie van het aantal verkeersdoden met 25 procent en het aantal ziekenhuisgewonden met tien procent 

in de periode 1998 – 2010; 
2. verkeersdeelnemers hebben benodigde kennis, vaardigheden en houding voor een veilige verkeers-

deelname. 

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Verkeersveilige infrastructuur 
In 2007 zijn de volgende projecten gerealiseerd die een bijdrage hebben geleverd aan de verkeersveiligheid: 
� fietsvoorzieningen Harmelen - Woerden: de bouw van de nieuwe brug ter vervanging van de bestaande 

Groepenbrug en de aanleg van een rotonde aan de zuidzijde van de Oude Rijn, de Limesbrug; 
� het bestaande kruispunt N238 - Hertenlaan is in 2007 gereconstrueerd tot een turborotonde; 
� de aanleg van de rotonde bij de Groene entree in Amerongen is in 2007 gereed gekomen. De rotonde vormt 

één van de nieuw aan te leggen ontsluitingen van het nationaal park De Utrechtse Heuvelrug; 
� N227 reconstructie Dodeweg - Laan 1914 tot een kruising met een duurzaam veilige 

verkeersregelinstallatie; 
� N234 Maartensdijk - De Bilt: een deel van het fietspad is verbreed tot parallelweg en bij de 

brandstofverkoopunten zijn linksaf-stroken gerealiseerd; 
� N233 oostelijke rondweg Veenendaal: de tweede fase van de oostelijke rondweg Veenendaal (N233).  

Gedragsbeïnvloeding en handhaving verkeersregels 
Middels het werkprogramma van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Utrecht zijn in 2007 een groot 
aantal educatie- en voorlichtingsprojecten uitgevoerd. Er zijn 24 Utrechtse verkeersveiligheidslabels (UVL) aan 
scholen uitgereikt, vier UVL-convenanten met gemeenten gesloten en diverse broem-, scootmobiel- en 
bromfietscursussen georganiseerd.  
Daarnaast is conform de afspraak door de politie op afgesproken onveilige locaties op de provinciale wegen een 
handhavinginspanning gepleegd. Tevens zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de handhavinginspanning van 
de politie op de provinciale wegen in 2008. 

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Prognose aantal verkeersdoden in 2010 op basis van historische 
reeks vanaf 1998 50 43 

Prognose aantal ziekenhuisgewonden in 2010 op basis van 
historische reeks vanaf 1998 880 630 

Gemiddeld aantal letselongevallen per kilometer provinciale weg 
per jaar 0,63 0,97 

Aantal wegvakken en kruispunten waar > 2,5 maal het gemiddeld 
aantal letselongevallen per kilometer heeft plaatsgevonden 40 47 

Toelichting verschillen 
Verkeersveilige infrastructuur 
De prognose op basis van de huidige cijfers van het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden komt voor 
2010 lager uit dan geprognotiseerd in het SMPU. Dit blijkt uit de meest recente prognose, welke gemaakt is op 
basis van de historische reeks verkeersongevallencijfers. Deze cijfers laten al jaren een dalende trend zien. 
Deze trend is niet lineair. De daling vlakt af naarmate 2010 nadert. In 2007 bedroeg het werkelijke aantal 
verkeersdoden 43. 
Het gemiddelde aantal letselongevallen per kilometer provinciale weg per jaar, is op basis van de huidige cijfers 
hoger uitgekomen dan geprognotiseerd in het SMPU (0,97). Op 48 wegvakken en kruispunten heeft meer dan 
2,5 maal het gemiddelde aantal letselongevallen per kilometer provinciale weg plaatsgevonden. Dit ligt twintig 
procent boven het begrote aantal. 
In de berekening zijn alle letselongevallen op wegvakken en kruispunten samengevoegd tot een totaal aantal 
letselongevallen per hectometervak. Dit aantal is geaggregeerd naar telvakniveau (voor de duidelijkheid: een 
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telvak bestaat uit hectometervakken). Hiermee is per telvak het gemiddelde aantal letselongevallen per kilometer 
provinciale weg per jaar bekend. 

Ondanks het jaarlijks dalende aantal letselslachtoffers wordt de SMPU-ambitie voor wat betreft de reductie van 
het gemiddelde aantal letselongevallen per kilometer provinciale weg per jaar niet gehaald. Als de daling van het 
aantal letselongevallen afvlakt en het provinciale wegennet in lengte gelijk blijft, worden de in het SMPU 
geprognotiseerde cijfers ook de komende jaren niet gehaald. 

Baten en lasten  Bedragen x € 1.000
Rekening 2006 Primitieve 

begroting 2007
Begroting na 

wijziging 2007
Rekening 2007 Saldo

Lasten 8.337               7.801                   9.415                   8.041                    1.374            
Baten 1.101               1.718                   4.374                   2.491                    1.883            
Subtotaal 7.236               6.083                   5.041                   5.550                    509-               
Centrale overhead 385                  525                      525                      525                       -                    
Resultaat voor 
bestemming 7.621               6.608                   5.566                   6.075                    509-               
Onttrekking reserves 7.012               4.921                   3.713                   4.216                    503-               
Dotatie reserves -                       -                           -                           -                            -                    
Resultaat na 
bestemming 609                  1.687                   1.853                   1.859                    6-                   

Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Begroting 

na 
wijziging 

2007 

Rekening 
2007 Saldo

Lasten 
Apparaatskosten 1.320 1.310 10
Brede doeluitkering Verkeer en vervoer (BDU) 
Het voordeel is ontstaan omdat de bijdragen die vanuit de BDU aan 
de gemeenten worden gegeven in latere jaren tot uitkering komen. 
Gemeenten dienen namelijk nadat zij de kosten gemaakt hebben een 
verantwoording in. De bedragen blijven wel gereserveerd voor de 
gelabelde projecten. Omdat de BDU een voorziening is, wordt er ook 
minder onttrokken aan de voorziening. Het voordelig resultaat op de 
lasten wordt gecompenseerd door een nadelig resultaat bij de baten. 

2.027 688 1.339

Uitvoeringsprojecten UMP 
Bij verschillende projecten is er een vertraging ontstaan, onder andere 
bij het project Reconstructie aansluiting Hertelaan Bilthoven. 
Daarnaast zijn er ook projecten die hoger uitvielen dan de raming door 
meerwerk, onder andere bij het project Fietsvoorziening Harmelen. 
Per saldo was er een lichte onderschrijding.

5.359 5.168 191

ROV
Gedurende het jaar bleek dat enkele ROV Utrecht-projecten zo 
succesvol waren dat we op basis van het budget zouden moeten 
stoppen met het aanbieden van deze projecten. Dit gold onder andere 
voor het project Praktijklessen voor beginnende bromfietsers. Dit was 
reden voor het dagelijks bestuur van het ROV om extra budget 
beschikbaar te stellen. Zie ook bij de baten. 

651 775 -124

Overige verschillen 58 100 -42
Totaal lasten  1.374

Baten 
Brede doeluitkering Verkeer en vervoer 
Zie toelichting bij de overige lasten. 2.027 688 1.339

Uitvoeringsprojecten UMP 
Bij verschillende projecten die vertraagd zijn moet er nog een bijdrage 
van derden binnenkomen. Na het gereedkomen van de werkzaam-
heden zullen de declaraties opgemaakt worden. 

1.646 975 671

ROV
Zie toelichting bij de overige lasten. 651 781 -130

Overige verschillen 50 47 3
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Totaal baten  1.883

TOTAAL  5.041 5.550 -509

Mutaties reserves  Bedragen x € 1.000

Begroting 2007 Rekening 2007 
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
Grote wegenwerken 0 3.713 0 4.216
Totaal 0 3.713 0 4.216

Toelichting 

Zie ook de toelichting in de staat van reserves en mutatie per reserve.
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Programmanr: 4.7 Kwaliteit leefomgeving Portefeuillehouder 

Productgroepen:  1. Vermindering verkeershinder 

2. Natuurvriendelijke verkeersmaat-
regelen 

Dhr. Mr. J.H. Ekkers 

Doel

Het verminderen van de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de kwaliteit van de leefomgeving tot een 
niveau waarbij sprake is van een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving en een vitale natuur, waarbij 
geen vitale hulpbronnen worden uitgeput. 

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
Als onderdeel van het beleid gericht op de verbetering van de luchtkwaliteit is ook in 2007 verder invulling 
gegeven aan het Regiobod en onze bijdrage aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Het 
gaat hierbij om onderwerpen gericht op: 
� het vergroenen van de aanbesteding van openbaar vervoer: in de nieuwe concessieverlening worden strenge 
 milieueisen gesteld ten aanzien van de door vervoerders in te zetten voertuigen; 
� harmoniseren van verkeerstromen: er zullen op een aantal provinciale wegen harmoniserende  maatregelen 
 worden getroffen (verlagen snelheid, aanpassen verkeersregelinstallaties (VRI), Groene Golf, etc.); 
� alternatieve vervoerwijzen: in 2007 is een andere invulling gegeven aan dit onderdeel middels een plan van 
 aanpak. Centraal hierin staat het stimuleren van het fietsgebruik middels  een bewustwordings- en 
 gedragsverandercampagne. 

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Aantal woningen met meer dan 63 dB(A)1 geluidsbelasting 500 500 
Aantal woningen waarbij de luchtkwaliteitgrenswaarde 
overschreden wordt n.n.b n.n.b 

Percentage van de wegverlichting in de EHS dat voldoet aan de 
CROW-richtlijn 70 n.n.b. 

Toelichting verschillen 
De meetmethode voor het vaststellen van geluidbelaste woningen is aangepast aan de huidige geldende 
Europese normen. Het getal voor 2007 is daarom niet vergelijkbaar met eerder gerapporteerde metingen. 

Baten en lasten  Bedragen x € 1.000
Rekening 2006 Primitieve 

begroting 2007
Begroting na 

wijziging 2007
Rekening 2007 Saldo

Lasten 4.640               4.300                   5.647                   823                       4.824            
Baten 535                  1.774                   1.589                   35                         1.554            
Subtotaal 4.105               2.526                   4.058                   789                       3.269            
Centrale overhead 63                    74                        74                        74                         -                    
Resultaat voor 
bestemming 4.168               2.600                   4.132                   863                       3.269            
Onttrekking reserves 1.273               2.320                   3.729                   947                       2.782            
Dotatie reserves 100                  -                           -                           357                       357-               
Resultaat na 
bestemming 2.995               280                      403                      273                       130               

1 Nieuwe geactualiseerde norm 
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Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Begroting 

na 
wijziging 

2007 

Rekening 
2007 Saldo

Lasten 
Diverse projecten Grote wegenwerken 
Vertraging vanwege ruimtelijke ontwikkelingen en de actualisatie van 
het SMPU. 

3.729 626 3.103

BDU
Door vertragingen bij gemeentelijke projecten zijn de hiervoor 
gereserveerde subsidiebijdragen niet uitgekeerd. 

1.590 33 1.557

Apparaatskosten (exclusief UMP) 
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden naar andere programma’s.  172 82 90

Handhaving wegenverordening 
Dit project uit 2006 is succesvol afgerond. 100 66 34

Kunst op de rotonde  
Voorbereiding is afgerond, uitvoering is opgenomen in het UMP. 31 11 20

Diverse posten 25 5 20
Totaal lasten  4.824

Baten 
BDU
Door de lagere uitgaven (zie lasten) wordt er minder uit de voorziening 
onttrokken. 

1.589 32 1.557

Diverse posten 3 - 3
Totaal baten  1.554

TOTAAL  4.058 788 3.270

Mutaties reserves  Bedragen x € 1.000

Begroting 2007 Rekening 2007 
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
Dienstreserve 0 31 0 31
Projecten 0 100 0 100
Grote wegenwerken 0 3.729 357 947
Totaal 0 3.729 357 947

Toelichting 

Stortingen 
Voor de reconstructie van de bebouwde kom van Oudewater is een bijdrage ontvangen. Het deel dat nog niet is 
gebruikt, wordt nu gestort in de reserve Grote wegenwerken om het beschibaar te houden voor komend jaar. 

Zie ook de toelichting in de staat van reserves en mutatie per reserve.
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Programmanr: 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme Portefeuillehouder 

Productgroepen:  1. Algemeen economische beleid 

2. Ruimtelijke economie 

3. Bedrijfsontwikkeling en kennis-
economie 

4. Arbeidsmarktbeleid 

5. Recreatie en Toerisme 

Dhr. Mr. J.H. Ekkers 

Doel

1. Het bevorderen van een duurzame economische ontwikkeling van de provincie Utrecht door een 
toekomstgerichte vernieuwing van de economische structuur, versterking van de samenwerking tussen 
overheid en bedrijfsleven, nastreven van ruimte- en milieuwinst en een evenwichtige ontwikkeling tussen 
werkgelegenheid en beroepsbevolking.  

2. Het voorzien in de vrijetijdsbehoefte van bewoners en bezoekers van de provincie Utrecht en vergroting van 
de bijdrage van toerisme en recreatie aan de regionale economie. 

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Algemeen economisch beleid 
Het nieuwe economische beleidsplan is in het najaar van 2007 vastgesteld door provinciale staten. Daarmee 
wordt richting gegeven aan het economisch beleid van de provincie voor de komende vier jaar. Daarnaast zijn 
belangrijke activiteiten ondernomen ten aanzien van het rijksprogramma Pieken in de Delta. Mede door de 
inspanningen van de provincie zijn in 2007 zes projecten door het ministerie gehonoreerd onder andere op het 
gebied van life science en gaming.  
Het Operationeel Programma West is in 2007 door de Europese Commissie goedgekeurd. Dit betekent dat in 
2008 het programma effectief kan starten met het aanvragen van subsidies in het kader van het Europees Fonds 
Regionale Ontwikkeling (EFRO). De aan de provincie toebedeelde middelen hebben vooral betrekking op de 
Europese prioriteiten innovatie en sterke regio’s. Voor de provinciale matching zal een beroep op het 
Cofinancieringsfonds gedaan worden. 

Ruimtelijke economie 
In 2007 is weer een aantal herstructureringsprojecten in gang gezet. De gemeente Bunschoten is gestart met 
een plan van aanpak voor de terreinen De Kronkels en Zuidwenk. In Abcoude en Ijsselstein is met provinciale 
subsidie gestart met de uitvoering van het herstructureringstraject op respectievelijk de bedrijventerreinen 
Bovenkamp en Lage Dijk. Eind 2007 zijn subsidieaanvragen ontvangen van De Ronde Venen en Bunschoten 
voor het gereserveerde geld voor herstructurering uit het Stimuleringsfonds. Deze subsidies zullen begin 2008 
toegekend worden. In het coalitieakkoord is aangegeven dat de provincie de komende jaren versterkt in wil 
zetten op herstructurering. Momenteel wordt gewerkt aan een invulling van dit nieuwe beleid dat een ander 
karakter zal krijgen dan in de voorgaande periode. De nadruk zal naar verwachting meer op de aanpak van de 
problemen met verouderd vastgoed komen te liggen. 
De jaarlijkse monitoring van de uitgifte van bedrijventerrein via de IBIS-enquête is in 2007 weer uitgevoerd. Het 
gaat hierbij altijd om resultaten van het voorgaande jaar. In 2006 is ongeveer veertig hectare netto 
bedrijventerrein uitgegeven. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. 
In 2007 is nader onderzoek gedaan naar aanleiding van de ruimtemeter. Uit dit onderzoek blijkt dat de indicator 
van de bruto/nettoverhouding voor de provincie Utrecht minder bruikbaar is. Het aantal arbeidsplaatsen per 
hectare blijkt wel een goede indicator om de ruimte-intensiteit te bepalen. Het aantal arbeidsplaatsen per hectare 
is in Utrecht zeer hoog, ver boven het landelijke gemiddelde. Wel blijkt het lastig om een percentage ruimtewinst 
uit de beschikbare gegevens te destilleren; de vijftien procent uit het Streekplan lijkt echter aan de hoge kant. 
In het kader van zorgvuldig ruimtegebruik is afgelopen jaar verder gewerkt aan het onderwerp Architectuur op 
bedrijventerreinen. Voor dit onderwerp is een uitvoeringsprogramma in voorbereiding. Er is een tweede druk en 
een Engelse versie van het voorbeeldboekje uitgebracht. Daarnaast neemt de provincie deel aan een 
internationaal project over zorgvuldig ruimtegebruik op bedrijventerreinen. In dit project wordt samen met 
partners uit Duitsland, Groot-Brittannië en België kennis uitgewisseld over Smart economic growth. Onderwerpen 
hierbij zijn herstructurering, ruimtewinst, parkmanagement en duurzaamheid. Op 16 januari 2008 is hiervoor een 
internationaal congres georganiseerd in Utrecht. 
Het programma Duurzame bedrijventerreinen is afgelopen en wordt momenteel geëvalueerd. Een deel van de 
activiteiten is inmiddels ondergebracht bij het kennisteam. Ook in 2007 zijn diverse gemeenten met vragen over 
bedrijventerreinen door het kennisteam ondersteund. Daarnaast is voor het onderwerp detailhandel een (deels 
extern) adviesteam van start gegaan. Hier kunnen nieuwe detailhandelsontwikkelingen besproken worden en 
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vindt afstemming tussen gemeenten plaats. 

Over het Regionaal Bedrijventerrein Woerden wordt gerapporteerd in programma 2.1. 

Bedrijfsontwikkeling en kenniseconomie 
Science Park Utrecht 
In 2007 is een start gemaakt met de uitvoering van het convenant. Het Centrum voor Ondernemerschap en 
Innovatie (CVOI) heeft zijn deuren geopend en de ruimtelijke visie voor de Uithof is vastgesteld met daarin 
voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven.  

Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI) 
In 2007 heeft de TFI een belangrijke rol gespeeld voor de design- en de gamingsector. De TFI heeft veel 
capaciteit voor projecten geleverd en was penvoerder voor twee nieuwe Pieken in de Deltaprojecten. Ook is een 
start gemaakt met de evaluatie van de TFI. In de loop van 2008 worden de resultaten bekend. 

Internationale acquisitie en exportbevordering 
In 2007 zijn zeven investeringsprojecten met 61 arbeidsplaatsen gerealiseerd. Het ging hierbij om vier nieuwe 
vestigingen van buitenlandse bedrijven, één uitbreiding van activiteiten en twee samenwerkingsprojecten op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling. 

Breedband 
Het provinciale breedbandproject Wij zijn breed is in 2007 van start gegaan met een subsidieregeling voor 
vraagbundeling, dienstenontwikkeling en de ontwikkeling van digitale marktplaatsen.  

Overig
Verder is er in 2007 gewerkt aan de ontwikkeling van een programma Gezondheidseconomie, een programma 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en het programma Cultuur en Economie.  

Arbeidsmarktbeleid 
Ook in 2007 zijn wij actief betrokken geweest bij de leerbanenprojecten in Utrecht en Amersfoort. De beide 
projecten zijn relatief succesvol. Een belangrijk knelpunt wordt steeds vaker het vinden van leerlingen/studenten 
die bereid zijn om de gevonden leerbanen in te vullen.  
Via de voorziening Economische ontwikkeling ondersteunen wij innovatieve arbeidsmarktprojecten. Deze 
projecten bewegen zich vooral op het raakvlak van onderwijs en arbeidsmarkt en de toetreding van moeilijk 
plaatsbare groepen op de arbeidsmarkt. In 2007 is het project mede onderdeel geworden van de Sociale 
Agenda.  

Recreatie en Toerisme 
In 2007 is de uitvoering van toeristisch-recreatief actieplan Uit en thuis 2005-2008 voortgezet.  

Een belangrijk resultaat van 2007 is de start van een regionaal samenwerkingstraject met acht gemeenten op de 
Utrechtse Heuvelrug om te komen tot een toeristisch marketingplan voor een periode van vier jaar. De 
verwachting is dat dit project in 2008 succesvol kan worden bestendigd. 

Ook voor versterking van de zakelijk toeristische markt (congres- en vergadermarkt) was 2007 een belangrijk 
jaar. Op initiatief van de provincie is een regionale samenwerking met publieke en private partijen in het leven 
geroepen. In het najaar van 2007 zijn de eerste twee samenwerkingsacties uitgevoerd, die in 2008 zullen 
uitmonden in een meerjarenplan om de provincie Utrecht als zakelijke bestemming te stimuleren. 

In 2007 is gebleken dat uitvoeringsorgaan Utrecht Toerisme & Recreatie (UTR) niet optimaal functioneert. UTR 
heeft medio 2007 een verbeterplan opgesteld en is slagvaardig begonnen met een herijking van het marketing- 
en promotiebeleid. 

Het aantal aangeboden integrale plannen voor de door de provincie Utrecht ingestelde Adviescommissie 
verblijfsrecreatie Utrechtse Heuvelrug is in 2007 achtergebleven. Waar in de begroting is uitgegaan van vijf 
afgeleverde kwaliteitsadviezen zijn twee kwaliteitsadviezen in behandeling genomen. Door de complexiteit in de 
afstemming van de adviezen tussen ondernemer, gemeente en provincie verloopt dit traject trager dan 
voorspeld. De verwachting is dat in de loop van 2008 alsnog vijf integrale plannen worden getoetst en 
kwaliteitsadviezen worden afgegeven. 

De recreatieschappen hebben 2007 benut om te blijven werken aan meer eigen inkomsten en verbetering van 
de communicatie. 
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5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme 

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Percentage dat in de provincie Utrecht terechtkomt van de nationale 
fondsen en het Nederlands deel van de Europese fondsen voor 
economische structuurversterking 

6 8-101

Toename van het aandeel in de totale werkgelegenheid in 
kennisintensieve diensten ten opzichte van 2005 (aandeel in 2005 
bedroeg 9,5 procent) 

2% 1,2% 

De exportquote in de provincie Utrecht 29,7 24 (2004) 
Realisatie van arbeidsplaatsen met een kennisintensief karakter via 
TFI 100 100 

Realisatie van contacten tussen bedrijven en kennisinstellingen via 
TFI 75 - 

Het aantal studenten dat kennismaakt met het opzetten van een 
bedrijf (waaruit per jaar minimaal twintig businessplannen 
voortkomen); TFI 

100 40 

Aanleg en uitgifte van nieuw bedrijventerrein gemiddeld per jaar 40 hectare 40 hectare 
Ruimtewinst door intensivering van bestaande en nieuwe 
bedrijventerreinen 7 hectare PM

Herstructurering van verouderd bedrijventerrein, gemiddeld per jaar 120 hectare PM
Realisering van een integrale aanpak van economie, ruimtelijke 
ontwikkeling (ontwikkelingsplanologie), milieu, sociale aspecten en 
bereikbaarheid bij ontwikkeling van bedrijventerreinen 

3 gemeenten 4 gemeenten 

Terugdringing jeugdwerkloosheid tot 2%-punt onder het landelijk 
gemiddelde -1,25%-punt 0,8%-punt 

Aantal voortijdig schoolverlaters in de provincie ten opzichte van 
2005 (circa 3.700) -1% PM 

Aantal arbeidsplaatsen in recreatie en toerisme als indicator voor 
economische spin-off toerisme 38.750 38.250 

Aantal overnachtingen als indicator voor marktaandeel Utrecht in 
toeristische markt 3,7 miljoen 3,4 miljoen 

Aantal dagtochten > 1 uur als indicator voor het aantal  recreatieve 
activiteiten 278 miljoen 280 miljoen 

Baten en lasten  Bedragen x € 1.000
Rekening 2006 Primitieve 

begroting 2007
Begroting na 

wijziging 2007
Rekening 2007 Saldo

Lasten 16.298             11.713                 16.576                 11.198                  5.378            
Baten 4.470               62                        62                        546                       484-               
Subtotaal 11.828             11.651                 16.514                 10.652                  5.862            
Centrale overhead 740                  722                      722                      722                       -                    
Resultaat voor 
bestemming 12.568             12.373                 17.236                 11.374                  5.862            
Onttrekking reserves 9.937               4.153                   9.087                   5.250                    3.837            
Dotatie reserves 5.309               927                      1.289                   2.187                    898-               
Resultaat na 
bestemming 7.940               9.147                   9.438                   8.311                    1.127            

Verschillenanalyse  Bedragen x € 1.000
Begroting 

na 
wijziging 

2007 

Rekening 
2007 Saldo

Lasten      
Apparaatskosten          1.684  1.522  162  
Economisch beleidsplan 
Van het uitvoeringsbudget van het Economisch beleidsplan 2007 is    1.500 1.337 163

1 Dit heeft betrekking op projecten in het kader van de regeling Pieken in de Delta, waar Utrechtse bedrijven, 
overheden en/of maatschappelijke instellingen  bij betrokken zijn. 
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€ 183.000 niet besteed. Het grootste deel betreft de reservering voor 
de kosten van het binnenhalen van onder andere de Tour de France 
2009. De pijlen zijn nu gericht op de Grand Départ 2010. Het 
restantbudget is in de reserve Economische ontwikkeling gestort en 
zal in 2008 weer onttrokken worden. 
Projecten Economische ontwikkeling 
De subsidies die jaarlijks verleend worden op basis van de regeling 
Economische ontwikkeling worden via het zogenaamde kasstelsel 
verantwoord. In de jaarrekening wordt de jaarlijkse storting in de 
reserve van € 561.000 als last opgenomen. De werkelijke betalingen 
staan ook aan de lastenkant, met daartegenover een onttrekking aan 
de reserve, beiden van € 1.644.000. 

561 1.647 1.086-

Herstructurering bedrijventerreinen 
In het Stimuleringsfonds was in totaal € 5 miljoen gelabeld voor 
herstructurering bedrijventerreinen. In 2006 is € 2,5 miljoen voor Lage 
Weide te Utrecht verantwoord. De bijdragen bestemd voor terreinen in 
Bunschoten en De Ronde Venen zijn in 2007 niet verleend, omdat de 
subsidieaanvragen pas eind november zijn binnengekomen. Het 
bedrag blijft in het Stimuleringsfonds en zal in 2008 onttrokken worden

2.500 2.500

Tenderregeling Investeringsprogramma Provincies (TIPP) 
De TIPP-regeling, waarbij met medefinanciering van het Rijk, diverse 
herstructureringsprojecten met subsidie mogelijk gemaakt zijn, is 
afgelopen, maar de financiën ijlen nog na: er is € 234.000 aan 
subsidie betaald en er is € 397.000 van het Rijk ontvangen. Deze 
afwikkelingen lopen via programma 5.1 naar de reserve Economische 
ontwikkeling. 

- 234 234-

Science Park 
Er zijn in 2007 twee verplichtingen aangegaan, maar omdat er nog 
geen uitgaven gedaan zijn, blijft het gehele budget in het 
Stimuleringsfonds. 

375 375

Pieken in de Delta / Cofinancieringsfonds 
Voor Pieken in de Delta zijn zes verplichtingen aangegaan, voor in 
totaal circa € 1,3 miljoen. Hierop is € 686.000 bevoorschot en dit 
bedrag wordt onttrokken aan het Cofinancieringsfonds. Het restant 
van het budget is bestemd voor EFRO-projecten, een regeling die in 
2007 van start gegaan is, maar waarvoor in 2008 de eerste 
verplichtingen verwacht worden.  

2.500 686 1.814

Programma Cultuur en Economie 
Voor het opstarten van het programma Cultuur en Economie is 
besloten in 2007 aan vier projecten subsidie te verstrekken. Op één 
na zijn de subsidies beschikt, waardoor het budget van 2007 niet 
geheel is besteed. Het vierde project zal begin 2008 beschikbaar 
worden gesteld en het hiermee gemoeide bedrag van € 200.000 zal 
dan worden onttrokken aan het Stimuleringsfonds. 

500 271 229

Fietspadenaanleg 
Het structurele budget voor fietspadenaanleg wordt in samenhang 
gezien met het Agenda 2010-project Op de fiets. De afspraak is dat 
het restant van dit budget gestort wordt in de reserve Recreatieve 
fietsverbindingen. Op de fiets kan hierop een beroep doen voor het 
oplossen van meer knelpunten. In 2007 is het saldo € 77.000 en dat is 
in de reserve gestort. 

92 15 77

Toeristische ontsluiting cultureel erfgoed 
Het via de reserve Projecten naar 2007 overgeboekte budget voor 
Toeristische ontsluiting cultureel erfgoed wordt niet aangewend en 
vloeit terug naar de algemene middelen. Het is niet mogelijk gebleken 
hiervoor beleid te ontwikkelen. 

154 154

Recreatieve routenetwerken 
Het saldo van het budget voor Recreatieve routenetwerken wordt 
jaarlijks verrekend met de reserve Toeristische ontwikkeling. In 2007 
is € 285.000 niet besteed. In 2008 zal hiertoe een visie op routes 
worden opgesteld, zodat het beleid kan worden geactualiseerd. 

310 25 285

Project Wandelen (Agenda 2010) 
Het Agenda 2010-project Wandelen is in de uitvoeringsfase. Toch is 
het niet mogelijk gebleken het bijgestelde budget geheel te besteden. 
Er is een onderschrijding van € 401.000 en dit bedrag wordt minder 
onttrokken aan het Structuurfonds. 

1.320 896 424
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Projecten Toeristische ontwikkeling 
De werkelijk uitgaven aan projecten Toeristische ontwikkeling 
bedragen € 496.000. Dit is € 130.000 meer dan het jaarbedrag. Deze 
overschrijding wordt gecompenseerd door een hogere onttrekking uit 
de gelijknamige reserve. 

366 496 130-

Fusie UTR 
Het budget Fusie UTR is slechts ten dele benut, omdat dit proces 
inmiddels is afgerond. Het resterend budget vloeit terug naar de 
algemene middelen. 

625 114 511

diverse kleine verschillen   134  
Totaal lasten   5.378  

     
Baten 
TIPP – zie lasten                  -  397  397-  
Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 
Steeds meer derden maken gebruik van de gegevens van het PAR. 
De hiervoor in rekening gebrachte vergoeding is in 2007 € 43.000 
hoger dan begroot. 

25 68 43-

diverse kleine verschillen   44-  
Totaal baten   484-  

     
TOTAAL      5.862  

Mutaties reserves  Bedragen x € 1.000

Begroting 2007 Rekening 2007
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
Cofinancieringsfonds  -2.500 -686
Economische ontwikkeling 561 -561 1.141 -1.897
Middelwaard  -17
Nog te verrichten activiteiten 79 78 
Projecten 283 -239 240 -239
Recreatieve fietsverbindingen 77 
Stimuleringsfonds  -4.101 -996
Toeristische ontwikkeling 366 -366 651 -496
Structuurfonds  -1.320 -919
Totaal 1.289 -9.087 2.187 -5.250

Toelichting 

Stortingen 
Reserve Economische ontwikkeling 
De storting in de reserve Economische ontwikkeling van € 1.141.000 is als volgt te specificeren: 
€ 183.000 onderbesteding uitvoeringsbudget Economisch beleidsplan, onder andere het budget voor het 

binnenhalen van de Grand Départ van de Tour de France 2010; 
€ 561.000 jaarlijkse storting van het budget voor projecten Economische Ontwikkeling; 
€ 397.000 ontvangen rijksbijdrage in het kader van afwikkeling van de TIPP-regeling. 

Reserve Nog te verrichten activiteiten 
De storting betreft het restantbudget van de Adviescommissie Recreatie en Toerisme, dat naar 2008 
overgeboekt wordt. 

Reserve Projecten 
De storting betreft het restantbudget van het project Breedband. De uitgaven blijken € 43.000 hoger dan 
geraamd, waardoor de storting in de reserve hetzelfde bedrag lager is. 

Reserve Recreatieve fietsverbindingen 
Het structurele budget voor fietspadenaanleg wordt in samenhang gezien met het Agenda 2010-project Op de 
fiets. De afspraak is dat het restant van dit budget gestort wordt in de reserve Recreatieve fietsverbindingen; Op 
de fiets kan hierop een beroep doen voor het oplossen van meer knelpunten. In 2007 is het saldo € 77.000 en 
dat is in de reserve gestort. 
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Reserve Toeristische ontwikkeling 
De storting in de reserve Toeristische ontwikkeling van € 651.000 is als volgt te specificeren: 
€ 285.000 onderbesteding budget Recreatieve routenetwerken. Het saldo op dit budget wordt jaarlijks 

verrekend met deze reserve. In 2008 zal een visie op routes worden opgesteld, zodat het 
beleid kan worden geactualiseerd; 

€ 366.000 jaarlijkse storting van het budget voor projecten Toeristische ontwikkeling. 

Onttrekkingen 
Cofinancieringsfonds 
Voor Pieken in de Delta zijn zes verplichtingen aangegaan, voor in totaal circa € 1,3 miljoen. Hierop is € 686.000 
bevoorschot en dit bedrag wordt onttrokken aan het Cofinancieringsfonds. Het restant van het budget is bestemd 
voor EFRO-projecten, een regeling die in 2007 van start is gegaan, maar waarvoor in 2008 de eerste 
verplichtingen verwacht worden. 

Reserve Economische ontwikkeling 
De onttrekking uit de reserve Economische Ontwikkeling van € 1.897.000 is als volgt te specificeren: 
€ 1.644.000 dekking voor de werkelijke uitgaven aan projecten Economische Ontwikkeling; 
€    234.000 dekking voor betalingen in het kader van de afwikkeling van TIPP-projecten; 
€      19.000 dekking voor betalingen in het kader van de afwikkeling van projecten Innovatieve acties. 

Reserve Middelwaard 
Het saldo inzake onderhoudskosten Middelwaard wordt jaarlijks verrekend met de reserve Middelwaard. In 2007 
waren de lasten € 17.000 hoger dan begroot en dat bedrag is onttrokken aan de reserve. 

Reserve Projecten 
Voor het Actieplan Recreatie en Toerisme is € 239.000 vanuit 2006 via de reserve Projecten overgeheveld naar 
2007. 

Stimuleringsfonds 
De onttrekking uit het Stimuleringsfonds bedraagt € 996.000 en is als volgt te specificeren: 

- Herstructurering bedrijventerreinen, raming € 2.500.000. De bijdragen aan Bunschoten en De 
Ronde Venen zullen in 2008 verstrekt worden; 

€ 271.000 Cultuur en economie, raming € 500.000. Eén van de aanvragen is te laat ontvangen om in 
2007 verwerkt te worden; 

- Science park, raming € 375.000, uitgaven 0. Er zijn wel verplichtingen aangegaan, maar nog 
niet bevoorschot; 

€ 700.000 Taskforce Innovatie (TFI), raming € 700.000; 
 €  25.000 Loket plattelandstoerisme, raming € 26.000. 

Reserve Toeristische ontwikkeling 
De onttrekking uit de reserve Toeristische ontwikkeling van € 496.000 betreft de dekking van de werkelijke 
uitgaven aan projecten Toeristische ontwikkeling. 

Structuurfonds 
Het Agenda 2010-project Wandelen is in de uitvoeringsfase. Toch is het niet mogelijk gebleken het bijgestelde 
budget geheel te besteden. De werkelijke uitgaven bedragen € 919.000 en dat bedrag wordt onttrokken aan het 
Structuurfonds. Het saldo blijft beschikbaar voor de afronding van het project in 2008. 
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Programmanr: 5.2 Financieel toezicht Portefeuillehouder 

Productgroepen:  1. Financieel toezicht Mw. A.H. Raven 

Dhr. R.C. Robbertsen 

Doel

� Bewaken van een gezonde financiële positie voor de Utrechtse gemeenten (en gemeenschappelijke 
 regelingen en waterschappen) zodat zo min mogelijk beroep hoeft te worden gedaan op extra geld van het 
 Rijk, gemeentefonds en/of belastingbetalers. 
� Bevorderen van de (financieel-)juridische kwaliteit in de besluitvorming van de provincie en de gemeenten.

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Het toezicht op de lokale overheden is in 2007 overeenkomstig doelstelling ingevuld. 
De jaarlijkse toezichtbeslissing voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is binnen de wettelijke 
termijn genomen. 
In 2007 zijn vier gemeenten onder bijzonder financieel toezicht gesteld als gevolg van het besluit om een 
ontwerp vast te stellen voor gemeentelijke herindeling in het Vecht- en Plassengebied. Met de gemeenten zijn 
werkafspraken gemaakt over de vormgeving van dit bijzonder toezicht. 

In 2007 was begroot de aankoop van een informatiesysteem ten dienste van het financieel toezicht met inbegrip 
van het ontwikkelen van een aantal overzichten te verwerken in de jaarlijkse nota begrotingstoezicht op de 
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. De aanschaf van het betreffend computerprogramma is 
gerealiseerd. De ingebruikneming heeft plaatsgevonden; de ontwikkeling van informatieoverzichten is 
doorgeschoven naar 2008. Andere werkzaamheden zoals het uitoefenen van bijzonder financieel toezicht op de 
gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen in verband met ons besluit om een ontwerp van 
gemeentelijke herindeling voor het Vecht- en Plassengebied vast te stellen, hebben voorrang gekregen. 

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Aantal lokale overheden onder artikel 12 0 0
Aantal gemeenten onder preventief toezicht (financieel/termijn/Arhi) 1/0/0 1/0/4 
Aantal gemeenschappelijke regelingen onder preventief toezicht 
(termijn/financieel) 5/0 0/1 

Toelichting verschillen 
De besturen van de gemeenschappelijke regelingen hebben de jaarrekening 2006 en de begroting 2008 tijdig 
vastgesteld. Instellen van preventief toezicht op grond van termijnoverschrijding kon achterwege blijven. 
De in 2007 vastgestelde gemeenschappelijke regeling Samenwerking BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes en 
Laren) heeft eind 2007 een eerste begroting ingediend. Deze gemeenschappelijke regeling heeft een aantal 
adviezen ontvangen gericht op het verkrijgen van een begroting die voldoet aan de van toepassing zijnde wet- 
en regelgeving. 
Eén gemeenschappelijke regeling is op financiële gronden onder preventief toezicht gesteld. De 
gemeenschappelijke regeling wordt in de loop van 2008 geliquideerd. De tot en met 2007 uitgevoerde taken 
worden overgenomen door de provincie Utrecht. 
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Baten en lasten  Bedragen x € 1.000
Rekening 2006 Primitieve 

begroting 2007
Begroting na 

wijziging 2007
Rekening 2007 Saldo

Lasten 597                  593                      567                      517                       50                 
Baten 0                      -                           -                           -                            -                    
Subtotaal 597                  593                      567                      517                       50                 
Centrale overhead 180                  183                      183                      183                       -                    
Resultaat voor 
bestemming 777                  776                      750                      700                       50                 
Onttrekking reserves -                       -                           -                           -                            -                    
Dotatie reserves -                       -                           -                           -                            -                    
Resultaat na 
bestemming 777                  776                      750                      700                       50                 

Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Begroting na 

wijziging 
2007 

Rekening 
2007 Saldo

Lasten 
Apparaatskosten 477 477 0
Betreft kleine verschillen op diverse budgetten  50
Totaal lasten 50

Baten  0
Totaal baten 0

TOTAAL  50

Mutaties reserves  Bedragen x € 1.000

Begroting 2007 Rekening 2007 
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
n.v.t. 

96



Programmanr: 5.3 Sociale pijler Portefeuillehouder 

Productgroepen:  1. Wel Thuis! 

2. Welzijn 

3. Zorg 

4. Jeugdzorg 

5. Sociale agenda in uitvoering 

6. Onderwijs 

Mw. M.G. Dekker/Dhr. J.P.A. de 
Wilde 

Mw. M.G. Dekker/Mw. A.H. Raven 

Mw. M.G. Dekker 

Mw. M.G. Dekker 

Mw. M.G. Dekker/Mw. A.H. Raven 

Mw. M.G. Dekker 

Doel

Doel is het bevorderen van volwaardige participatie van alle burgers. Daaraan werkt  de provincie in nauwe 
samenwerking met gemeenten en andere partners in het veld. Sleutelwoorden daarbij zijn: versterking van de 
sociale infrastructuur, betere maatschappelijke integratie en hogere participatie van kwetsbare groepen, 
vergroting van sociale samenhang en de leefbaarheid. De sociale pijler (zorg, jeugdzorg, welzijn, sport en 
onderwijs) wordt nauw verbonden met de economische en fysieke pijler. 

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Wel Thuis! 
De doelen van het programma Wel Thuis! zijn het vergroten van keuzemogelijkheden en daarmee van het 
aanbod van woonzorgwelzijnsarrangementen en een beter samenspel van de betrokken partijen om concrete 
initiatieven te realiseren. Die partijen zijn woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeenten, 
cliëntenorganisaties en provincie. Ze onderschrijven het doel, maar de uitbreiding van het aanbod gaat te 
langzaam. Doel is om in 2012 in totaal 20.000-24.000 woningen met welzijn en zorg op maat te realiseren. Het 
programma Wel Thuis! is in december 2007 afgerond door middel van een evaluatieverslag. Daarin is 
aangegeven dat het programma goede resultaten heeft geboekt maar dat het aanbod aan geschikte woningen 
nog steeds niet voldoende is. Om die reden wordt een voortzetting in de vorm van een programma Wel Thuis! 2 
aangeraden.    

Projecten in 2007 zijn:  
� Zorgeloos wonen in Zeist (extramuralisering en zorginnovatie gekoppeld aan herstructurering); 
� Toekomst Thuis (pilotprojecten met domotica in de zorg); 
� Snel Thuis (ombuigen van traditionele bouwplannen voor verzorgings- en verpleeghuizen, stimuleren van 

cliënteninitiatieven); 
� aanjagen lokale initiatieven (nazorg prestatiecontracten, intervisie en ondersteuning op afroep, 

ondersteunen totstandkoming lokale uitvoeringsprogramma’s); 
� tijdelijke regeling voor wonen met zorg en welzijn (subsidieregeling); 
� regionale overeenkomsten voor de regio’s West en Stadsgewest (bestuurlijke afspraken over aantallen 

woningen met zorg en welzijn inclusief uitvoeringsprogramma’s).

Welzijn 
Op het brede beleidsveld welzijn heeft de provincie een aantal speerpunten voor 2007 geformuleerd en hierop 
de onderstaande resultaten laten zien.  

De samenwerking met scholen, gemeenten en de provincie op het terrein van de sport kent een bijzonder goed 
resultaat. Alle doelstellingen zijn gehaald; steeds meer inwoners hebben toegang tot sportfaciliteiten en sport is 
breder ingebed in veel scholen. Vanaf het najaar 2007 is er een sportnotitie in ontwikkeling voor de jaren 2007-
2010. 

De telefonische hulpdienst Eemland/’t Gooi/Flevoland heeft weer meer bellers ontvangen in 2007.

Zorg 
CliëntenBelang Utrecht (CBU)  is vanaf 1 januari 2006 de overkoepelende werkorganisatie van zes provinciale 
patiënten(belangenbehartigings)koepels (Provinciaal Patiënten/Consumenten Platform, Provinciaal 
Gehandicaptenplatform Utrecht, Provinciale Federatie van Ouderverenigingen, Platform Geestelijke 
Gezondheidszorg, Samenwerkende Bonden van Ouderen en Provinciaal Utrechts WAO-beraad). 
CBU draagt zorg voor collectieve en individuele belangenbehartiging voor alle inwoners van de provincie, die 
gebruik (willen) maken van diensten op het terrein van wonen, welzijn en zorg. 
De individuele belangenbehartiging is ondergebracht bij het CliëntenPlein Utrecht. Dit maakt deel uit van CBU. 
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Eind 2007 hebben de deelnemende koepels CBU geëvalueerd en is besloten tot voortzetting van de organisatie. 
CBU is voor de provincie hèt aanspreekpunt voor informatie over de wensen en behoeften van gebruikers van 
zorg- en dienstverlening in de provincie.

Jeugdzorg 
Algemeen 
Na een onrustige periode heeft Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU) onder leiding van een interim-manager een 
belangrijke stap gezet in de uitvoering van het verbeterplan. In oktober 2007 heeft een 24 uursconferentie 
plaatsgevonden voor alle partners in de jeugdzorg. De conferentie is positief ontvangen en biedt belangrijke 
bouwstenen voor het op te stellen programma Utrechtse Jeugd Centraal, waarmee eind 2007 is gestart.  

Overgang subsidierelatie naar inkooprelatie 
Het flexibeler inkopen is met name toegepast bij de aanbesteding van incidentele wachtlijstmiddelen. Voor het 
flexibel maken van het overige aanbod is een vraag-aanbodanalyse een belangrijke randvoorwaarde. BJU heeft 
daarvoor in 2007 de eerste stappen genomen. Dit zal verder zijn beslag krijgen in het programma Utrechtse 
Jeugd Centraal dat in 2008 wordt vastgesteld en in uitvoering gaat. 

Wachtlijsten  
Door de inzet van extra middelen waren er eind 2007 geen wachtlijsten meer voor de toeleiding naar de 
jeugdzorg. De middelen zijn besteed aan de inzet van extra personeel.  
Ook voor het verminderen van wachtlijsten voor de zorg zijn extra middelen ingezet. In totaal zijn er in 2007 voor 
een bedrag van € 2,3 miljoen (autonome en rijksmiddelen) 294 kindplaatsen extra ingekocht. Hierdoor zijn de 
wachtlijsten verminderd. Omdat het om incidentele middelen gaat, is er ook sprake van een tijdelijk effect. Eind 
2007 stonden er 320 kinderen langer dan negen weken op de wachtlijst. Daarbij moet worden aangetekend dat 
er op 1 november 166 kindplaatsen zijn ingekocht; deze impuls ijlt na.  

Doelmatigheid 
In 2006 is een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd. In 2007 is de uitvoering van de aanbevelingen ter hand 
genomen. Op belangrijke thema’s is goede voortgang geboekt: 
� wachtlijsten: zie boven; 
� wachtlijstbeheer: er is een database in ontwikkeling om gegevens van BJU en zorgaanbieders te koppelen 

ten behoeve van gemeenschappelijk wachtlijstbeheer; 
� casemanagement: er is een convenant gesloten tussen BJU en zorgaanbieders; 
� bedrijfsvoering BJU. 

Aansluiting jeugdzorg-jeugdbeleid 
Met het stimuleringsprogramma Samenhang op Scherp 2005-2007 (SOS) ondersteunt de provincie de 
gemeenten om in het lokale jeugdbeleid invulling te geven aan vijf gemeentelijke taken die sterk aansluiten bij 
het provinciale jeugdzorgbeleid. Het gaat dan onder meer om het informatie geven aan ouders, kinderen en 
jeugdigen over opvoeden en opgroeien, het signaleren van problemen bij jeugdigen door instellingen als 
jeugdgezondheidszorg en onderwijs, toegang tot het (gemeentelijk) hulpaanbod, beoordelen en toeleiden naar 
voorzieningen, het organiseren van pedagogische hulp (advisering en lichte hulpverlening), zoals 
maatschappelijk werk en coachen van jongeren en het coördineren van zorg in het gezin op lokaal niveau 
(gezinscoaching). Het merendeel van de projecten is in 2007 afgerond. In het eerste kwartaal 2008 wordt het 
programma financieel en inhoudelijk afgerond. De ervaringen worden meegenomen in het programma Utrechtse 
Jeugd Centraal.  

Intersectorale samenwerking 
In 2006 is een knelpuntenanalyse uitgevoerd over de samenwerking tussen de provinciale jeugdzorg met jeugd-
GGZ, jeugd-LVG en het speciaal onderwijs. In 2007 zijn twaalf werkgroepen gestart; deze hebben ieder een 
implementatieplan opgesteld. Vier van deze plannen zijn inmiddels uitgevoerd.  

Beleidsaudit 
Provinciale staten hebben een beleidsaudit uitgevoerd. Wij hebben de in totaal veertien aanbevelingen 
overgenomen. Met de uitvoering van de aanbevelingen (waaronder het uitvoeren van een sterkte-zwakte-
analyse van het aanbod) is een start gemaakt. De vijftiende aanbeveling heeft betrekking op de rol van 
provinciale staten; hierover hebben provinciale staten begin 2008 een besluit genomen.  

Rechtmatigheid 
Op ons verzoek hebben de zorgaanbieders en BJU een verbeterplan opgesteld om de accountantsverklaring in 
het kader van rechtmatigheid te kunnen halen. Wij sturen actief op de uitvoering hiervan.  

Sociale Agenda 
Afronding thema’s Sociale Agenda I: 
Veilig Vangnet 
Algemene doelstelling van het project Veilig Vangnet is de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen te 
verbeteren waarmee de sociale veiligheid en leefbaarheid toenemen. In de afgelopen jaren is een groot aantal 
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projecten in uitvoering genomen. Eind 2007 is het project Veilig Vangnet afgerond en geëvalueerd. Er komt een 
eindverslag over het project waarin de resultaten worden gepresenteerd. 

Jeugd Perspectief 
De doelstelling van dit dossier is het tegengaan en voorkomen van (verdere) maatschappelijke uitval van 
(risico)jongeren met politie-/justitiecontacten en het bieden van een toekomstperspectief. Een aantal projecten 
loopt nog door in 2008 en zal nog worden afgesloten met evaluaties. Dit vindt plaats in de eerste helft van 2008.  

Leefbaarheid kleine kernen 
Doelstelling is het als ontwikkelingspartner van gemeenten verbeteren van de leefbaarheid in kleine kernen op 
basis van lokaal gedeelde problemen en lokaal gedragen oplossingsrichtingen. In december 2007 heeft er een 
tussenevaluatie van dit thema plaatsgevonden. Naar verwachting zal de uitvoering van de projecten tot eind 
2010 doorlopen.  

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 
Het project heeft tot doel het versterken van vrijwilligerswerk en mantelzorg in de provincie Utrecht. Binnen dit 
thema zijn in 2007 een aantal projecten gestart. De uitvoering van de projecten loopt door tot eind 2008.  

Armoede 
De algemene doelstelling van het dossier Armoede en stapeling van problemen is voorkomen van armoede en 
sociale uitsluiting, zodat jonge inwoners (0-25 jaar) in de provincie Utrecht voldoende ontwikkelingskansen 
krijgen en toegerust worden op een volwaardige deelname aan de maatschappij. De uitvoering van de projecten 
loopt door tot eind 2008.

Integratie 
Provinciale staten hebben in 2006 het thema integratie toegevoegd aan de Sociale Agenda I. Er zijn een aantal 
nieuwe projecten gestart in 2007. Dit thema loopt door in de Sociale Agenda II.  

Flexibel Projectenbudget 
Het doel van dit budget is om door middel van kortlopende projecten een bijdrage te leveren aan het oplossen 
van sociale urgente problemen. Het laatste thema was de Wet op Maatschappelijke Ontwikkeling. In totaal zijn er 
in de Sociale Agenda I 29 projecten gestart waarvan inmiddels vijftien projecten succesvol zijn afgerond. De 
overige veertien projecten lopen begin 2008 af. 

Onderwijs 
Het ingezette onderwijsbeleid is in 2007 bestendigd. De provincie kent nu een dekkend netwerk van regionale 
arrangementen voor alle VMBO-scholen. Het project Stratego met als doel de regulering van de 
leerlingenstromen in de Utrechtse regio, is voortgezet. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
heeft vier adviezen ontvangen.  

Indicatoren
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Wel thuis! 
1. Mensen met een zorgvraag kunnen langer thuis blijven wonen 
door een toename van het aantal woningen met zorg en welzijn op 
maat (in 2012 totaal circa 24.000)

3.000 1.125 

Welzijn 
2. Percentage gemeenten dat, na de breedtesportimpuls, 
structureel het sport-stimuleringsbeleid continueert 60 100 

3. Percentage scholen waarin het sportbeleid wordt uitgebreid van 
naschoolse activiteit tot een bredere inbedding van sport 20 40 

4. Percentage gemeenten waarin een structurele samenwerking 
bestaat tussen enerzijds sportverenigingen en anderzijds scholen, 
door middel van een sportplatform of -raad 

80 52 

5. Het aantal gemeenten waarbinnen de anders-georganiseerde 
sport toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking 3 10 

6. Het nieuwe centrum voor maatschappelijke ontwikkeling Alleato, 
opgericht per 1 januari 2006, zal maatschappelijke instellingen, 
gemeenten en de provincie adequaat ondersteunen bij de 
voorbereiding en uitvoering van het sociaal beleid 

X Gerealiseerd 

7. Het aantal eerste bellers naar de telefonische hulpdienst neemt 
ten opzichte van 2003 toe met  

38% 

Het aantal 
incidentele bellers is 
sinds 2003 (2.800 

bellers) toegenomen 
met 1.000 bellers tot 
3800 in 2007 (38%)
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Zorg
8. Vanaf 2006 kunnen alle Utrechtse burgers voor collectieve 
belangenbehartiging op het brede terrein van wonen, zorg en 
welzijn op één plek terecht X

Gerealiseerd door 
middel van  

Cliëntenplein (CBU) 
9. De overschrijdingen van de aanrijtijden bij A1-ritten (in 
levensbedreigende, spoedeisende situaties) blijft gestabiliseerd tot 
maximaal 5% 

5% 

5,7 %; 
de 5% werd in 2007 

in geringe mate 
overschreden door 

vertragingen 
vanwege de steeds 

in omvang  
toenemende  files 

en door drempels en 
wegversmallingen. 
Desondanks scoort 
de RAVU als één 
van de beste in 

Nederland. 
10. Het aantal huisartsenposten geïntegreerd met de spoedeisende 
hulp in ziekenhuizen 

4 4 

11. Het aantal regionale steunpunten mantelzorg, dat door een 
tijdelijke financiële ondersteuning in stand wordt gehouden, 
waardoor de continuïteit van mantelzorg-ondersteuning wordt 
gewaarborgd 

6 2 

12. Het aantal mensen met een verstandelijke handicap of 
psychiatrische stoornis die verhuizen van een intramurale instelling 
naar een gewone woonomgeving en gebruik maken van 
maatschappelijke voorzieningen (vermaatschappelijking van de 
zorg) 

500 618 

Jeugdzorg 
13. Er staan geen jeugdigen op de wachtlijst voor Advies- en 
Meldpunt Kindermishandeling (AMK) X Gerealiseerd 

14. De doorlooptijden van aanvang onderzoek tot afronding 
onderzoek AMK voldoen aan de wettelijke norm van dertien weken X Gerealiseerd 

15. BJU heeft geen wachtlijst voor crisisinterventie X Gerealiseerd 
16. Er wachten geen jeugdigen langer dan negen weken op 
provinciaal gefinancierde jeugdhulpverlening X Zie toelichting 

17. In de provincie Utrecht is een vraaggericht en kwalitatief goed 
aanbod voor jeugdzorg aanwezig X 

Gedeeltelijk 
gerealiseerd; zie 

toelichting 
18. Er is een goede belangenbehartiging voor cliënten in de 
jeugdzorg:  
� er zijn voldoende cliëntvertrouwenspersonen; 
� alle instellingen hebben een cliëntenraad; 
� er is een provinciaal cliëntenplatform jeugdzorg. 

X
Gerealiseerd; 

zie verder 
Toelichting 

19. Vanuit de 29 Utrechtse gemeenten worden alle jeugdigen met 
ernstige opvoed- en/of opgroeiproblemen tijdig en terecht verwezen 
naar BJU of wordt bij een minder ernstige hulpvraag lokaal 
passende ondersteuning geboden 

X Gerealiseerd 

20. Jeugdigen in de provincie Utrecht met een licht verstandelijke 
beperking (IQ > 70) worden via BJU doorgeleid naar passende 
hulpverlening 

100% Gerealiseerd 

21. Binnen de provincie Utrecht krijgen jongeren met een 
jeugdreclasseringmaatregel en hun ouders gezinsondersteuning 30% Zie toelichting 

22. Binnen de provincie Utrecht krijgen ouders met een kind met 
een onder toezichtstellingsmaatregel intensievere 
gezinsondersteuning  

30% Zie toelichting 

23. Schooluitval bij jongeren met een jeugdreclasseringmaatregel 
neemt af 30% Zie toelichting 

Sociale Agenda 
24. Afname van het aantal dak- en thuislozen van 1.400 in 2004 
naar 1.200 in 2007 

1.200 Gerealiseerd 

25. Jeugdperspectief: 
A. Jeugdcriminaliteit neemt af ten opzichte van 2006 met 2 % 2% 
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B. Aantal risicojongeren en jongeren met politie- justitiecontacten 
dat weer naar school, werk of op stage gaat, stijgt ten opzichte 
van 2006 met 

C. Aantal kinderen met problemen dat vroegtijdig gesignaleerd 
wordt, neemt ten opzichte van 2005 toe met 

5% 

5% 

5% 

Gerealiseerd 
26. Het aantal bewoners in de kleine kernen blijft de komende tien 
jaar op peil doordat de provincie samen met gemeenten (in de 
kleine kernen) uitvoeringsplannen ontwikkelt die zorgen voor een 
basisniveau van dienstverlening, alsmede woningen voor 
doelgroepen (starters en ouderen) 

X
Bij 95 procent van 
de kleine kernen is 

dit het geval 

27. Het aantal jongeren met een startkwalificatie (diploma op 
minimaal MBO-2 niveau of havo/vwo-niveau) stijgt ten opzichte van 
2006 met 

5% Niet gerealiseerd 

28. Het aantal voortijdig schoolverlaters daalt ten opzichte van 
3.700 in 2005 met 

2% Gerealiseerd 

Percentage jeugdwerkloosheid is in de provincie Utrecht lager dan 
het landelijke percentage van 5,7 procent in 2005 met  2%-punt Gerealiseerd 

29. Het aantal jongeren in de schuldhulpverlening daalt ten opzichte 
van 2006 met 

5% Gerealiseerd 

30. Deelname aan buitenschoolse activiteiten door kansarme 
jeugdigen stijgt ten opzichte van 2006 met  

5% n.v.t. in 2007 

31. Toename van vrijwillige inzet (bij gemeenten, instellingen, 
organisaties etc.) 

2% Gerealiseerd 

 Onderwijs
32. Het aantal succesvolle doorstromende leerlingen van het VMBO 
op het vervolgonderwijs en van het beroepsonderwijs op de 
arbeidsmarkt stijgt als gevolg van een verbeterde aansluiting van de 
betreffende opleidingen 

2% In uitvoering 

33. a. Een afname van het aantal autochtone leerlingen, dat uit het 
Utrechtse basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in de 
regiogemeenten stroomt 
b. Groei of stabilisering van het aantal leerlingen, dat van het 
basisonderwijs in de regiogemeenten naar het voortgezet onderwijs 
in de gemeente Utrecht stroomt (tegengaan segregatie) 
(uitgangswaarden vormen de cijfers van 2005) 

4% 

X

In uitvoering 

In uitvoering 

34. Elke leerling kan in zijn directe omgeving zijn gewenste 
opleiding volgen doordat de provincie een evenwichtig geheel van 
voorzieningen van het onderwijs tot stand bracht en houdt 

X In uitvoering 

Toelichting op bereiken bovengenoemde indicatoren
Nummer
indicator  

Toelichting 

1. Er is een derde van de opgave gerealiseerd. Op het randvoorwaardelijke vlak was meer 
inspanning vereist dan voorzien. 

11. De verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de regionale steunpunten mantelzorg ligt bij 
de gemeenten: de gemeenten hebben besloten om vier regionale steunpunten te sluiten. 

16. Doelstelling is niet gehaald. Nog steeds zijn er wachtlijsten voor geïndiceerde zorg (met name 
intensief ambulant). 320 op de wachtlijst, per november 2007 met incidentele rijksmiddelen 162 
plaatsen ingekocht. 

17. Gedeeltelijk gehaald. BJU indiceert nog onvoldoende vraaggericht en er is geen goede 
vraag/aanbod analyse van BJU om op in te kopen. De doelen in het indicatiebesluit worden met 
het huidige aanbod voor meer dan 90% gehaald. Ook is de kwaliteit van het aanbod op dit 
moment onderwerp van onderzoek in een sterkte-zwakte analyse. 

18. Er kan nog een slag gemaakt worden in kwaliteit. Met het programma Utrechtse Jeugd Central 
(UJC) wordt hier in 2008 verder aan gewerkt. 

19. Projecten zijn uitgevoerd. Het percentage is op dit moment nog onbekend. 
21 tm 23. Projecten zijn uitgevoerd. Het exacte percentage is op dit moment onbekend. 
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Baten en lasten  Bedragen x € 1.000

Rekening 2006 Primitieve 
begroting 2007

Begroting na 
wijziging 2007

Rekening 2007 Saldo

Lasten 98.278             89.702                 110.926               110.992                66-                 
Baten 80.231             72.282                 87.176                 91.594                  4.418-            
Subtotaal 18.047             17.420                 23.750                 19.398                  4.352            
Centrale overhead 982                  958                      958                      958                       -                    
Resultaat voor 
bestemming 19.029             18.378                 24.708                 20.356                  4.352            
Onttrekking reserves 6.776               19                        1.653                   1.013                    640               
Dotatie reserves 6.747               -                           5.646                   5.258                    388               
Resultaat na 
bestemming 19.000             18.359                 28.701                 24.601                  4.100            

Verschillenanalyse Bedragen x € 1.000
Begroting 

na 
wijziging 

2007 

Rekening 
2007 Saldo

Lasten 
Apparaatskosten
De onderschrijding is grotendeels veroorzaakt door vacatures die pas 
in de loop van 2007 zijn ingevuld. 2.275 1.772 503

Overige lasten 
Project Sociale Agenda, zie projectblad 7.339 4.369 2.970
Project Wel Thuis!, zie projectblad 1.454 1.586 -132
Het flexibel budget voor projecten Welzijn 2007 is nauwelijks gebruikt, 
omdat het collegeprogramma eerst in september 2007 bekend werd. 
Hierna konden, in overleg met de gedeputeerde, de beleidsprioriteiten 
worden vastgesteld en dus tot besteding worden overgegaan. 

144 34 110

De werkelijke frictiekosten inzake Alleato vielen hoger uit dan 
geraamd doordat bij de raming van het budget van een gemiddelde 
van tien jaar wordt uitgegaan, waardoor er kleine afwijkingen kunnen 
ontstaan. 

300 306 -6

Op het incidentele budget voor mantelzorg, dat was bedoeld om de 
regionale steunpunten mantelzorg in stand te houden in 2007, is 
slechts door één steunpunt (Woerden en omstreken) een beroep 
gedaan.  

105 12 93

In het najaar is er nog een opdracht verleend inzake het project 
Mensen met een dementie. Dit wordt verrekend met het betreffende 
budget dat via de reserve Nog te verrichten activiteiten is overgeboekt 
naar 2008.  

- 11 -11

De werkelijke wachtgeldverplichtingen 2007 van Provinciale Raad 
Volksgezondheid  en Maatschappelijke Dienstverlening lager 
uitgevallen dan geraamd. Het betreft hier de wachtgeldverplichtingen 
van één oud-medewerker. 

107 78 29

Doordat er nog kosten zijn doorbelast welke reeds als verplichting 
naar 2008 waren geboekt, is er een overschrijding ontstaan op het 
werkbudget zorg welke in 2008 zal worden gecorrigeerd ten gunste 
van de algemene middelen. 

378 385 -7

Voor de uitvoering van het project Intersectorale samenwerking is in 
2007 € 64.000 uitgegeven. Dit is minder dan was begroot. 150 64 86

Van het structurele budget voor invoeren Wet op de jeugdzorg is 
slechts beperkt gebruik gemaakt. Het niet bestede deel vloeit terug 
naar de algemene middelen. 

197 144 53

Voor de uitvoering van het programma SOS is in 2007 € 595.000 
besteed. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Stimulerings-
fonds. Het restbedrag van € 535.000 zal in 2008 worden ingezet. 

1.130 595 535
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De definitieve verleningen jeugdhulpverlening en de daarmee samen-
hangende bevoorschotting vielen iets hoger uit dan begroot, te weten 
€ 805.000. Hiertegenover staat de hogere rijksuitkering jeugdhulp-
verlening. Zie ook de toelichting bij de baten. 

92.193 92.998 -805

Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten jeugdhulpverlening is 
toegevoegd aan de voorziening Jeugdhulpverlening. - 3610 -3610

Door vertraging die is opgetreden bij de uitvoering van onderwijs-
projecten is van het structurele budget onderwijs onvoldoende gebruik 
gemaakt.  

20 6 14

Incidentele onderschrijding van budgetten 5.134 5.124 10
Balansafwikkelingen  - -102 102
Totaal lasten -66

Baten 
Afrekeningen oude jaren project Wel Thuis! - 6 -6
Rijksbijdrage Jeugdhulpverlening 87.070 91.485 -4.415
Terugontvangen studiebeurzen lager dan begroot 5 1 4
Totaal baten - - -4.417

Mutaties reserves  Bedragen x € 1.000

Begroting 2007 Rekening 2007 
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
Wel Thuis! 3.984 - 3.622 -
Projectreserve Sociale 
Agenda 1.065 - 1.050 -

Jeugdhulpverlening 169  64
Stimuleringsfonds - 1.130  595
Nog te verrichten 
activiteiten 597 354 586 354

Totaal 5.646 1.653 5.258 1.013

Toelichting 

Stortingen 
Projectreserve Wel Thuis!: niet besteed projectbudget 2007    € 3.622.000 
Projectreserve Sociale Agenda : niet besteed projectbudget 2007   € 1.050.000 
Reserve Nog te verrichten activiteiten:   

Woonvoorziening voor mensen met een dementie  € 339.000 
Pilot zintuigbev. Snavelenburg    €   50.000 

 Anti-discriminatiebeleid     € 197.000 €    586.000
Totaal          € 5.258.000

Onttrekkingen 
Reserve Jeugdhulpverlening: werkelijke uitgaven 2007     €   64.000 
Stimuleringsfonds : Samen op Scherp : werkelijke uitgaven 2007    € 595.000
Totaal           € 659.000

Reserve Nog te verrichten activiteiten: 
Overboekingen budgetten 2006 naar 2007:  
Website MEC         € 130.000 
Antidiscriminatiebeleid        € 192.000 
Vernieuwend cliëntenbeleid       €   32.000
Totaal          € 354.000 

Het verschil met de raming € 192.000 betreft het antidiscriminatiebeleid dat ten laste van het afrekensaldo 2006 
is gekomen en niet via Nog te verrichten activiteiten is overgeboekt.
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Programmanr: 5.4 Culturele agenda Portefeuillehouder 

Productgroepen:  1. Kunsten 

2. Media en bibliotheken 

3. Erfgoed 

4. Cultuurbereik 

Mw. A.H. Raven 

Doel

Een kwalitatief en verscheiden cultuuraanbod (kunsten, erfgoed, cultuureducatie, media en bibliotheken) in de 
gehele provincie. Het vergroten van zowel het publieksbereik als de actieve participatie in cultuur. Het zorgen 
voor een verscheiden en kwalitatief hoogwaardige culturele infrastructuur in de gehele provincie. 

Verantwoording over gerealiseerd beleid

Kunsten 
Podiumkunst 
In 2007 is het Cultuurprogramma 2005-2008 voortgezet en heeft de provincie kunstinstellingen die op het gebied 
van de genoemde disciplines kwalitatief hoogwaardige activiteiten organiseren ondersteund. 
In 2007 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de meerjarige subsidietoekenningen en de daaraan 
verbonden voorwaarden. Het voorstel om het budget voor podiumkunstsubsidies te verhogen  is opgenomen in 
het collegeprogramma, waardoor er nu weer meer subsidieaanvragen (ten opzichte van 2006) kunnen worden 
gehonoreerd. Daarnaast is het aantal aanvragen gestegen, onder meer omdat in de pers en op onze website 
aandacht is besteed aan de verhoging van het budget. 

Beeldende kunst 
Het afgelopen jaar was een continuering van het beleid dat ingezet is in het kader van het Cultuurprogramma 
2005-2008. Het Centrum Beeldende Kunst en de Kunstuitleen zijn de resultaatafspraken nagekomen. Er zijn een 
aantal convenanten met gemeenten afgesloten en er is een aantal opdrachten verstrekt voor het ontwerpen en 
realiseren van kunstwerken. 

Amateurkunst 
In 2007 zijn voor de subsidieregeling Amateurkunst minder aanvragen ingediend dan verwacht. Omdat de 
provincie hierin geen actieve rol heeft, is het nu nog onduidelijk wat hier de redenen voor zijn. Ten behoeve van 
het Cultuurprogramma 2009-2012 vindt een evaluatie van de regeling plaats. Tevens krijgt de adviescommissie 
een meer actieve, wervende rol.   

Media
RTV Utrecht 
2007 is het eerste jaar dat de bekostiging van de RTV Utrecht plaatsvindt op basis van richtlijnen en het 
Financieel handboek dat naar aanleiding van de wijziging in de Mediawet sinds 1 januari 2006 tot stand is 
gekomen. Deze wijziging van de Mediawet houdt in dat de financiële verantwoordelijkheid volledig is 
gedecentraliseerd naar de provincie. Ook is in 2007, mede dankzij een garantiesubsidie van de provincie          
(€ 435.000), de dramaserie Nachtegaal en Zonen geproduceerd en uitgezonden.  

Bibliotheken 
In 2007 is de inhoudelijke vernieuwing goed op gang gekomen. Daarnaast is toegewerkt naar de fusie van de 
laatste regiobibliotheek. Twee zelfstandige bibliotheken, te weten Veenendaal en IJsselstein, nemen nog niet 
deel aan het netwerk. De stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB) heeft zich ontwikkeld in haar 
nieuwe leidende en budgethoudende rol en heeft al diverse gezamenlijke projecten gerealiseerd. Daarnaast 
hebben de regiobibliotheken een groot aantal vernieuwingsprojecten uitgevoerd. Het Bibliotheek Service 
Centrum (voorheen PBCU) heeft met een nieuwe directeur een behoorlijke stap gemaakt in de reorganisatie en 
de dienstverlening aan de SUB en de afzonderlijke regiobibliotheken. 

Cultuurhuizen 
Bij de start van het project Cultuurhuizen in 2005 was het doel om tien cultuurhuizen te subsidiëren. Bij 
gemeenten bleek veel interesse te bestaan om een cultuurhuis te realiseren. In 2007 is besloten om nog een 
vierde tranche aanvragen te beoordelen. In 2007 is aan twaalf cultuurhuizen subsidie toegekend, waarmee het 
totaal aantal cultuurhuizen waarin de provincie investeerde uitkwam op 17. 
In 2007 is de Handreiking cultuurhuizen als provinciale uitgave gemaakt. Dit handboek werd in november op een 
druk bezochte bijeenkomst in het eerste cultuurhuis Het Pleiade in Doorn overhandigd aan de gemeente 

104



5.4 Culturele agenda 

Woudenberg, één van de gemeenten die graag in aanmerking komt voor de nieuwe subsidieregeling 
cultuurhuizen die in februari 2008 van start gaat. 

Erfgoed 
Veel aandacht is in 2007 besteed aan de fusie van het Erfgoedhuis en Landschapsbeheer Utrecht tot Landschap 
Erfgoed Utrecht (LEU). Op 1 oktober is deze fusie formeel voltooid en heeft de nieuwe organisatie zich gevestigd 
in het Koetshuis op Landgoed Oostbroek. Voor de ondersteuning van gemeenten bij hun zwaardere 
verantwoordelijkheid voor archeologie en monumenten is in 2007 een start gemaakt met het Steunpunt 
archeologie en monumenten dat formeel bij het LEU is ondergebracht.  
In december 2007 hebben wij ingestemd met de oprichting van het Parelfonds waarmee de restauratie van 
monumenten een extra impuls krijgt. Voor versterking van de cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS) is nadruk 
gelegd op projecten binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Grebbelinie, Limes en op de Utrechtse Heuvelrug. 
Het gaat hierbij zowel om onderzoek en visievorming als om ontsluiting en visualisatie via publieksgerichte 
projecten zoals een fietsroute langs de Limes en het kunstproject Roman op Fort Vechten. Voor het beleid op 
het gebied van musea is doorgepakt op het beleid Van collectie naar connectie, onder meer via 
uitvoeringsconvenanten met gemeenten. 

Cultuurbereik 
Cultuureducatie 
Net als voorgaande jaren zijn Kunst Centraal en LEU in 2007 doorgegaan met het aanbieden van 
cultuureducatieve activiteiten aan leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Ook hebben de instellingen 
een bemiddelende rol naar de scholen. De afgelopen jaren is vooral ingezet op het verstevigen van de positie 
van cultuureducatie binnen scholen. Mede door de rijksregeling Versterking cultuureducatie in het primair 
onderwijs, hebben veel scholen in de provincie nu een visie op cultuureducatie, waardoor het een vaste plek 
heeft gekregen in het curriculum. 2007 was het laatste jaar van de rijksregeling. In 2007 zijn Kunst Centraal en 
LEU meer gaan samenwerken om zo het onderwijs optimaal te kunnen bedienen. De samenwerking richt zich 
vooral op het vlak waar kunsten en erfgoed elkaar raken: het gebied waar beide instellingen opereren en elkaar 
kunnen versterken.  

Actieprogramma Cultuurbereik 
2007 is het derde jaar van het Actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008. De jaren 2005 en ook 2006 zijn nodig 
gebleken om goed op gang te komen; in 2007 is bijzonder veel tot stand gekomen. Zo zijn met zestien 
gemeenten convenanten op het gebied van cultuurbeleid afgesloten en hebben we als provincie veel projecten 
geïnitieerd en gesubsidieerd. 

Vrede van Utrecht 
De bestuurders van de provincie en stad Utrecht grijpen de herdenking van driehonderd jaar Vrede van Utrecht 
in 2013 aan om te investeren in een duurzame culturele ontwikkeling van hun stad en regio. Tegelijkertijd willen 
zij een tweede ambitie realiseren door de nominatie binnen te halen van Utrecht als Europese culturele 
hoofdstad in 2018. In 2007 heeft de stichting Vrede van Utrecht hiertoe een activiteitenprogramma uitgevoerd en 
is er tevens een aantal investeringen in de culturele infrastructuur gefinancierd vanuit het investeringsbudget 
Vrede van Utrecht.  
De provincie heeft samen met de gemeente Utrecht aan de stichting Vrede van Utrecht de opdracht gegeven om 
met een plan van aanpak te komen waarin wordt aangegeven op welke wijze wordt toegewerkt naar de twee 
mijlpalen van het programma, namelijk 2013 en 2018. Het plan van aanpak dient een beeld te geven van 
principes, de processen en de visioenen en zal begin 2008 aan de bestuurders van stad en provincie worden 
aangeboden. Een krachtig bestuurlijk commitment, zo blijkt ook uit de ervaring van eerdere culturele 
hoofdsteden, is in elk geval een cruciale succesfactor. 

Indicatoren 
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Podiumkunstdisciplines die een bijdrage leveren aan het kwalitatief 
hoogstaande culturele klimaat in de provincie 

(Jeugd- en 
jongeren-) 

theater, (jeugd-) 
dans, nieuwe en 
klassieke muziek, 

jazz, wereld-
muziek, (animatie) 
film, jeugd-opera 

(Jeugd- en 
jongeren-) theater, 

(jeugd)dans, nieuwe 
en klassieke 
muziek, jazz, 

wereld-muziek, 
(animatie)-film, 

jeugdopera 
Aantal individuele bezoekers van het virtuele kunsthuis 80.000 117.943 
Aantal kunstenaars uit de regio dat het Centrum voor Beeldende 
Kunst jaarlijks ondersteunt  (op totaal van circa 700) 100 100 

Aantal kunstwerken dat jaarlijks wordt uitgeleend via de 
kunstuitleencentra 1.800 1.800 

Het gemiddelde weekbereik van de televisie-uitzendingen van RTV 
Utrecht in een percentage van de Utrechtse bevolking 54% 42,5% 
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Het bereik van de regionale radio-omroep onder de Utrechtse 
bevolking 9% 6% 

Aantal leners (landelijke tendens: jaarlijkse terugloop met twee tot 
drie procent) 296.000 239.968 * 

Aantal jongere leners (tot en met 17 jaar) 139.000 120.409 * 
Aantal uitleningen 10.814.000 8.854.254 * 
Aantal bezoekers internetportal  onbekend portal wordt in 2008 

gelanceerd 
Aantal cultuurhuizen 4 12 
Aantal gemeenten met een recent beleidsplan voor erfgoed 6 6 
Aantal CHS-uitvoeringsprojecten (inclusief NHW en Grebbelinie) 

25 
Limes PM 
NHW PM 
Overig 15 

Aantal restauratiefinancieringen vanuit het Cultuurfonds 
Monumenten Utrecht 10 14 

Percentage recreanten dat bekend is met cultuurhistorische 
waarden in het gebied dat het bezoekt 30 Geen gegevens 

Aantal bezoekers van musea  856.100 880.000 
Aantal bezoekers van de digitale portal van het Erfgoedhuis 35.000 185.000 
Percentage scholen primair onderwijs dat deelneemt aan 
kunsteducatie activiteiten 84 84 

Percentage scholen voortgezet onderwijs dat deelneemt aan 
kunsteducatie activiteiten 56 56 

Percentage scholen primair en voortgezet onderwijs dat deelneemt 
aan erfgoededucatie activiteiten 64 64 

Percentage basisscholen dat een beleid cultuureducatie 
geformuleerd heeft in het schoolplan 60 60 

Aantal gemeenten dat beleid heeft geformuleerd op het gebied van 
cultuurbereik 10 21 

* De cijfers ‘2007 werkelijk’ zijn exclusief de bibliotheek in Nieuwegein.  

Baten en lasten  Bedragen x € 1.000
Rekening 2006 Primitieve 

begroting 2007
Begroting na 

wijziging 2007
Rekening 2007 Saldo

Lasten 27.935             23.004                 31.856                 29.314                  2.542            
Baten 4.750               1.087                   2.631                   3.686                    1.055-            
Subtotaal 23.184             21.917                 29.225                 25.628                  3.597            
Centrale overhead 786                  764                      764                      764                       -                    
Resultaat voor 
bestemming 23.970             22.681                 29.989                 26.392                  3.597            
Onttrekking reserves 1.523               372                      6.937                   5.075                    1.862            
Dotatie reserves 4.932               -                           312                      1.120                    808-               
Resultaat na 
bestemming 27.379             22.309                 23.364                 22.437                  927               

Verschillenanalyse  Bedragen x € 1.000
Begroting 

na 
wijziging 

2007 

Rekening 
2007 Saldo

Lasten      
Apparaatskosten 1.837 1.574 263
Opstellen Cultuurprogramma 
Het in het coalitieakkoord opgenomen bedrag van € 50.000 voor het 
opstellen van het nieuwe cultuurprogramma is, vanwege het pas in 
december beschikbaar komen, bijna niet aangesproken. 

50 2 48

Ureka 
Voor Ureka zijn de werkelijke uitgaven € 562.000 lager dan begroot, 
voornamelijk omdat een aantal gemeenten, die een subsidie voor het 
realiseren van een cultuurhuis hebben gekregen, nog niet met de  
realisatie begonnen zijn en dus nog geen voorschot hebben gekregen. 

1.500 938 562
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De onttrekking uit het Structuurfonds is eveneens € 562.000 lager. 
Archeologiebeleid, uitvoering en verwachtingskaarten 
In 2007 is, als uitvloeisel van het Verdrag van Valetta (Malta), een 
wettelijke archeologietaak bij de provincie gekomen, met een daarbij 
behorend budget. Omdat de nieuwe functie nog niet is ingevuld, is het 
budget voor uitvoering (€ 70.000), alsmede dat voor verwachtings-
kaarten (€ 50.000), niet besteed. 

120 - 120

CHS 
Van het bijgestelde budget voor CHS-projecten is € 397.000 niet 
besteed en in de reserve gestort. De oorzaak van de onderbesteding 
is dat er minder projecten in uitvoering komen dan gepland en dat er 
minder subsidieverzoeken zijn binnengekomen. 

509 112 397

Steenfabriek Bosscherwaarden 
Het Utrechts Landschap, eigenaar van het steenfabriekcomplex, heeft 
de uitwerking van het projectvoorstel nog niet afgerond, waardoor er 
nog geen bijdrage verstrekt kon worden. 

1.000 - 1.000

Monumenten 
Aan monumentensubsidies is € 163.000 uitgegeven cq verplicht. Het 
gaat om subsidies waarover in voorgaande jaren besluitvorming heeft 
plaatsgevonden, maar waarvoor nog geen beschikking afgegeven 
was (onder andere verplaatsing molen Maallust te Amerongen).  

- 163 -163

Pyramide van Austerlitz 
Het budget voor de restauratie van de Pyramide van Austerlitz 
(€ 800.000 in 2007) is alleen aangesproken voor kosten van advies 
van in totaal € 56.000.  De daadwerkelijke restauratie is nog niet 
gestart. Ook de hierbij horende onttrekking uit het investeringsfonds is 
€ 56.000. 

800 56 744

Actieprogramma Cultuurbereik (ACB) 
De uitgaven betreffende het ACB zijn € 417.000 hoger dan geraamd. 
De overschrijding wordt gecompenseerd door een onttrekking uit de 
voorziening ACB (zie baten). De overschrijding zit vooral op het 
onderdeel Convenanten. Na een lange aanloopperiode is in 2007 met 
zestien gemeenten een convenant afgesloten. 

1.200 1.617 -417

Kunst Centraal 
Bij de Halfjaarrapportage 2007 is het budget voor Kunst Centraal met 
€ 200.000 verhoogd ter compensatie van CAO-aanpassingen. Kunst 
Centraal heeft voor 2007 echter maar voor € 100.000 extra kosten 
aannemelijk kunnen maken. Het restant vloeit terug naar de algemene 
middelen. 

1.830 1.730 100

Versterking cultuureducatie in primair onderwijs 
De rijksbijdrage Stimulering primair onderwijs is ten onrechte niet in de 
Begroting 2007 opgenomen, noch aan de lasten-, noch aan de baten-
kant. Dit leidt tot overschrijdingen van € 124.000. 

- 124 -124

diverse kleine verschillen     12
Totaal lasten     2.542

     
Baten 
Monumenten 
Aan voorfinancieringen is in 2007 in totaal € 438.000 in rekening 
gebracht bij de monumenteigenaren. Dit bedrag is in het Investerings-
fonds gestort. 

- 438 -438

ACB
Zie toelichting bij de lasten. 600 1.017 -417

Versterking cultuureducatie in primair onderwijs 
Zie toelichting bij de lasten. - 124 -124

diverse kleine verschillen     -76
Totaal baten     -1.055

107



5.4 Culturele agenda 

Mutaties reserves  Bedragen x € 1.000

Begroting 2007 Rekening 2007 
Naam reserve Storting Onttrekking Storting Onttrekking
Investeringsfonds
provinciaal erfgoed 800 438 477

Archeologisch
informatiecentrum 26  26

CHS 150 115 542 75
Kasteel Amerongen 1.275  1.275
Stimuleringsfonds  1.000  
Nog te verrichten 
activiteiten 162 234 140 233

Coalitieakkoord   163   115
Bibliotheekvernieuwing  524   539
Structuurfonds  2.800  2.335
Totaal 312 6.937 1.120 5.075

Toelichting 

Stortingen 
Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed 
De storting in het Investeringsfonds betreft de teruggevorderde voorfinancieringen monumenten. 

Reserve CHS 
De storting in de reserve CHS heeft twee componenten: 
€ 150.000 het bij de Halfjaarrapportage 2007 verwachte saldo; 
€ 392.000 het saldo eind van het jaar. 

Reserve Nog te verrichten activiteiten 
In de vergadering van provinciale staten van 17 december 2007 is besloten tot overboeking naar 2008 van de 
volgende restantbudgetten: 
€ 104.000 budget educatief project rondom Tastbare Tijd 
€   36.000 restant budget museaal programma van Collectie naar Connectie 

Onttrekkingen 
Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed 
De onttrekking uit het Investeringsfonds is tweeledig: 
€   58.000 voor dekking van de uitgaven ten behoeve van de Pyramide van Austerlitz (raming € 800.000); 
€ 419.000 voor dekking van de uitgaven aan monumentenrestauraties. 
De restauratie van de pyramide heeft vertraging opgelopen omdat het onderzoek naar de oorzaken van de 
verzakking van de vorige restauratie en de daaraan te koppelen maatregelen om nieuwe verzakkingen te 
voorkomen veel lastiger is gebleken dan verwacht.  

Reserve Archeologisch informatiecentrum 
Eind 2006 is het archeologisch depot verhuisd. Voor de kosten van deze verhuizing is een budget uit de reserve 
AIC gevormd. Van dit budget is in 2006 € 26.000 niet besteed, wat in 2007 opnieuw uitgetrokken is. 

Reserve CHS 
Bij de halfjaarrapportage is besloten € 115.000 uit de reserve CHS te bestemmen voor diverse erfgoed-
gerelateerde publicaties. Deze publicaties zijn nog niet allemaal gerealiseerd, waardoor € 40.000 minder besteed 
is en dit bedrag is ook minder onttrokken aan de reserve. 

Reserve Kasteel Amerongen 
Voor de restauratie van het interieur van kasteel Amerongen is in 2004 € 3 miljoen beschikbaar gesteld en in een 
reserve gestort. De restauratie is door problemen met het gebouw vertraagd, maar in 2007 op gang gekomen. 
Het kasteel heeft in 2007 een aanvraag ingediend voor een voorschot van € 1.275.000 dat aan hen verleend is. 

Stimuleringsfonds 
Voor de plannen met steenfabriek Bosscherwaarden is in het Stimuleringsfonds € 1 miljoen beschikbaar. De 
eigenaar van het complex, Het Utrechts Landschap, heeft de uitwerking van de projectvoorstellen nog niet 
afgerond waardoor de bijdrage nog niet verstrekt kon worden. 

108



5.4 Culturele agenda 

Reserve Nog te verrichten activiteiten 
Vanuit 2006 zijn de volgende (restant)budgetten naar 2007 overgeboekt: 
€   50.000 voor het museale programma Van collectie naar connectie; 
€ 104.000 voor het educatief project rond Tastbare Tijd; 
 €  79.000 voor het budget voor invoering van de Wet Malta (archeologie). 

Reserve Coalitieakkoord 
In de uitwerking van het collegeprogramma zijn twee bedragen voor 2007 opgenomen: 
€ 113.000 voor uitbreiding van het budget voor incidentele podiumkunstsubsidies; 
€   50.000 voor de voorbereidingskosten van een nieuw Cultuurprogramma. 
Van dit laatste budget is slechts € 2.000 uitgegeven, voornamelijk omdat het budget pas in december 2007 
beschikbaar kwam.  

Reserve Bibliotheekvernieuwing 
In 2004 is € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor vernieuwingsprojecten bij de inmiddels opgerichte regio-
bibliotheken. In 2007 is aan diverse projecten - regionaal en lokaal - € 539.000 besteed en dat bedrag is 
onttrokken aan de reserve. 

Structuurfonds 
De uitgaven aan (voormalige) Agenda 2010-projecten worden gedekt uit het Structuurfonds. Er zijn twee 
projecten aan dit programma toegevoegd, te weten Ureka! en Vrede van Utrecht. Voor de projecten is onttrokken 
aan het Structuurfonds: 
€    938.000 Ureka!, raming € 1.500.000; 
€ 1.397.000 Vrede van Utrecht, raming € 1.300.000. 
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Inleiding projecten 

In het jaar 2007 is het projectmatig werken voortgezet, onder meer om meer resultaatgericht te werken en de 
burger duidelijker te laten zien waar we mee bezig zijn, waar we voor staan en hoe we ons inzetten om de 
provincie Utrecht mooier te maken.  

Mede op verzoek van Provinciale Staten wordt in dit deel van de jaarrekening een overzicht gegeven van de 
zogenaamde concernprojecten. Deze projecten leveren een bijdrage aan de realisatie van één of meerdere 
bestaande beleidsprogramma's. Ook de projectbudgetten zijn administratief over één of meerdere beleids-
programma’s verdeeld. In tegenstelling tot reguliere taken zijn projecten in looptijd begrensd. Gedurende de hele 
looptijd van een project worden tussentijdse financiële afwijkingen tussen begroting en werkelijkheid gestort in 
danwel onttrokken aan de reserve voor projecten. 

Per project wordt vermeld: 
- het doel van het project 
- de verantwoording over het gerealiseerd beleid 2007 
- een overzicht van de mijlpalen 2007 
- de gerealiseerde maatschappelijke effecten 2007 
- het financieel overzicht 2007. 

Het betreft de volgende concernprojecten: 

Naam project Totaalbudget 
x € 1.000 In relatie tot Programma 

Organisatie in ontwikkeling € 16.000 1.1 Algemeen bestuur 
Hart van de Heuvelrug – programmabureau € 11.949 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 
DigiDiv € 5.000 1.4 Bedrijfsvoering 
NOVA € 13.900 1.4 bedrijfsvoering 
Fort bij Vechten € 7.424 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 
Hart van de Heuvelrug € - (verevening) 1.1 Algemeen Bestuur 
Stichtse Lustwarande € 6.992 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 
MAP-project Versterken Grebbelinie € 1.500 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 
MAP-project Linschoterwaard € 629 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 
MAP-project Groot Mijdrecht Noord € 1.200 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 
MAP-project Binnenstedelijke woningbouw Utrecht/Amersfoort € 6.500 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 
MAP-project Regionaal bedrijventerrein Woerden € 500 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 
MAP-project Ontwikkeling/vaststellen MAP € 355 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 
Het Groene Hart € 1.365 2.8 Agenda Vitaal platteland 
Nieuwe Hollandse Waterlinie € 5.000 2.8 Agenda Vitaal platteland 
Agenda Westelijke Veenweiden € 500 2.8 Agenda Vitaal platteland 
De Schammer € 5.702 2.8 Agenda Vitaal platteland 
Ecoduct N227 Leusderheide – Den Treek € 5.000 2.8 Agenda Vitaal platteland 
Gebiedsvisie Vechtstreek € 250 2.8 Agenda Vitaal platteland 
Platteland in ontwikkeling € 1.438 2.8 Agenda Vitaal platteland 
Reconstructie € 6.951 2.8 Agenda Vitaal platteland 
Ruimte voor de Lek  € 22.900 3.1 Water 
Wabo € 1.310 3.2 Milieu 
Uitvoering plan van aanpak ‘Utrecht warmt zich op’ € 556 3.2 Milieu 
Herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist € 330 4.5 Doelm. Verkeer- verv.sys
Op de fiets € 11.360 4.5 Doelm. Verkeer- verv.sys
Wandelen € 4.777 5.1 Econ.zk.,Recr., Toerisme
Breedband € 500 5.1 Econ.zk.,Recr., Toerisme
Sociale Agenda € 14.606 5.3 Sociale Pijler 
Wel Thuis! € 11.975 5.3 Sociale Pijler 
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Project: Organisatie in Ontwikkeling Looptijd:  

Verbonden programma: 1.1 Algemeen bestuur  

Portefeuillehouder(s): Dhr. J. Binnekamp  

Projectmanager: Mw. Mr. I. Homan Totaal mat. budget: € 16 miljoen 

Omschrijving en toelichting 

Voor Organisatie in Ontwikkeling (OiO) is een reserve gevormd van € 16 miljoen. Deze reserve wordt ingezet ten 
behoeve van de organisatieontwikkeling die in 2006 is gestart. In 2007 is met name gewerkt aan de 
structuurverandering. De organisatie is op 1 juli 2007 gekanteld van een dienstenstructuur naar een organisatie 
van 21 afdelingen met een concerndirectie. De kosten die zijn gefinancierd uit het krediet Organisatie in 
Ontwikkeling hebben betrekking op de volgende behaalde resultaten: 
� het procesmanagement van de organisatieverandering, inclusief de ondersteuning, advisering en 

communicatie; 
� de werving en selectie van directeuren en afdelingsmanagers; 
� de plaatsing van medewerkers in nieuwe afdelingen en op nieuwe functies; 
� de organisatorische en administratieve voorbereiding van de kanteling, waaronder het aanpassen van de 

financiële structuur en systemen, het herverdelen van budgetten aan de nieuwe organisatiestructuur en het 
aanpassen van naamgeving van organisatieonderdelen in onze externe communicatie; 

� frictiekosten voor herplaatsingskandidaten (medewerkers die niet geplaatst konden worden op een functie in 
de nieuwe organisatie); 

� ontwikkeling en start van het Klantencontactcentrum.  

Voor 2007 is een bedrag begroot van ruim € 6 miljoen. De realisatie is ver onder de begroting gebleven. Als 
gevolg van een zorgvuldig plaatsingsproces is een groter aantal medewerkers dan voorzien op een passende 
functie herplaatst. Hierdoor hoefde veel minder aanspraak gemaakt te worden op frictiekosten dan was voorzien. 
Ook heeft de organisatie in voorgaande jaren geanticipeerd op de organisatieverandering, waardoor de kosten 
van de kanteling van ondersteunende systemen aanzienlijk lager zijn uitgevallen. 

Provinciale staten hebben een terugverdientaakstelling gekoppeld aan de reserve, die erop neer komt dat in de 
komende periode, van vier tot zes jaar, dit bedrag moet worden terugverdiend en de baten terug zullen vloeien in 
de bestemmingsreserve OiO. Deze taakstelling wordt bereikt via zes sporen: 
� reductie loonkosten management en directie; 
� reductie van overhead; 
� centraliseren van functies; 
� herschikking van taken en kritisch kijken naar werkprocessen; 
� kritisch kijken naar de taken; 
� effecten door kwaliteitsverbetering, respectievelijk invoering van ICT. 

In 2007 zijn terugverdieneffecten zichtbaar in de reductie van loonkosten. De overige sporen hebben in 2007 niet 
geleid tot besparingen vanwege de druk op de organisatie tijdens en direct na de structuurverandering.  

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
n.v.t.   

Prestatie-indicatoren projecten 

Omschrijving indicator 
Signaalfunctie bij 
maatschappelijk

effect nr. 
2007 begroot 2007 werkelijk 

n.v.t.    
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Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 16.000 72 6.400 3.092 3.308
Baten
Saldo 16.000 72 6.400 3.092 3.308
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Project: Hart van de Heuvelrug Looptijd: 2004-2015 

Verbonden programma: 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling  

Portefeuillehouder(s): Dhr. Drs. R.W. Krol  

Projectmanager: Dhr. Ing. R. Jonge Poerink Totaal mat. budget: € - 
(verevening) 

Omschrijving en toelichting 

Het belang van de Utrechtse Heuvelrug voor natuur, landschap en recreatie kan aanmerkelijk worden verbeterd 
door de groene samenhang in het gebied te herstellen. Het programma Hart van de Heuvelrug richt zich hierop. 
Aan het programma doen 17 partijen mee. De provincie zorgt voor de regie binnen het programma, maar is ook 
één van de partijen (zie ook programma 1.1). 
Vanuit de rol provincie-als-partij trekt de provincie de volgende projecten binnen Hart van de Heuvelrug: 
� oostelijke corridor (aanleg ecoduct en inrichting gebied tussen ecoducten; verplaatsing motorcrossterrein); 
� Richelleweg (aanleg bedrijventerrein); 
� Kodakterrein (amoveren bedrijventerrein, herinrichting ten behoeve van natuur en recreatie); 
� Jessurunkamp (amoveren militair complex, herinrichting ten behoeve van de natuur); 
� ecoduct Beukbergen (als onderdeel van de westelijke corridor). 

Het bestemmingsplan voor het ecoduct over de N237 binnen de oostelijke corridor is in 2007 onherroepelijk 
geworden. De verwerving van de benodigde percelen gaat veelal moeizaam. De herinrichting van het gebied 
Oude Kamp wordt uitgevoerd door het ministerie van Defensie en zal in het voorjaar van 2008 gebeuren. Dat 
tijdstip blijkt beter te passen in de uitvoeringsagenda van het ministerie dan het aanvankelijk beoogde najaar 
2007. Het terrein van motorcrossvereninging SALZ is verplaatst in 2007. 

Het realiseren van een bedrijventerrein op de locatie Richelleweg is vertraagd door de moeizame verwerving van 
de vijf hectare van dit gebied die buiten de spelregels van Hart van de Heuvelrug vallen. Naar verwachting zal de 
verwerving begin 2008 worden afgerond. Het goedkeuringsbesluit voor het bestemmingsplan Hart voor groen is 
voor onderdelen die betrekking hebben op de ontwikkeling van Richelleweg door de Raad van State vernietigd 
wegens motiveringsgebrek. Begin 2008 zullen wij hierover een nieuw besluit nemen. 

De projecten Kodakterrein en Jessurunkamp lopen op schema. De voor deze terreinen noodzakelijke 
bestemmingen zijn in 2007 onherroepelijk geworden. De bedrijfsgebouwen op het Kodakterrein zijn in 2007 
gesloopt. Na bodemsanering kan de herinrichting starten. De provincie is eind 2007 eigenaar geworden van het 
Jesserunkamp. Het ministerie van Defensie blijft hier tot in het voorjaar 2008. Direct na vertrek start de sloop. 
Deze is al voorbereid. 

Voor het ecoduct Beukbergen is, conform de planning, het voorontwerp afgerond in 2007. Ook is een 
publieksbijeenkomst gehouden. 

Mijlpalen 
Omschrijving Mijlpaal 2007 begroot 2007 werkelijk
Herinrichting Oude Kamp gereed 3e kwartaal 2e kwartaal 2008 

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Versterken aaneengesloten oppervlakte natuurgebied 0 hectare 0 
Realiseren ecologische verbindingen/ecopassages 0 hectare 0 
Versterken ruimtelijke kwaliteit 0 hectare 0 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 40.577 7.897 2.895 683 2.212
Baten - 40.577 0 0 0 0
Saldo 0 7.987 2.895 683 2.212

In de begroting was het verwerven van gronden ten behoeve van de oostelijke corridor en Richelleweg 
opgenomen. Door minder snel verlopende grondverwerving is dit niet gerealiseerd. Voor Richelleweg zijn de 
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onderhandelingen wel afgerond in 2007. Feitelijke overdracht heeft echter nog niet plaatsgevonden, omdat het 
ministerie van Defensie de gronden nog niet overtollig heeft gesteld. De onderhandelingen over de gronden 
binnen de oostelijke corridor vergen meer tijd dan beoogd was. Zorgvuldigheid is hier nadrukkelijk gewenst. Eind 
2007 heeft wel de verwerving plaatsgevonden van het Jessurunkamp. Deze was geraamd voor 2008. Per saldo is 
er aan verwervingen circa € 2 miljoen minder besteed. 
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Project: DigiDiv  Looptijd: 2006 - 2010 

Verbonden programma: 1.4 Bedrijfsvoering   

Portefeuillehouder(s): Dhr. J. Binnekamp  

Projectmanager: Dhr. M. Hobbij Totaal mat. budget: € 5 miljoen 

Omschrijving en toelichting 

DigiDiv richt zich op het digitaliseren van documentstromen, dossiers en archieven. Hiervoor wordt het volgende 
groeimodel gekozen: 
1. er komt een generieke basisvoorziening voor digitale documentdistributie en digitale dossiers (digitaal 

werken) die voldoet aan de uitgangspunten van NOVA (het flexibele werkplekconcept); 
2. de basisvoorziening wordt doorontwikkeld en aangesloten op/geïntegreerd met de dienstverlenings-

processen (digitale klantprocessen) en sluit aan op de ontwikkelingen van E-provincie. Dit valt buiten de 
scope van het project. 

De basisvoorziening bestaat uit: 
� het uitwerken van een nieuwe werkwijze voor digitaal documentbeheer; 
� het aanschaffen van een systeem voor digitaal documentenbeheer; 
� het uitwerken van de beheerorganisatie; 
� het implementeren van het systeem en de werkwijze voor digitaal documentbeheer. 

In 2007 zijn de volgende zaken in de voorbereiding van het project gerealiseerd. 

Proeftuin
Eind 2006 is gestart met een proeftuin Digitaal werken. Deze proeftuin had een tweeledig doel: 
� het management en medewerkers zelf het digitaal werken laten ervaren; 
� het management en medewerkers de achtergronden van het project vertellen. 
Met dat doel is een leverancier geselecteerd om een proefopstelling van het subsidieproces te maken, waarin 
collega’s zelf konden ervaren hoe het is als je digitale post krijgt, documenten digitaal afhandelt en archiveert. 
Naast het zelf ervaren is het hoe en wat van het project met alle deelnemers gedeeld en de samenhang met 
andere grote projecten verduidelijkt. In de proeftuin - die liep tot eind februari 2007 - hebben wij 500 collega’s 
mogen ontvangen. 

Kiloknaller
Halverwege het jaar is de organisatie gekanteld. Het project heeft dit aangegrepen om in de aanloop naar de 
kanteling aandacht te vragen voor het weggooien van papier. Hiervoor hebben wij een kiloknalleractie 
georganiseerd. De actie had ten doel vooruitlopend op de overgang naar de nieuwe afdeling, de opgebouwde 
persoonlijke dossiers op te schonen voor de nieuwe situatie. De actie liep van april tot en met juli 2007 en in die 
periode is ruim 12.500 kilo aan papier opgehaald. De opbrengst kwam ten goede aan een goed doel.  

Herijking en second opinion 
In de aanloop naar de implementatie is het project nader afgebakend en de koers enigszins herijkt naar 
aanleiding van ontwikkelingen in NOVA, E-provincie, OiO en een second opinion op het project. Het project wordt 
in eerste instantie geconcentreerd op de zogenaamde basisvoorziening (de aanschaf en organisatiebrede 
implementatie van een documentbeheersysteem en het digitaliseren van dossiers en postprocessen). Daarmee 
wordt gekozen voor een geleidelijke digitalisering om de kans op een soepele aanpassing van de organisatie aan 
de nieuwe werkwijze zo groot mogelijk te maken. Het oorspronkelijke voornemen om gelijktijdig met de introductie 
een reeks andere werkprocessen (workflow) te digitaliseren wordt daarmee verlaten. De genoemde 
ontwikkelingen hebben geleid tot een vertraging in de oorspronkelijke planning van negen maanden. Deze 
vertraging is echt noodzakelijk geweest om de juiste focus in het project te krijgen en om één en ander tot een 
goed einde te brengen.  

De toekomst 
Het laatste kwartaal is gebruikt om het project opnieuw in te richten en de planvorming aan de gewijzigde 
projectscope aan te passen, zodat het project zich in 2008 kan richten op de verwerving van de techniek, de 
technische implementatie en het voorbereiden van de medewerkers op wat komen gaat. De uitrol zal in 2009 
plaatsvinden.  
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Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk

n.v.t. 

Voor 2007 zijn geen maatschappelijke effecten benoemd. DigiDiv draagt aan / is randvoorwaardelijk voor het 
slagen van ander concernprojecten zoals NOVA en E-Provincie. Daarbij draagt DigiDiv indirect bij aan 
maatschappelijke effecten die door digitalisering behaald kunnen worden. Gedacht kan worden aan: 
� het verminderen van de administratieve druk bij onze klanten doordat aanvragen volledig digitaal 

afgehandeld kunnen worden (niet meer in tienvoud aanleveren); 
� transparantie in de documentstromen waardoor statusinformatie met betrekking tot de voortgang van brieven 

en aanvragen verstrekt kan worden; 
� bewaking doorlooptijden van (klant)processen, waardoor een betere informatievoorziening gerealiseerd kan 

worden en daarmee ook een betere procesbeheersing. 

Prestatie-indicatoren projecten 

Omschrijving indicator 
Signaalfunctie bij 
maatschappelijk

effect nr. 
2007 begroot 2007 werkelijk 

n.v.t.    

Voor 2007 zijn geen prestatie-indicatoren benoemd. Het project bevond zich in 2007 in de voorbereidingsfase.  

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 5.000 1.200 410 790
Baten - - 4 -4
Saldo 5.000 1.200 406 794

In 2007 was uitgegaan van het aanbesteden van de benodigde ICT-middelen. Die aanbesteding zal in 2008 
plaatsvinden en daardoor ligt het kostenniveau voor 2007 lager dan begroot.  
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Project: NOVA Looptijd:  

Verbonden programma’s 1.4 Bedrijfsvoering  

Portefeuillehouder(s): Dhr. J. Binnekamp  

Projectmanager: Mw. Drs. E. Verkerk-Dodd 
Mw. M. Bekkenkamp MSc 

Totaal mat. budget: € 13,9 miljoen 

Omschrijving en toelichting 

Na een voorstudie is eind 2005 besloten tot vervangende nieuwbouw voor de laagbouw (De Sterren). 
In mei 2007 is een Programma van Eisen (PvE) voor 16.000 m2 nieuwbouw door provinciale staten 
geaccordeerd. Aan de hand daarvan is het PvE technisch verder uitgewerkt om als contractstuk te kunnen 
fungeren voor een Europese aanbesteding voor een design en buildcombinatie (architect plus aannemer). De 
selectiefase van deze aanbesteding, begonnen in oktober, is eind december met succes afgerond met vijf 
architecten en aannemers gekwalificeerd om een voorlopig ontwerp te realiseren, gepland voor half 2008. Ook in 
2007 is de Europese aanbesteding afgerond waarin een bouwmanager aangetrokken is om het project verder 
inhoudelijk te begeleiden. 
Het kantoorpand Bloeyendaal is gehuurd om medewerkers te huisvesten tijdens de bouw. Tot dit stadium zijn 
afspraken gehaald. 
De ontwikkeling van de bouwmarkt in 2007 toont een schrikwekkend patroon: in plaats van jaarlijks een 
indexeringsgroei van drie procent te hanteren is plotseling een groei van één procent per maand geconstateerd. 
Dit leidt tot twijfels of het geplande gebouw binnen de geplande begroting te realiseren is. Begin 2008 hebben wij 
een time out ingesteld om de uitgangspunten van het project opnieuw te evalueren tegen het licht van de huidige 
ontwikkelingen. De Europese aanbesteding is ook even uitgesteld, zonder juridisch risico. De financiële 
consequenties van het uitstel worden in 2008 gecalculeerd. 
Voor de kosten van aansturing van het project, voorbereiding van de contracten (aanbesteding van bouw en 
inrichting), tijdelijke huisvesting, sloop en aanpassingen van de bestaande bouw is een totaal budget beschikbaar 
gesteld van € 13.900.000.

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
n.v.t.   

Prestatie-indicatoren projecten 

Omschrijving indicator 
Signaalfunctie bij 
maatschappelijk

effect nr. 
2007 begroot 2007 werkelijk 

Medewerkers en statenleden zullen betrokken 
zijn bij de keuze van de architectonische trend betrokken betrokken 

Medewerkers bepalen samen de inrichting van 
hun afdeling    

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 13.900 547 1.058 -512
Baten
Saldo 13.900 547 1.058 -512

In 2007 was een budget beschikbaar van € 1.750.000. Op basis van de in het laatste kwartaal op dat moment te 
verwachten bestedingen hebben provinciale staten op 17 december 2007 ingestemd met het voorstel 
Overboekingen 2007 van de provincie Utrecht (PS2007BEM53), waarbij van het beschikbare budget voor het 
project NOVA een bedrag van € 1.203.000 via de reserve Projecten is overgeboekt naar 2008. Achteraf bleken 
de werkelijke uitgaven in 2007 toch nog hoger uit te vallen. Hierdoor is in werkelijkheid een bedrag van € 691.000 
overgeboekt naar 2008.  
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Project: Fort bij Vechten Looptijd: 2003-2013 

Verbonden programma: 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling  

Portefeuillehouder(s): Mw. A.H. Raven  

Projectmanager: Dhr. C.V. de Jong Totaal mat. budget: € 7.242.000 

Omschrijving en toelichting 

Omschrijving 
Het doel van dit project is het ontwikkelen van Fort bij Vechten tot een cultureel en recreatief centrum met 
centraal daarin een nationaal liniecentrum. Fort bij Vechten moet een open, bereikbaar recreatiegebied zijn waar 
zowel oude als nieuwe cultuur een plaats kunnen vinden. Het liniecentrum is gericht op een breed publiek en 
vraagt aandacht voor de cultuurhistorie, maar heeft ook oog voor de linietoekomst, de natuur en de architectuur.  

Scenario’s herontwikkeling 
De gezamenlijke uitgangspunten, ambities en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van Fort bij Vechten zijn 
vastgesteld. Ook zijn de contouren van het ontwerp en de ontwikkelruimte voor marktpartijen bepaald. De 
stuurgroep heeft een masterplan, ontwikkelplan en businesscase vastgesteld. Geconcludeerd is dat de plannen 
financieel-economisch haalbaar zijn. Op 4 juli 2007 is op Fort bij Vechten een intentieovereenkomst tussen de 
samenwerkende partijen getekend. In deze overeenkomst is ook een plan van aanpak vastgesteld, waarin een 
overzicht en planning is opgenomen van de vervolgstappen, met als uitgangspunt het tekenen van een definitieve 
bestuursovereenkomst en selecteren van een marktpartij in december 2007. Gebleken is dat deze ambities 
binnen dit tijdpad niet haalbaar zijn, met name vanwege Europees aanbestedingsrecht, het (nog) ontbreken van 
voldoende financiële zekerheid en de noodzaak tot gedegen voorbereiding van de vereiste vergunningen, 
ontheffingen en vrijstellingen. De planning is hierop aangepast. Afhankelijk van de ontwikkelingen - met name 
financiering - is de start van het aanbestedingstraject voorzien eind 2008. In dat geval zal de realisatie van een 
groot deel van de plannen op de beoogde einddatum van 2013 gerealiseerd kunnen zijn. Vooralsnog betekent dit 
dat het fort tot 2013 nog slechts beperkt toegankelijk zal zijn. 

Projectonderdelen
Verkeer en parkeren
De aanleg van een parkeerplaats zou aanvankelijk plaatsvinden voor de ingang van het fort. In het ontwerptraject 
is het inzicht ontstaan dat deze locatie onwenselijk is. Vervolgens is onderzocht of de locatie aan de oostzijde 
geschikt is. Dit stuitte op bezwaren van zowel de huidige exploitant als de ligging in de EHS. Besloten is dit 
deelproject te beëindigen. De (auto)verkeersontsluiting en het parkeren wordt nu in breder verband opgepakt 
binnen de enveloppe Rijnauwen-Vechten. 

Financiën
Het project Fort bij Vechten is als onderdeel van de enveloppe Rijnauwen-Vechten toegelaten tot de verkennings-
fase voor de zogenaamde Nota Ruimte-gelden. Naar verwachting zal medio 2008 helderheid zijn over de 
rijksbijdrage. 

Vleermuizen
Er is uitgebreid onderzoek verricht naar de vleermuizen en andere actuele natuurwaarden op en rond het fort. Op 
basis van deze informatie zullen de plannen voor het fort getoetst worden aan de huidige regelgeving. Daarbij 
speelt de ligging binnen de EHS een belangrijke rol.  

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Aanleg parkeervoorziening Gereed In voorbereiding 
Aanbesteding bouw liniecentrum Gereed In voorbereiding 
Opening liniecentrum Begroot in 2010 In voorbereiding 
Behoud en herstel monumentale gebouwen op het 
fort: 

� Aantal bezoekers per jaar 
� Stijging naamsbekendheid Nieuwe 

Hollandse Waterlinie 

50.000 

3% 

Niet gemeten 

Op 4 juli 2007 is een intentieovereenkomst ondertekend door de betrokken partijen, waarmee een zeker ambitie-
niveau is verzekerd en het masterplan (ontwerp), ontwikkelplan en de businesscase zijn vastgesteld. Dit stond 
niet in de begroting van 2007, maar was wel van belang om vervolgstappen te kunnen zetten. Het tekenen van de 
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intentieovereenkomst en het vaststellen van het masterplan, ontwikkelplan en businesscase is toegevoegd als 
belangrijke stap voor het gezamenlijk ontwikkelen van Fort bij Vechten. 

De aanbesteding van de bouw van het liniecentrum is vertraagd, met name vanwege Europees aanbestedings-
recht, het (nog) ontbreken van voldoende financiële zekerheid en de noodzaak tot gedegen voorbereiding van de 
vereiste vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen.  

Behoud en herstel van monumentale gebouwen is mede afhankelijk van het beschikbaar komen van voldoende 
(rijks)middelen. Het aantal bezoekers en de stijging van de naamsbekend is niet gemeten. De naamsbekendheid 
is mede afhankelijk van verwante projecten van de Nieuw Hollandse Waterlinie.  

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 7.242 1.360 772 405 367
Baten 0 391 0 66 -66
Saldo 7.242 969 772 339 433

De uitgaven bedragen ongeveer de helft van de begroting. Dit komt doordat er bij het opstellen van de begroting 
is uitgegaan van een zeer strakke planning, die tot op zekere hoogte al achterhaald was op het moment van de 
projectteamwisseling in juni 2007. De volgende fase (aanbesteding) bleek vervolgens een veel ingewikkelder en 
tijdrovender proces dan in eerste instantie was aangenomen. Samen met adviseurs en betrokken partijen is nu 
een ruimere planning opgesteld waarin rekening gehouden wordt met diverse zaken, zoals onderzoek, 
proceduretijd (aanbesteding) en het aanvragen van benodigde ontheffingen (EHS).  
Hieruit volgt dat de verwachte kosten voor onder meer advies, aanbestedingen en communicatie vanwege de 
vertraging in de planning niet zijn gemaakt in 2007, maar pas in 2008 en 2009 zullen worden uitgegeven. 

Er zijn in 2007 subsidiegelden binnengekomen (€ 66.000) voor de aansluiting van de nutsvoorziening. De 
uitgaven hebben in 2005 en 2006 plaatsgevonden. 
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Project: Hart van de Heuvelrug -
Programmabureau Looptijd: 2006-2016 

Verbonden programma: 1.1 Algemeen Bestuur  

Portefeuillehouder(s): Dhr. Drs. R.W. Krol  

Projectmanager: Mw. Mr. Drs. C. Schippers Totaal mat. budget: € 11.949.000 

Omschrijving en toelichting 

Het Hart van de Heuvelrug: een uniek landschap tussen Amersfoort, Soest en Zeist. Maar ook een gebied waar 
veel staat te gebeuren. Uitgestrekte militaire terreinen en grote zorginstellingen verdwijnen of worden kleiner. 
Tegelijk neemt de druk vanuit de stedelijke gebieden toe door de vraag naar kantoorlocaties en woningen. 
Bovendien wil de provincie Utrecht er actief de kwaliteit van natuur en landschap verbeteren. Dit biedt een unieke 
kans om een nieuwe koers vast te stellen, samen met huidige en toekomstige gebruikers en beheerders. Een 
koers die uiteindelijk moet leiden tot een inrichtingsplan dat rekening houdt met gebruikersbelangen en tegelijk de 
duurzaamheid van het gebied waarborgt. 
Een breed platform van betrokkenen, onder regie van de provincie, werkt aan een samenhangende nieuwe koers 
voor het Hart van de Heuvelrug. Ieder met zijn eigen doelen, maar met de gedeelde overtuiging dat het groen 
versterkt moet worden. Kortom, een nieuw evenwicht tussen wonen, recreëren, bedrijvigheid en natuurbeheer.

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Uitvoering cluster Soest in uitvoering in uitvoering 
Uitvoering cluster Zeist in uitvoering in uitvoering 
Ruimtelijk plan vliegbasis Soesterberg: eerst wordt er 
een voorstel gemaakt, dan zullen de ruimtelijke 
procedures ten minste twee jaar vergen, zodat het 
begin van de uitvoering vanaf 2008 wordt verwacht. 

X Niet gehaald 

De clusters Soest I en Zeist I zijn in uitvoering. Er is bij een aantal projecten grote vooruitgang geboekt: voor Zeist 
I geldt dat het terrein Sterrenberg is aanbesteed, dat er een begin is gemaakt met de bouw en dat de 
bestemmingsplanprocedure voor het sanatoriumterrein zo goed als afgerond is. De ontmanteling van Dennendal 
wacht onder andere op de bouw op deze locatie. Voor Soest I is in 2007 het Kodakterrein aangekocht en 
gesloopt, het Jesserunkamp is aangekocht en het inrichtingsplan voor het gebied Oude Kamp is gereed. Een 
forse tegenslag was het gedeeltelijk afkeuren van het bestemmingsplan Hart voor Groen zodat het project 
Bedrijventerrein Richelleweg en Woningbouwlocatie Apollo Noord vertraging oplopen. Tevens betekent dit ook 
vertraging voor de bouw van het Boele Staalecoduct, omdat de verplaatsing van de sauna naar het terrein van 
Apollo Noord eveneens niet gerealiseerd kan worden.  
Een extra pluspunt voor het realiseren van de ambities en het verder vormgeven van de oostelijke corridor is de 
aankoop in 2007 van het landgoed De Paltz.  
In 2007 zijn de clustercontracten Zeist II: Kamp van Zeist en Den Dolder getekend. Tevens is in het afgelopen 
jaar een start gemaakt met het nieuwe cluster Zeist III.  

Het ruimtelijk plan voor de vliegbasis Soesterberg is nog niet gereed. Er bleek behoefte aan verdiepend 
onderzoek, zowel vanuit de politiek als vanuit de bewoners. Ook zorgden de veranderende politieke inzichten 
voor een lichte koerswijziging. Om die reden is een nieuwe start gemaakt met het ruimtelijk plan; deze is naar 
verwachting in 2008 gereed. De tussenliggende tijd is echter goed besteed aan verdiepend onderzoek, ook met 
betrekking tot de planeconomie en de haalbaarheid. Dit kan straks de voorbereidingen voor een 
bestemmingsplan bespoedigen.  

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 11.949 3.911 1.208 1.061 147
Baten - 360 - 30 - 110 - 317 207 
Saldo 11.589 3.881 1.098 744 354

Er is minder besteed aan bureaukosten (projectleiding en ondersteuning) als gevolg van minder personele inzet. 
Voor de activiteiten van het programmabureau heeft dit geen gevolgen gehad. 

Er is een bijdrage van € 220.000 vooruit ontvangen voor werkzaamheden die in 2008 zijn begroot. 
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Project: Stichtse Lustwarande Looptijd: 2002 tot en met 2008 

Verbonden programma: 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling  

Portefeuillehouder(s): Mw. A.H. Raven  

Projectmanager: Mw. C. Bugter Totaal mat. budget: € 6.992.000 

Omschrijving en toelichting 

Omschrijving 
De Stichtse Lustwarande (SLW) is rond 1850 ontstaan als een vakantiegebied voor de rijken uit Amsterdam en 
Utrecht. Zij lieten prachtige landhuizen bouwen, met daaromheen tuinen zo groot als parken in de Engelse en 
Franse landschapsstijl. De letterlijke vertaling is Utrechts (Stichtse), plezier (Lust), wandel/jachtgebied (Warande). 
De SLW loopt van De Bilt tot aan Rhenen. Als een kralensnoer slingeren de landgoederen en buitenplaatsen zich 
langs de provinciale weg N225. 

De SLW is van grote historische waarde en daarnaast wordt er veel gerecreëerd. Daarom moet zoveel mogelijk 
bewaard, beschermd en waar mogelijk hersteld worden. Met het project SLW wil de provincie Utrecht de kwaliteit 
van de landgoederenroute versterken door middel van projecten op het vlak van natuur en landschap, 
cultuurhistorie en verkeer. De provincie stimuleert betrokken partijen waar mogelijk de “Stichtse” principes toe te 
passen. Ook wil de provincie met het project de SLW in de rest van Nederland meer op de kaart zetten. 

Toelichting 2007 
Voor 2007 was verwacht dat er 28 projecten zouden worden uitgevoerd die bijdragen aan het versterken van de 
identiteit van de SLW. De meeste projecten waar verplichtingen voor aangegaan zijn in 2006 en 2007 (26 in 
totaal), zijn nog in uitvoering. Dit komt met name door wisselingen van de verantwoordelijke ambtenaren door de 
gemeentelijke herindeling op de Utrechtse Heuvelrug. Ook door ingekomen zienswijzen op de benodigde 
vergunningen zijn vertragingen ontstaan. Hoewel het project SLW eind 2007 zou aflopen, is door ons 
goedkeuring verleend om het project nog een jaar door te laten lopen. De verwachting is dan ook dat de 
aangegane verplichtingen van 2007 in 2008 tot betalingen zullen leiden. Dit geldt niet voor de projecten Inrichting 
voorterrein villa Nova, Visie ontwikkeling Palmerswaard, Heideproject Huis te Maarn en Herstel sprengen 
Driebergen/Doorn tweede fase. Voor deze projecten geldt dat afgezien wordt van aanspraak op de provinciale 
bijdrage (totaal € 209.000), omdat uitvoering zelfs in 2008 niet meer mogelijk is.  

Vooruitblik 2008 
In 2008 zullen de nog 21 lopende projecten worden afgerond. Rondom deze afronding zal een uitgebreid 
communicatietraject lopen om de uitgevoerde werkzaamheden volgens de SLW-principes kracht bij te zetten.  
Niet alleen de projecten afzonderlijk zullen hierbij aandacht krijgen, ook het programma in zijn geheel. De 
evaluatie van het project en de borging naar de toekomst toe zullen in een afrondende bijeenkomst in het najaar 
centraal staan.  

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Voorbereiding van de uitvoering (vergunningstraject, 
communicatie van de ecopassage Elst) Uitvoering Uitvoering 

Ondersteunen projecten van derden die bijdragen 
aan de versterking van de identiteit van de SLW 7 

2
(5 projecten zijn 

vervallen) 
Landschapskunstproject in SLW 1 1 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000
Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 6.992 1.925 1.400 1.421 -21
Baten 0 0 0 0 0
Saldo 6.992 1.925 1.400 1.421 -21

De totalen van de lasten en baten laten zien dat er in 2007 een kleine overschrijding is van € 21.000. De 
overschrijding wordt gedekt door de middelen in de reserve Structuurfonds (middelen voor Agenda 2010). Voor 
het totale meerjarige project SLW wordt geen overschrijding verwacht. 
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Project: MAP-project: Versterken Grebbelinie Looptijd: 2005 - 2007 

Verbonden programma: 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling  

Portefeuillehouder(s): Mw. A. Raven  

Projectmanager: Mw. Ing. M.A.P. Glorie Totaal mat. budget: € 1.500.000 

Omschrijving en toelichting 

Omschrijving opgenomen in de begroting 2007 
Het project Versterken Grebbelinie is in september 2005 gestart. In 2006 is een gebiedsvisie met actieprogramma 
afgerond, waarbij de ruimtelijke kwaliteit en functionaliteit van de Grebbelinie cultuurhistorisch, recreatief-
toeristisch en landschappelijk versterkt wordt. Het gebiedsbeeld met uitvoeringsprogramma is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van een stuurgroep, waarin de verantwoordelijke bestuurders van het gebied (onder andere 
de twaalf Grebbeliniegemeenten en de provincie Gelderland) vertegenwoordigd zijn.  
De projecten richten zich op een breed scala aan resultaten, variërend van het oplossen van verkeersknelpunten 
voor recreatief verkeer, natuurversterking, sanering van ongewenste ruimtelijke situaties tot herstel en versterking 
van cultuurhistorische objecten (forten, aardwerken). De projecten zullen doorlopen tot na de MAP-
streekplanperiode. In het kader van het MAP-streekplan is voor de periode 2005-2007 € 1,5 miljoen beschikbaar, 
waarvan een klein deel proceskosten. 

Wat is er gebeurd en wat moeten we nog doen 
In 2007, het eerste uitvoeringsjaar van het uitvoeringsprogramma dat loopt tot 2017, is een stevig fundament 
gelegd om de doelen uit de gebiedsvisie te realiseren. Zo is het noordelijk deel van Fort aan de Buursteeg 
aangekocht dat over enkele jaren plaats gaat bieden aan een centraal bezoekerscentrum voor de Grebbelinie. Er 
is ook een doelgroepenanalyse tot stand gekomen, zijn grote vorderingen gemaakt met een inspiratieboek voor 
de Grebbelinie, is een nulmeting rondom de recreatieve routes uitgevoerd en is de subsidieregeling voor kleine 
projecten tot stand gekomen. Voorts is een programmaplan opgesteld, zodat helder is aan welke doelen we bij dit 
programma dienen te werken. 
Allemaal activiteiten die een goede basis vormen om de komende jaren verder mee aan de slag te gaan en die 
een vervolg krijgen in verschillende (sleutel)projecten.  

Daarnaast zijn in 2007 ook de handen uit de mouwen gestoken om het verhaal van de Grebbelinie meer 
bekendheid te geven. Zo was er op 5 mei in de Domkerk in Utrecht een bevrijdingstentoonstelling waar de 
Grebbelinie met een imposante tentoonstelling te zien was. In de maand juli is op de Grebbeberg een reeks 
succesvolle theatervoorstellingen gehouden. Bij deze voorstelling van het Amersfoortse productiehuis d’Amor 
stond de oorlog centraal. Ook is in 2007 een start gemaakt met een vernieuwde programmawebsite, die 
waarschijnlijk begin 2008 kan worden gelanceerd.  

Het afgelopen jaar is op meerdere plekken gestart met projecten, waarvan de resultaten in 2008 zichtbaar zullen 
zijn. De gemeente Bunschoten treft voorbereidingen om de Oude Haven en de spuisluis in te richten. De 
gemeente Renswoude werkt aan plannen voor het aanscherpen en zichtbaar maken van coupures van de 
liniedijk en Staatsbosbeheer gaat het werk aan de Daatselaar opknappen. Voorts is er een start gemaakt met het 
helder krijgen van de gewenste ontwikkelingen rondom Fort aan de Buursteeg en de Voet van de Grebbeberg, 
twee belangrijke sleutelprojecten van het Grebbelinie-programma. 

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen die aangeven dat de uitvoering niet binnen de afgesproken tijd zal worden 
gerealiseerd. Er zijn echter wel een aantal zaken die de komende jaren aandacht behoeven. Daarnaast is binnen 
het collegeprogramma een versnelling van de uitvoering opgenomen. Belangrijkste punten van aandacht zijn de 
bereidheid van de gebiedspartijen om een geplande cofinanciering vrij te maken, het gebrek aan commitment om 
de projecten integraal op te pakken en het overbruggen van belangentegenstellingen tussen beleidsvelden. 

Prestatie-indicatoren projecten 

Omschrijving indicator 
Signaalfunctie bij 
maatschappelijk

effect nr. 
2007 begroot 2007 werkelijk 

Aantal actief deelnemende gemeenten 1 12 9 
Aantal projecten in uitvoering 1 20 24 
Aantal uitgevoerde projecten 1 8 8 
Aantal georganiseerde informatiebijeenkomsten 1 3 6 
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Toelichting 
In het jaarprogramma 2007 zijn twee projecten met een PM-post opgenomen. Deze projecten zijn doorgeschoven 
naar 2008 evenals het project Nulmeting. Dit project wacht op de systematiek die voor de AVP als totaal wordt 
gekozen. Daarnaast zijn er zeven nieuwe projecten gedurende het jaar aan het jaarprogramma toegevoegd. 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007  

Lasten 1.500 165 7671 780  - 13
Baten 0 0 0 0 0
Saldo 1.500 165 767 780 - 13

Toelichting 
Het project Versterken Grebbelinie is in 2006 gestart met het opstellen van de visie en het uitvoeringsprogramma. 
In 2007 is een deel van dit proces doorgelopen en is een start gemaakt met de uitvoering van de in het 
uitvoeringsprogramma opgenomen projecten. Van het beschikbare budget in 2007 voor dit MAP- 
streekplanproject ad € 1.335.000 (waarvan € 568.000 als raming meegenomen is naar 2008) is eind 2007 
ongeveer € 780.000 besteed aan onder andere programmamanagement en diverse sleutelprojecten zoals Fort 
aan de Buursteeg, Voet van de Grebbeberg, Marketingstrategie, Ontwerphandreiking, Fiets- en 
wandelroutenetwerk en diverse subsidies. 
Van het restantbudget in 2008 ad € 555.000 is € 100.000 gereserveerd voor de ontmanteling van camping De 
Batterijen (het noordelijk deel van Fort aan de Buursteeg) en € 100.000 voor de subsidieregeling voor kleine 
projecten in 2008 (gereserveerd in 2007). 
Het overige bedrag (€ 368.000) wordt ingezet voor de openstaande verplichtingen die doorlopen naar 2008 en 
enkele uitgestelde projecten als gevolg van de vertraagde totstandkoming van de AVP-subsidieverordening. 
Ook is een bedrag van € 1.000.000 uitgegeven voor aankoop van camping De Batterijen. Dit bedrag is echter ten 
laste gekomen van de reserve Fort aan de Buursteeg. 

                                                     
1 Dit is een bedrag dat alleen afkomstig is van MAP-gelden. Hier is geen rekening gehouden met 
reconstructiemiddelen en reservering voor de aankoop van Fort aan de Buursteeg, alleen € 100.000 voor de 
ontmanteling van de camping.  
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Project: MAP-project: Linschoterwaard Looptijd: 2005 – 2010 

Verbonden programma: 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling  

Portefeuillehouder(s): Dhr. Drs. R.W. Krol  

Projectmanager: Dhr. H. Boom Totaal mat. budget: € 629.000 

Omschrijving en toelichting 

Met het project Linschoterwaard levert de provincie een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied 
Linschoterwaard door met name de landbouwkundige structuur te versterken. Daarnaast ook door de recreatieve, 
ecologische en landschappelijke structuren te versterken, de cultuurhistorische waarden van het gebied te 
behouden en de waterknelpunten in de regio op te lossen.  
Het project Linschoterwaard loopt van 2005 tot 2010. Het MAP-streekplan draagt bij aan de algemene doelstelling 
van het project door een financiële bijdrage te leveren aan de uitvoering van het project. De bijdrage van het 
MAP-streekplan is als startkapitaal aan te merken. 
Het project Linschoterwaard bestaat uit dertien deelprojecten. Uitgangspunt is dat de uitvoering van de 
deelprojecten in 2010 afgerond wordt en dat de doelstellingen gerealiseerd zijn. De provincie Utrecht is één van 
de organisaties die deelneemt aan het project. De deelprojecten worden elk afzonderlijk getrokken door één van 
de deelnemende partijen/organisaties. De provincie zorgt voor de dagelijkse projectleiding en coördinatie. 
Voor het realiseren van diverse projectonderdelen is grondverwerving ten behoeve van een grondpot en 
(vrijwillige) kavelruil noodzakelijk. Hiermee kan de agrarische structuur worden verbeterd, maar kunnen ook 
andere doelstellingen (natuur, landschappelijke inpassing) worden gerealiseerd. Er is een kavelruilcoördinator 
aangesteld die als opdracht heeft de behoefte aan kavelruil te inventariseren, kavelruilvoorstellen uit te werken en 
de aankoopmogelijkheden te verkennen. 
Het grootste deel van de financiële bijdrage uit het MAP-streekplan ten behoeve van dit project wordt gebruikt 
voor de dekking van de exploitatiekosten van de grondverwerving en de eventuele kosten voor 
bedrijfsverplaatsing. Het overige deel van de financiële bijdrage wordt gebruikt om de deelprojecten op te starten. 
Vanaf 2006 is gestart met de daadwerkelijke uitvoering van de verschillende deelprojecten. 

Stand van zaken tot en met 2007 
Voortgang agrarische structuurversterking vertraagd 
Met het instrument kavelruil kan de structuur van landbouwbedrijven, waaronder bedrijfsvergroting, verbeterd 
worden. Bij ruim 70 agrarische bedrijven is in het voorjaar de behoefte aan kavelruil geïnventariseerd en er zijn 
plannen opgesteld. Om echter kavelruilprojecten te kunnen realiseren is grond nodig dat ingezet kan worden in 
de kavelruilprojecten en een bijdrage kan leveren aan gewenste bedrijfsvergroting. Tevens is er grond nodig voor 
andere functies in het gebied zoals natuur, landschap en ten behoeve van het realiseren van een fietspad. 
Gedurende MAP-periode 2005-2007 is het daadwerkelijk verkrijgen van de gronden een meer tijdrovende zaak 
gebleken dan gedacht. Er is dan ook nog geen (ruil)grond aangekocht. Wel is er gedurende twee jaar een grote 
inzet gepleegd op dit onderdeel en lopen er momenteel onderhandelingen over de verplaatsing van een agrarisch 
bedrijf met de hieraan gekoppelde grondverwerving. Naar verwachting zullen de gronden in het voorjaar van 2008 
verworven kunnen worden. 

Watergebiedsplan Linschoterwaard op- en uitgesteld  
Zoals gepland is het watergebiedsplan Linschoterwaard opgesteld en in het voorjaar 2007 door het 
hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor inspraak ter visie gelegd. Het dagelijks bestuur van het 
hoogheemraadschap heeft in september besloten om de behandeling van het ontwerp-watergebiedsplan uit te 
stellen. Volgens nieuwe berekeningen valt de wateropgave in delen van het gebied namelijk lager uit. Ook is 
nieuwe informatie van Rijkswaterstaat beschikbaar gekomen over de beperkte mogelijkheden om uit te malen op 
de Gekanaliseerde Hollandse IJssel waardoor het plan op dit punt moet worden aangepast. Het 
hoogheemraadschap verwacht begin 2008 over voldoende informatie te beschikken om tot aanpassing van het 
watergebiedsplan te kunnen komen. 

Overige deelprojecten grotendeels van de grond 
� Het deelproject Promotie Linschoterwaard is ingebed in het project Struinen en Vorsen, dat zich richt op 

streekidentiteit en plattelandstoerisme voor het gehele gebied van de Utrechtse waarden.  
� Het handboek Groene bebouwingslinten is in concept gereed. Het gebied Linschoterwaard is integraal 

opgenomen in het handboek voor het gehele gebied van de Utrechtse waarden. Voorbeeldprojecten zijn in 
uitvoering. 

� Belangstelling voor project Agrarisch ondernemersschap is in een informatiebijeenkomst gepeild, maar blijkt 
op korte termijn laag. Mogelijkheden worden verkend om voor het gehele gebied van de Utrechtse waarden 
voldoende deelname te krijgen om een volwaardig project te kunnen opstarten. 
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� Voorjaar 2008 wordt gestart met de inrichting van de landschappelijke bufferzone Oudewater. 
� De Linie van Linschoten wordt opgenomen in de in 2008 te ontwikkelen aardkundige fietsroute.  
� Het deelproject Agrarisch natuurbeheer wordt niet uitgevoerd, omdat uit informatie van de agrarische 

natuurvereniging blijkt dat in het gebied al een groot aantal contracten agrarisch natuurbeheer afgesloten 
zijn. 

� De ecologische verbindingszones, nieuwe natuur Oude Schans, recreatief netwerk, bufferzone A12 en 
Bufferzone Montfoort kunnen worden gerealiseerd wanneer er voldoende (ruil)grond beschikbaar komt. 
Realisatiemogelijkheden zijn afhankelijk van verwervingsmogelijkheden. Medio 2010 kan worden bezien in 
hoeverre de doelstellingen behaald worden. 

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
1. Versterken grondgebonden landbouw 100 hectare 0 hectare 
2. Verbeteren landschappelijke kwaliteit 10 hectare 0 hectare 

Verschillen toelichten 
De voortgang in de verwerving van grond ten behoeve van de grondpot voor kavelruil en ander functies in het 
gebied verloopt traag. Een potentiële bedrijfverplaatser, die grond heeft aangeboden, heeft zich teruggetrokken. 
Er lopen nog diverse contacten in het gebied, die op termijn moeten leiden tot grondverwerving ten behoeve van 
kavelruil. 
De inrichting van een landschappelijke bufferzone nabij Oudewater is vertraagd in verband met 
vergunningenprocedures. Realisatie is voorzien in 2008. 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 629 133 2 2 0
Baten 0 0 0 0 0
Saldo 629 133 2 2 0

Er zijn geen verschillen tussen begroot en realisatie 2007. Het saldo is naar de reserve Projecten gestort. 
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Project: MAP-project: Groot Mijdrecht Noord Looptijd: 2005 - 2007 

Verbonden programma: 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling  

Portefeuillehouder(s): Dhr. J. Binnekamp  

Projectmanager: Dhr. E. Versloot Totaal mat. budget: € 1.200.000 

Omschrijving en toelichting 

De centrale doelstelling op lange termijn voor Groot Mijdrecht Noord (GMN) is het realiseren van een duurzame 
en toekomstgerichte inrichting van de polder.  
In februari 2007 hebben provinciale staten een eerste besluit genomen over GMN. Na een uitvoerig debat hebben 
zij onder meer besloten dat: 
� er een feitenrelaas over GMN moet worden opgesteld; 
� tot 1 november 2007 geen structurele wijzigingen van de peilen plaatsvinden; 
� provinciale staten medio 2008 een besluit zullen nemen over de ruimtelijke voorkeursstrategie. 
Daarmee verschuift de beoogde einddatum van deze fase van het project van medio 2007 naar medio 2008 
(inmiddels bepaald op september 2008).   
Op ons verzoek heeft vervolgens een onafhankelijk bureau (BvOverheidscommunicatie) een ronde gemaakt 
langs een aantal bewoners, overheden en maatschappelijke organisaties hoe het vervolgproces het beste kan 
worden vormgegeven. Mede op basis van de resultaten van deze gespreksronde hebben wij - met betrokkenheid 
van de statencommissie Ruimte, Groen en Water - de Onderzoekscommissie water en bodemdaling GMN 
(commissie Remkes) ingesteld. Deze commissie presenteert in januari 2008 haar resultaten. Daarbij worden ook 
de vragen beantwoord die bewoners in de zomerperiode schriftelijk aan de commissie hebben gesteld. 
In juni heeft het kabinet het Urgentieprogramma Randstad (UPR) vastgesteld. Daarin is GMN als kandidaat-
project opgenomen. Op 29 oktober 2007 hebben de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en gedeputeerde 
Binnekamp UPR-afspraken over GMN ondertekend. Dit zijn procesmatige afspraken. Met de ondertekening 
worden de kansen vergroot op een bijdrage van het Rijk aan een duurzame oplossing.  

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Draagvlak bij partijen / partners 3 *) 

* ) Zie Omschrijving en toelichting. Gezien doel en beoogd effect van het project is in dit stadium nog geen 
indicator te beschrijven. In algemene zin (en op de langere termijn) heeft het project tot doel een bijdrage te 
leveren aan een duurzame toekomstige inrichting van het gebied Groot Mijdrecht Noord.  
Met het uitstel van de besluitvorming naar medio 2008 is dit nu niet aan de orde. 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 1.200 489 104 183 -79
Baten 0 66 160 200 -40
Saldo 1.200 423 - 56 - 17 -39

Lasten
Het totale project is opgedeeld in drie fasen. Fase één en twee (de onderzoeksfasen) waren begroot tot 2007. De 
nadere uitwerking van één der varianten was begroot onder fase drie, lopend vanaf 2007. Op verzoek van 
provinciale staten is fase drie opgeschort. Een aantal uitgaven, zoals communicatie, onderzoek, personele inhuur 
en nadere verkenning als gevolg van het door provinciale staten gevraagde onderzoek, liep wel door in 2007 en 
drukken op de gelden uit begroting van fase één en twee. Deze bedragen worden bekostigd uit de begroting ten 
behoeve van het aanvullende onderzoek en fase drie, zodat deze passend blijven in de gehele projectbegroting    
(€ 1,2 miljoen). 

Baten
Door de gemeente De Ronde Venen is bijgedragen in de onderzoekskosten voor de verschillende varianten. 
Tevens is vanuit het Waterhuishoudingsplan bijgedragen aan het project GMN, zowel over 2006 als 2007. Dit 
bedrag is ontvangen in 2007. 
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Project: MAP-project: Binnenstedelijke 
woningbouw Utrecht en Amersfoort Looptijd: 2005 - 2007 

Verbonden programma: 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling  

Portefeuillehouder(s): Dhr. Drs. R.W. Krol  

Projectmanager: Dhr. Drs. H. Schoemaker 

Mw. S. v.d. Pas 
Totaal mat. budget: € 6.500.000 

Omschrijving en toelichting 

In het Streekplan is onder meer het woningbouwprogramma voor de periode 2005-2015 opgenomen. Belangrijk 
onderdeel daarvan is de inbreidingsopgave in de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Bij dit MAP-project gaat het 
om het leveren van een bijdrage aan de realisatie van een aantal gemeentelijke projecten. In de 
prestatiecontracten wordt aangegeven welke prestatie(s) van de gemeenten (trekker van de projecten) aan het 
eind van de looptijd van het MAP-project (eind 2007) wordt verwacht. 

Utrecht 
Talmalaan: herontwikkeling van de Talmalaan en de directe omgeving  
Naast de bouw van 256 woningen en het verleggen van de Talmalaan wordt extra kwaliteit toegevoegd via extra 
groen (pocketparcs) en gebouwd parkeren bij de sociale huurwoningen. Concreet benoemde prestatieindicatoren 
zijn:
1. een getekende uitvoeringsovereenkomst met de betrokken woningcorporatie; 
2. verlegging van de Talmalaan in aanbesteding en uitvoering; 
3. een bijdrage in onrendabele top gebouwde parkeervoorzieningen sociale huurwoningen; 
4. opname pocketparcs van minimaal 5.000 m². 
De bijdrage van de provincie bedraagt € 1,3 miljoen. 

Kanaleneiland-Centrum 
Dit is een grootschalige vernieuwingsoperatie van de wijk met een kwaliteitsverbetering door sloop (500 
woningen) en nieuwbouw (vooralsnog tussen 1.100 en 1.700 woningen), revitalisering en verplaatsing van 
onderwijsgebouwen en uitbreiding van het winkelcentrum. Concreet benoemde prestatieindicatoren zijn: 
1. een getekende samenwerkingsovereenkomst met een vastgesteld woningbouwprogramma; 
2. de fysieke start van de realisatie van het woninbouwprogramma (inclusief openbare ruimte); 
3. een meer dan standaard kwaliteitsniveau van de openbare ruimte; 
4. bewonersparkeren op eigen terrein danwel voor het winkelcentrum in een gebouwde parkeervoorziening.  
De bijdrage van de provincie bedraagt € 2,7 miljoen.  

Bij de Talmalaan heeft een onverwachte verspreiding van grondwaterverontreiniging tot in het plangebied tot een 
nieuw saneringsplan geleid, alsmede het opnieuw doorlopen van de vergunningprocedures (Wet 
bodembescherming, lozingsvergunning en grondwateronttrekkingsvergunning). Na afgifte en eventuele bezwaren 
(bij geen ingrijpende zienswijzen) kan uitvoering in het voorjaar 2008 plaatsvinden.  
Bij Kanaleneiland-Centrum is voor zover bekend de planning met betrekking tot de prestatieindicatoren gehaald.  

In de tweede helft van 2007 is met de gemeente Utrecht actief over deze situatie overleg gevoerd en 
ondersteuning gegeven met betrekking tot de procedure rond de grondwateronttrekkingsvergunning. Uitstel met 
betrekking tot de uitvoering van de verlegging tot het voorjaar 2008 is daarom redelijk.  

Amersfoort 
Revitalisering Euterpeplein
Het doel van dit project is revitalisering van het verouderde winkelcentrum, waardoor het winkelcentrum nu en in 
de toekomst een belangrijke verzorgende functie kan vervullen voor de prioriteitswijk Randenbroek-Schuilenburg. 
De concreet benoemde prestatieindicatoren zijn:  
1. aanbesteding en/of uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte; 
2. realisering gevelverbetering/luifelplan;  
3. een realiseringsovereenkomst uitbreiding winkeloppervlak. 
De bijdrage van de provincie bedraagt € 2 miljoen. 

Planvoorbereiding voor de stadsentree Hogeweg 
Dit project betreft de toevoeging van circa 500 tot 1.000 woningen langs de Hogeweg; de externe plankosten 
komen via voorfinanciering voor rekening van de provincie.  
De bijdrage van de provincie bedraagt € 450.000. 
Deze prestaties moeten voor januari 2008 zijn gerealiseerd. 
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Conform de prestatieovereenkomst heeft de gemeente Amersfoort in januari 2007 een tussenverantwoordings- 
verslag ingediend.  
Bij Euterpeplein heeft in de loop van 2007 het inrichtingsplan vertraging opgelopen door de inspraakprocedure 
voor een nieuwe snelfietsverbinding. Het plan voor de verbetering van de gevels/luifels is vertraagd doordat de 
nieuwe constructie juridisch en financieel onhaalbaar bleek. Met de pandeigenaren wordt een nieuw, minder 
ambitieus plan besproken. De uitbreiding van het winkeloppervlak is voor 1 januari 2008 niet haalbaar wegens 
tekorten, onder andere op het noodzakelijke ondergronds parkeren. 
De gemeente heeft zich verplicht voor 31 december 2007 een ontwikkelingsplan in samenwerking met de 
corporatie Alliantie Eemvallei te vervaardigen voor de Hogewegzone. Door een intensiever participatietraject met 
bewoners- en belangengroepen (nadere verkeers-, geluids- en milieuonderzoeken) zijn twee stedenbouwkundige 
modellen ontwikkeld. Na een keuze zal de gemeente voor 1 juli 2008 een model hebben uitgewerkt in een 
ontwikkelplan. 

In de tweede helft van 2007 is de voortgang met de gemeente doorgesproken en onder andere naar de eventuele 
verwijtbaarheid gekeken. Daar is in dit geval geen sprake van. Daarom zal de termijn voor deze prestaties op 
verzoek van de gemeente met een half jaar naar juli 2008 worden verschoven. 

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Fysieke start uitvoering beide projecten (Utrecht) 

4e kwartaal 

Talmalaan uitstel naar 
medio 2008; 

Kanaleneiland-centrum 
4e kwartaal 2007 

Herinrichting openbare ruimte Euterpeplein 
(Amersfoort) 4e kwartaal Uitstel naar medio 2008 

Verschillen toelichten 
Zie bovenstaande uitleg over de oorzaak van het uitstel. 

Prestatie-indicatoren projecten 

Omschrijving indicator 
Signaalfunctie bij 
maatschappelijk

effect nr. 
2007 begroot 2007 werkelijk 

Totaal aantal woningen binnenstedelijk 
opgenomen in prestatiecontract (voor de beide 
Utrechtse projecten) 

1, 2, 3 NB* NB* 

Verschillen toelichten 
Afhankelijk van de nog te voeren onderhandelingen met de gemeente. 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 6.500 2.005 4.504 4.500 4
Baten 0 0 0 0 0
Saldo 6.500 2.005 4.504 4.500 4
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Project: MAP-project: Regionaal 
bedrijventerrein Woerden Looptijd: 2005 - 2007 

Verbonden programma: 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 

Portefeuillehouder(s): Dhr. Mr. J.H.Ekkers 

Projectmanager: Mw. Drs. C.W.H. van Grinsven Totaal mat. budget: € 500.000 

Omschrijving en toelichting 

In het Streekplan 2005-2015 heeft Woerden de functie van regionale opvangkern. Voor wat betreft de 
bedrijvigheid is dat vertaald in een regionaal bedrijventerrein aan de westzijde van Woerden. Een bedrijventerrein 
zowel bedoeld voor de opvang van de economische groei in West-Utrecht als voor de opvang van te verplaatsen 
bedrijven uit omliggende kernen en het buitengebied. Het regionale bedrijventerrein moet volgens de principes 
van zorgvuldig ruimtegebruik tot stand komen, op een zorgvuldige wijze ingepast zijn en goed ontsloten zijn. 

Alle deelonderzoeken die gezamenlijk de haalbaarheidsverkenning voor een regionaal bedrijventerrein (RBT) 
vormen zijn afgerond. De haalbaarheidsverkenning naar het RBT toont aan dat een bedrijventerrein van 21 
hectare netto aan de westkant van Woerden technisch mogelijk en ruimtelijk inpasbaar is en daarmee nog steeds 
een reële keuze is voor een RBT. De provincie gaat dan ook nog steeds uit van realisatie van dit bedrijventerrein 
bij Woerden. 

Vanwege nieuwe ontwikkelingen in de omgeving van het project en een beperkte urgentie bij de betrokken 
partijen hebben wij in november 2007 besloten het MAP-project onder regie van de provincie te beëindigen. Eerst 
wordt nu gewacht op de resultaten van de gebiedsverkenning in het kader van de NV Utrecht aan de westkant 
van Utrecht (tussen Leidsche Rijn en Woerden). Het gaat hierbij met name om ruimte voor nieuwe woningen, 
maar voor de NV Utrecht moet ook ruimte gevonden worden voor een bedrijventerrein voor de periode 2015-
2030. Daarnaast is de gemeente Woerden momenteel ook bezig met een structuurvisie voor haar grondgebied. 
Als de resultaten van beide bekend zijn, kan een nieuwe afweging over realisatie van een RBT gemaakt worden. 

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Draagvlak bij gemeenten door ondertekening 
intentieverklaring 1 0 

Zie Omschrijving en toelichting. Gezien doel in relatie tot looptijd van het project is geen maatschappelijke effect 
te beschrijven. In algemene zin (en op de langere termijn) heeft het project tot doel een bijdrage te leveren aan de 
realisatie (aanleg en uitgifte) van 21 hectare netto nieuw bedrijventerrein.  

Verschillen toelichten 
Aangezien het project is beëindigd (zie toelichting) is er ook geen intentieverklaring met de gemeenten 
afgesloten. 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 500 306 8 8 0
Baten 0 0 0 0 0
Saldo 500 306 8 8 0

Verschillen toelichten tussen 2007 begroot en 2007 werkelijk 
In 2007 zijn maar beperkt kosten gemaakt voor dit project. Er blijft een restant van het totale budget over. Dit 
resterende budget vloeit voor een deel terug naar het algemene programmabudget voor het MAP-streekplan        
(€ 177.000). Het restant van € 11.000 vloeit terug naar algemene middelen. 
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Project: MAP-project: Ontwikkeling / 
vaststellen MAP Looptijd: 2005 - 2007 

Verbonden programma: 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling  

Portefeuillehouder(s): Dhr. Drs. R.W. Krol  

Projectmanager: Mw. S. v.d. Pas Totaal mat. budget: € 355.000 

Omschrijving en toelichting 

Binnen het MAP betroffen de thematische acties met name ureninzet op diverse kleinere projecten. Een aantal 
grotere thema's zijn mede als gevolg van het uitstellen van de invoering van de Wro niet voor eind 2007 ingezet. 
Uitvoering zal plaatsvinden in 2008, conform overboekingvoorstel. 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 355 18 46 35 11
Baten 0 0 0 0 0
Saldo 355 18 46 35 11

Verschillen toelichten tussen 2007 begroot en 2007 werkelijk. 
Mede als gevolg van het uitstellen van de invoering Wro en, bij een enkele thematische actie, koppeling van 
ureninzet MAP met projecten in de lijnorganisatie zijn in 2007 minder uren gerealiseerd dan begroot. 

Zoals al gemeld bij de overboekingvoorstellen zal het bedrag van € 291.000 overgeboekt worden. Het restant valt 
vrij naar de algemene middelen. 
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Project: Het Groene Hart Looptijd: 2006 – 2008 

Verbonden programma: 2.8 Agenda Vitaal Platteland  

Portefeuillehouder(s): Dhr. Drs. R.W. Krol  

Projectmanager: Mw. Ir. M.J. Scheepstra Totaal mat. budget: €1.365.000 

Omschrijving en toelichting 

Omschrijving 
De doelstelling is te komen tot een landschappelijk mooi, ecologisch waardevol en economisch vitaal Groene 
Hart. Ten behoeve hiervan is een realistisch en uitvoerbaar uitvoeringsprogramma voor het Groene Hart op de 
korte, middellange en lange termijn opgesteld en wordt vorm gegeven aan een adequate uitvoeringsorganisatie. 

De focus van dit programma zijn tien icoonprojecten waarmee aansprekende en zichtbare resultaten bereikt 
moeten worden. Binnen de provincie Utrecht vallen de iconen De Venen, het Venster Bodegraven-Woerden en 
de Groene Hart-brede projecten Merk en marketing, Recreatieve routenetwerken en De Natte As. De 
problematiek van het Veenweidegebied (veenafbraak, kansen landbouw, waterpeilen, natte natuur) en wonen en 
werken met Groene Hart-kwaliteit zijn twee van de centrale thema’s in het uitvoeringsprogramma. 

De Stuurgroep Groene Hart, bestaande uit drie gedeputeerden van de drie betrokken provincies, onder 
voorzitterschap van een vierde gedeputeerde, is opdrachtgever voor dit programma. 

Toelichting op 2007 
In december 2006 is het Uitvoeringsprogramma Groene Hart vastgesteld. In 2007 is op basis van het 
uitvoeringsprogramma een impuls gegeven aan de uitvoering van de icoonprojecten. In Utrecht vindt dit plaats in 
het kader van de gebiedsprogramma’s 2007-2013 van de Agenda Vitaal Platteland voor De Venen, de Utrechtse 
waarden en Midden. Deze zijn in november 2007 vastgesteld door provinciale staten. Ook zijn de Groene Hart-
brede projecten opgestart en bemensd. De iconen Natte As en Groot Mijdrecht Noord zijn projecten in het 
Urgentieprogramma Randstad geworden. Hiervoor zijn in oktober 2007 bestuurlijke afspraken tussen Rijk en 
regio ondertekend. Naast de uitvoering heeft ook de versterking van de ruimtelijke kwaliteit een extra impuls 
gekregen. Dit heeft onder andere geresulteerd in de voorbereiding van de Voorloper structuurvisie Groene Hart. 
De voorloper zal in 2008 worden vastgesteld. De samenwerking met de steden en het Rijk is versterkt in het stad-
landprogramma dat met extra inzet vanuit het Rijk is voorbereid. 

De nieuwe colleges van gedeputeerde staten van de drie provincies hebben geleid tot een vernieuwing in de 
samenstelling van de Stuurgroep Groene Hart. De stuurgroep en de nieuwe colleges hebben besloten tot een 
intensivering en verlenging van het Groene Hartprogramma tot en met 2011. Daartoe is al voor 2007 de 
provinciale bijdrage verhoogd. Dit geldt ook voor 2008 en er is geld beschikbaar voor 2009 tot en met 2011. 
Ambtelijk is een adequate uitvoeringsorganisatie opgezet, die hieraan invulling geeft.  

De beoogde resultaten en prestaties in 2007 zijn hiermee zowel voor de uitvoering in gebieden als de activiteiten 
op het niveau van het Groene Hart breed gerealiseerd en daarnaast zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het 
voortzetten van het programma in deze collegeperiode. 

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
n.v.t.   

Prestatie-indicatoren projecten 

Omschrijving indicator 
Signaalfunctie bij 
maatschappelijk

effect nr. 
2007 begroot 2007 werkelijk 

Vaststelling jaarprogramma van de 
icoonprojecten Groene Hart. Op dit moment 
betreft dat voor Utrecht: De Venen, De natte 
As, het Venster Bodegraven-Woerden en de 
algemene projecten Merk en marketing en 
recreatieve routenetwerken. 

n.v.t. Gerealiseerd gerealiseerd 
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Realisering jaarprogramma op basis van het in 
2006 vastgestelde Uitvoeringsprogramma 
Groene Hart. De kosten gemoeid met de 
activiteiten van het programma Groene Hart 
betreffen alleen kosten ter ondersteuning van 
het programmabureau en hebben dus geen 
betrekking op de uitvoering zelf. 

n.v.t. Gerealiseerd Gerealiseerd 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 1.365 483 665 662 3
Baten 0 0 0 0 0
Saldo 1.365 483 665 662 3

In 2007 hebben provinciale staten een extra bedrag van € 235.000 toegevoegd ten behoeve van de intensivering 
en het vervolg op de inzet van de Stuurgroep Groene Hart en de daarbij benodigde extra inzet voor een adequate 
uitvoeringsorganisatie voor het programma Groene Hart. Voor de projectleider Groene Hart is aanvullend             
€ 50.000 ingezet.  
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Project: Nieuw Hollandse Waterlinie Looptijd: 2005-2008 

Verbonden programma: 2.8 Agenda Vitaal Platteland  

Portefeuillehouder(s): Mw. A. H. Raven  

Projectmanager: Mw. N. van Herp Totaal mat. budget:  € 5.000.000 

       

Omschrijving en toelichting 

Omschrijving 
Doel van het project Nieuwe Hollandse Waterlinie is het behouden, veiligstellen en ontwikkelen van dit cultureel 
erfgoed. Hiervoor is per projectenveloppe (waarvan vier in de provincie Utrecht) bepaald welke projecten 
uitgevoerd dienen te worden om aan de beschreven doelstellingen tegemoet te komen. Hierbij gaat het onder 
andere om restauratieprojecten, aanleg infrastructuur, marketing en promotie. 

Achtergrond 
In 2006 heeft de provincie met de gebiedspartners van de enveloppecommissies gebiedsovereenkomsten 
afgesloten. Hierin zijn de ambitie, uitvoeringsstrategie, spelregels voor de uitvoering en de activiteiten vastgelegd 
die we komende jaren willen realiseren. Een belangrijk onderdeel voor nu is de daadwerkelijke realisering van wat 
de enveloppecommissies hebben voorgesteld voor de korte termijn. Dit zijn de zogenaamde quick wins. In totaal 
zijn er circa veertig quick wins voor de vier enveloppen. Deze zijn gericht op behoud en veiligstelling, vergroten 
van de toegankelijkheid, vergroten van de beleefbaarheid en vergroten maatschappelijke en economische 
toekomstwaarde.  

Stand van zaken  tot en met 2007 
Vrijwel alle veertig projecten zijn inmiddels opgestart. Het merendeel hiervan zit in de afrondende fase of is 
afgerond. Vijf projecten zijn in het uitvoeringsprogramma 2008 opgenomen. Het totale project Nieuwe Hollandse 
Waterlinie ligt op schema. 

In 2007 is het inundatiekanaal bij de gedekte gemeenschapsweg in Houten vrijgemaakt van munitie, 
uitgebaggerd en geschikt gemaakt voor kanoroutes. In het Nedereindse vaartgebied bij Oud Zuilen is een start 
gemaakt met de restauratie van twee inundatiesluizen en is een toeristisch-recreatieve gebiedsvisie opgesteld 
met daaraan gekoppeld een actieplan met concrete projecten. Bij Fort aan de Klop is in 2007 de artillerieloods 
gerestaureerd en is een camping gerealiseerd. De Werken van Griftenstein (aardwerk met daarin 
mitrailleurkazematten) zijn opgeschoond en beter zichtbaar gemaakt vanaf de openbare weg (N225). Eén van de 
belangrijkste opgaven in het enveloppegebied Rijnauwen-Vechten is het verbeteren van de ontsluiting. In 
november is bij de gemeente Bunnik een project gestart om te komen tot een breed gedragen ontsluitingsplan. 
Centraal in het plan zal staan: de bereikbaarheid van Fort Vechten, oplossen parkeerproblematiek bij 
Amelisweerd en het opheffen van de (recreatieve) barrièrewerking van de A12. In het najaar van 2008 zal de 
voorkeursvariant worden gepresenteerd. In 2009 kan dan daadwerkelijk worden gestart met de uitvoering van het 
ontsluitingsproject. Voor de uitvoering van dit project is een bedrag van € 1,3 miljoen geraamd. Dit budget maakt 
onderdeel uit van de begroting van € 5 miljoen. 

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk

 Vitaal platteland (december 2006) NB NB 

Prestatie-indicatoren projecten 

Omschrijving indicator 
Signaalfunctie bij 
maatschappelijk

effect nr. 
2007 begroot 2007 werkelijk 

Uitvoeringsprojecten voor vier 
projectenveloppen 2007-2013 - NB 35 

Beschikte projecten uitvoeringsprogramma 
2007 - NB 35 

Vastgesteld uitvoeringsprogramma 2008 - NB 4 

In de begroting zijn geen waarden opgenomen omdat er toentertijd nog te weinig informatie was. Nu is deze 
informatie wel bekend: er stonden veertig projecten gepland voor 2007. 

136



Vrijwel alle veertig projecten zijn inmiddels opgestart. Het merendeel hiervan zit in de afrondende fase of is 
afgerond (35 projecten). Vier projecten zijn doorgeschoven naar het uitvoeringsprogramma 2008. Eén project, het 
project Gebiedsontsluiting, heeft door zijn complexiteit en integraliteit een langere voorbereidingstijd. Dit project 
zal pas daadwerkelijk uitgevoerd worden in 2009. 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant saldo 

Lasten 5.000 1.388 1.666 820 846
Baten 0 0 0 188 -188
Saldo 5.000 1.388 1.666 632 1.034

De uitgaven zijn lager uitgevallen. Echter, in deze cijfers zijn de verleende meerjarensubsidies niet meegenomen. 
In 2007 is voor € 1,5 miljoen aan subsidies verleend, waarvan het grootste deel in 2008 tot betalingen zal leiden. 
De beleidsinhoudelijke uitvoering ligt dus wel degelijk op schema. 
In 2006 is een bedrag van € 188.000 overgeheveld naar een ander project, bestemd voor de aanleg van een 
parkeerplaats bij Fort Vechten. Omdat deze aanleg is uitgesteld, zijn de middelen retour ontvangen. 
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Project: Agenda Westelijke Veenweiden Looptijd: 2003 – 2008 

Verbonden programma: 2.8 Uitvoering landelijk gebied  

Portefeuillehouder(s): Dhr. Drs. R.W. Krol  

Projectmanager: Dhr. D.W. Dijkman Totaal mat. budget: € 500.000 
       

Omschrijving en toelichting 

In het project Agenda Westelijke Veenweiden willen we een doorbraak forceren in de veenweideproblematiek: het 
realiseren van een duurzaam landgebruik rekening houdend met de belangen van bodem, water, landbouw, 
landschap en natuur. Dit doen wij door met de overheden samen te werken, zowel op niveau van de provincie als 
op niveau van West-Nederland. Bestuurlijke samenwerking en synergie is daarmee ook een doel van het project. 
Voor 2007 hebben we de volgende zaken weten te realiseren: 
� de regeling Landbouw met Natuurlijke Handicaps (hectaretoeslag van € 94 per hectare per jaar) is uitgevoerd 
 buiten de contracten voor actief SAN-beheer voor 40.000 hectare Westelijke Veenweiden, waarvan een 
 kleine 10.000 hectare in de provincie Utrecht (belang: landbouw, landschap, natuur); 
� de Agenda Westelijke Veenweiden is één van de grootste projecten geworden voor de Nota Ruimte- 
 middelen. De middelen zijn nu gereserveerd en projecten worden vanaf eind 2007 geformuleerd voor de 
 verkenningsfase (belang: bodem, water, landschap, natuur, landbouw); 
� het Utrechtse versnellingsproject Gebiedsontwikkeling en Waterbeheer ten laste van de Nota Ruimte- 
 middelen is goedgekeurd (€ 7,5 miljoen); 
� één van de onderdelen van de Nota Ruimte-projecten wordt het Innovatieprogramma voor de Westelijke 
 Veenweiden. De contouren ervoor zijn uitgezet (belang: landbouw, bodem, water, landschap, natuur); 
� gebiedscontract groenblauwe diensten: de bouw van een systeem voor realisatie van regionale groenblauwe 
 diensten is vrijwel afgerond in 2007 (belang: landschap, natuur, water); 
� in polder Mijnden is een gebiedsproces gestart, waarbij het waterbeheer robuuster moet worden door het 
 verplaatsen van een ondernemer en herallocatie van suboptimaal ingerichte gronden. De situatie is verkend 
 en ziet er positief uit. 
Doordat vanaf de zomer een nieuw project zich opdrong (Groene ruggengraat) buiten de scope van dit project, is 
er vertraging ontstaan. De vertraging wordt waarschijnlijk begin 2008 ingelopen. Het project loopt dan ook nog 
even door in 2008. 

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
1. Ondernemers investeren X X 
2. Overheden investeren in groenblauwe diensten (vijf 

jaar) 300.000 600.000 

3. Ondernemers realiseren diensten X Voorbereiding vrijwel af 
4. Overheden investeren in innovatie 500.000 45.000 (vanaf 2008 meer) 
5. Rijk stelt middelen uit het Fonds Economische 

Structuurversterking beschikbaar (nu Nota Ruimte) € 140 miljoen € 175 miljoen2

6. Versnellingsproject goedgekeurd € 8 miljoen € 7,5 miljoen 
7. Ondernemers vragen LNH-vergoeding (landbouw 

met natuurlijke handicap) aan Circa 9.000 hectare Circa 9.000 hectare 

8. Functies veranderen X Sommige plekken 
aanzetten 

nr Toelichting verschillen 
1 Ondernemers investeren altijd. Hoeveel precies weten we niet, maar we zien wel nieuwbouw en dergelijke. 
2 De provincie heeft meer gereserveerd dan gepland en ook het waterschap heeft zijn bijdrage geleverd. 
3 We kunnen pas begin 2008 starten met verwerven en realisatie van diensten. 
4 Het Innovatieprogramma is geaccepteerd, zaaigeld beschikbaar, bekostiging gaat nu via Nota Ruimte-

middelen. 
5 Geplande bedrag is zelfs overschreden, een geweldig succes! 
6 Vrijwel het geheel ingediende bedrag toegezegd gekregen. Dit gaat via ILG naar de waterschappen. 
7 Dit is goed verlopen; aanvragen net op of net over het beschikbare budget. 
8 Dit is een langzaam proces, maar in de polder Mijnden zijn al enige verschuivingen zichtbaar; Wilnis - 

Vinkeveen loopt nu. 

                                                     
2 Dit is voor de gehele Westelijke Veenweiden (Utrecht circa 30 procent hiervan). 
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Prestatieindicatoren projecten 

Omschrijving indicator 
Signaalfunctie bij 
maatschappelijk

effect nr. 
2007 begroot 2007 werkelijk 

Investeren in diensten 2, 3 300.000 X 
Investeren in innovatie 1, 4 500.000 40.000 
LNH vergoeding aangevraagd 1, 7 Circa 9.000 

hectare Circa 9.000 hectare

Investeren in herstructurering begroot 5, 6 140 175 
Investeren in herstructurering realisatie 5, 6 8 7,5 

Investeren in diensten  
Dit moet nog komen in 2008. De voorbereidingen zijn afgerond en we starten met een groter budget dan gepland. 

Investeren in innovatie 
Dit gebeurt al wel mondjesmaat door de ondernemers en het Rijk stelt zaaigeld beschikbaar en maakt zich in 
2008 hard voor de Nota Ruimte (middelen hiervoor € 5 miljoen).  

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 50 288 235 232 3
Baten  -55 0 -15 15
Saldo 500 233 235 217 18

In de begroting is geen rekening gehouden met de bate van de provincie Noord Holland van € 15.000. 
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Project: De Schammer Looptijd: 2005 - 2007 

Verbonden programma: 2.8 Uitvoering landelijk gebied  

Portefeuillehouder(s): Dhr. Drs. R.W. Krol  

Projectmanager: Dhr. Mr. Drs. I.A. Bos Totaal mat. budget: € 5.702.000  

Omschrijving en toelichting 

Recreatie- en natuurgebied De Schammer 
In het Agenda 2010-project De Schammer wordt veertig hectare landbouwgrond omgevormd tot een recreatie- en 
natuurgebied dat gedeeltelijk ook de functie heeft van waterbergingsgebied. Het gebied grenst aan de A28 direct 
ten noorden van het Valleikanaal tussen de bebouwde kommen van Amersfoort en Leusden. Het project wordt 
getrokken door de Stuurgroep De Schammer, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de provincie 
Utrecht, de gemeenten Leusden en Amersfoort, waterschap Vallei en Eem en Het Utrechts Landschap. 
Eind 2006 heeft de gemeente Leusden het bestemmingsplan en het onteigeningsplan voor De Schammer 
vastgesteld. De provincie heeft in januari 2007 het bestemmingsplan goedgekeurd en de ontgrondingsvergunning 
verleend. Tegen zowel de goedkeuring van het bestemmingsplan als de verlening van de 
ontgrondingsvergunning zijn beroepen ingesteld. De beroepen met betrekking tot het bestemmingsplan en de 
ontgrondingsvergunning zullen in 2008 door de Raad van State in één zitting worden behandeld. Het 
onteigeningsplan is, met uitzondering van twee percelen, in augustus door de Kroon goedgekeurd. Voor de twee 
percelen is een nieuw onteigeningsplan door de gemeente opgesteld. 

In 2007 is zonder succes geprobeerd de benodigde veertig hectare grond minnelijk te verwerven. Zodra het 
bestemmingsplan onherroepelijk is, zal gestart worden met de gerechtelijke procedure voor onteigening, tenzij 
voor die tijd alsnog tot minnelijke verwerving kan worden gekomen. Naar verwachting kan in 2009 het gebied 
worden ingericht. 

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Grondverwerving veertig hectare 0 0 
Realisatie van veertig hectare nieuw recreatiegebied 
bij Amersfoort en Leusden met waterberging en 
natuurontwikkeling 

20 0 

Verschillen toelichten 
Zoals in de Halfjaarrapportage 2007 reeds is aangekondigd, is het niet gelukt in 2007 minnelijk grond te 
verwerven. Naar verwachting zal in 2008 of uiterlijk in de eerste helft van 2009 alle veertig hectare worden 
verworven.  

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 5.702 1.029 100 15 85
Baten 0 790 0 0 0
Saldo 5.702 239 100 15 85

Verschillen toelichten tussen begroot en werkelijk. 
In 2007 hebben in afwachting van de afhandeling van de beroepen tegen de goedkeuring van het 
bestemmingsplan, de ontgrondingsvergunning en het onteigeningsplan, weinig (proces)werkzaamheden 
plaatsgevonden. Tevens zijn de DLG-werkzaamheden voor de grondverwerving in 2007 ten laste gebracht van 
de prestatie-overeenkomst DLG-provincie. De uitgaven zijn hierdoor lager uitgevallen dan begroot. 
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Project: Ecoduct N227 Leusderheide - Den 
Treek Looptijd: 2007 - 2009 

Verbonden programma: 2.8 Agenda Vitaal Platteland  

Portefeuillehouder(s): 
Dhr. Drs. R.W. Krol 

Dhr. Mr. J.H. Ekkers 

Projectmanager: Dhr. J.J. Koevoets Totaal mat. budget: € 5 miljoen 

Omschrijving en toelichting 

In het Uitvoeringsprogramma Ecopassages bij provinciale wegen heeft het ecoduct N227 Leusderheide – Den 
Treek een hoge prioriteit gekregen. Deze hoge prioriteit is mede gebaseerd op de ligging in twee ecologische 
hoofdassen: de ecologische verbindingszone tussen de noordelijke en de zuidelijke Heuvelrug en de Robuuste 
Verbindingszone Veluwe – Utrechtse Heuvelrug. Voor deze beide hoofdassen is een gevarieerde groep 
doelsoorten aangegeven, waarbij het ambitieniveau alle planten en dieren van bos en heide geldt. Dit 
ambitieniveau maakt de migratie van een groot aantal soorten mogelijk. 

De Utrechtse Heuvelrug is één van de belangrijkste kerngebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het 
provinciaal beleid richt zich op realisatie van de EHS in 2018. De ontsnipperingsmaatregelen voor dit deel van de 
Utrechts Heuvelrug zijn uitgewerkt in de gebiedsvisie Hart van de Heuvelrug (2003) met het ontwerp van drie 
Groene Corridors: de Corridor Leusderheide, de Corridor Huis ter Heide en de Corridor Bosch en Duin. Het 
Ecoduct N227 is onderdeel van de Corridor Leusderheide. Deze corridor vormt met de Corridor Huis ter Heide de 
verbinding tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van de Heuvelrug. 

De Werkgroep Groen heeft de corridors uitgewerkt in een Maatregelentabel voor recreatie en natuur (2004). Voor 
de Corridor Leusderheide is ingezet op een hoog ambitieniveau voor alle planten en dieren van bos en heide en 
gekozen voor een ecoduct omdat dit voor de flora en fauna in de kerngebieden van de EHS de meest complete 
toepassing is. Het gaat om ecoducten over de A28 (geopend in november 2005), de N237 (in voorbereiding) en 
de N227. Naast het realiseren van de noord-zuidverbinding voor de Heuvelrug, is het Ecoduct N227 een 
belangrijke schakel in de robuuste verbindingszone richting de Veluwe. 

De provincie Utrecht heeft in samenwerking met ministerie van Defensie en landgoed Den Treek-Henschoten een 
voorontwerp van het ecoduct gerealiseerd, half verdiepte (weg) – half verhoogd (ecoduct). Op basis van dit 
voorontwerp zijn de vergunningen, beschikkingen en toestemmingen aangevraagd (en verkregen). Er is een 
geïntegreerde overeenkomst opgesteld voor het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van het ecoduct (design, 
construct & maintain). Na preselectie is een niet-openbare aanbesteding gehouden met drie aannemers. 
Aannemersbedrijf Heijmans heeft de economisch meest voordelige aanbieding gedaan en heeft het werk gegund 
gekregen. De aannemer zal medio januari 2008 het definitef ontwerp ter acceptatie indienen. De start van de 
uitvoering staat gepland voor maart 2008.  

MIJLPALEN 
Realisatie Realisatie Begroting Begroting

2006 2007 2008 2009
Voorontwerp 4e kwartaal    
Aanbesteding design, construct & 
maintain-contract  3e kwartaal   

Oplevering ecoduct   4e kwartaal  
Oplevering groene inrichting    1e / 2e kwartaal 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten  5.000 99 217 132 84
Baten 0 0 0 -0 -0
Saldo 5.000 99 217 132,4 84
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Het verschil tussen werkelijk en begroot wordt verklaard door een aantal verplichtingen (totaal voor € 81.200) dat 
wordt meegenomen naar 2008. 
De werkelijke onttrekking uit de reserve Ecoducten bedraagt in het jaar 2007 € 132.383. 
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Project: Gebiedsvisie Vechtstreek Looptijd: oktober 2006 tot mei 2008 

Verbonden programma: 2.8 Agenda Vitaal Platteland  

Portefeuillehouder(s): Dhr. Drs. R.W. Krol  

Projectmanager: Dhr. Drs. A.K. Evers Totaal mat. budget: € 250.000 

Omschrijving en toelichting 

Doel is het opstellen van een overkoepelende, integrale visie op de kwaliteit van de Vechtstreek, die alle lopende 
initiatieven in de Vechtstreek bundelt. Hiermee ontstaat een gemeenschappelijk en integraal kader waarbinnen 
alle partijen in het gebied hun activiteiten kunnen gaan uitvoeren. Het project wordt afgerond in mei 2008. 

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Versterking kwaliteit Vechtstreek, bundeling van 
initiatiefkracht voor uitvoering X X 

Prestatie-indicatoren projecten 

Omschrijving indicator 
Signaalfunctie bij 
maatschappelijk

effect nr. 
2007 begroot 2007 werkelijk 

Opstellen gebiedsvisie Vechtstreek X X 

De gebiedsvisie wordt in april door de stuurgroep vastgesteld, in mei door provinciale staten. De 
gebiedscommissie start in aansluiting daarop.  

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 250 20 230 239 -9
Baten
Saldo 250 20 230 239 -9

Het project gaat meer kosten dan geraamd. Dit zal voorlopig gedekt worden uit de AVP. In mei 2008, wanneer het 
project afgerond wordt, zal de balans worden opgemaakt en beoordeeld worden of de AVP daarvoor 
gecompenseerd zal worden. 

143



Project: Platteland in ontwikkeling Looptijd: 2005-2008 

Verbonden programma: 2.8 Agenda Vitaal Platteland  

Portefeuillehouder(s): Dhr. Drs. R.W. Krol  

Projectmanager: Dhr. Ing. H. van Arkel Totaal mat. budget: € 1.438.000 

Omschrijving en toelichting 

Omschrijving 
De provincie Utrecht zet in op een Veelzijdig en Vitaal Utrechts Platteland. Met het oog op een vitaal platteland 
moet het sociale, economische en groene kapitaal van het platteland worden behouden en versterkt. 
Plattelandsontwikkeling is daarbij één van de instrumenten. De provincie wil hierbij een ondernemende partner 
zijn. Voor de periode 2005 tot en met 2008 wordt hiervoor op projectmatige wijze uitvoering gegeven aan de visie 
en het activiteitenprogramma Platteland in ontwikkeling. De ambities van dit programma zijn: 
A. vraaggericht ondernemen voor de Utrechtse samenleving; 
B. benutten van het Utrechtse natuurlijke en sociale kapitaal; 
C. ruimte voor experimenten. 

Toelichting 
Planning van activiteiten 
In vier jaar wordt binnen circa 140 projecten gewerkt aan bovenstaande doelen (per jaar 35). De provinciale rol 
bestaat uit het stellen van kaders en het toetsen hieraan, het faciliteren en stimuleren van initiatieven en het 
initiëren en uitvoeren van projecten. 

Hoofdactiviteiten 2007 
Het beoordelen van en participeren in projecten is in kwantitatief opzicht volgens planning verlopen. Bij de 
verschillende (gebieds)projecten hebben we vooral een faciliterende en adviserende rol vervuld. Hierbij zijn prille 
projectideeën omgezet in volwaardige projectplannen. De activiteiten hadden vooral te maken met het thema 
vraaggericht ondernemen voor de Utrechtse samenleving (ambitie A) en het benutten van het Utrechtse 
natuurlijke en sociale kapitaal (ambitie B). Activiteiten met betrekking tot ambitie C (ruimte voor experimenten) zijn 
vanwege een capaciteitstekort niet in 2007 opgestart.  
Het uitvoeringstempo van projecten liep niet synchroon met de beschikbare middelen. Dit is mede veroorzaakt 
doordat er vanuit de provincie in 2007 minder intensief en pas in een later stadium gewerkt is aan het initiëren en 
werven van projecten. De belangrijkste redenen hiervoor zijn vervanging van het sectorhoofd (ziekte), 
personeelswisselingen door OiO en het geven van prioriteit aan de inbreng in gebiedsprogramma’s. Er zijn echter 
ook een aantal projecten wel gestart in 2007 met een doorlooptijd in 2008. Hierdoor is een bedrag van                 
€ 263.000 overgeboekt naar 2008.  

Mijlpalen 
Er is gestart met de voortgangsrapportage aan partners en gedeputeerde staten. Het consumentenonderzoek en 
het klantenonderzoek heeft plaatsgevonden in 2006 (nulmeting). De themabijeenkomst over boerderij-educatie 
heeft om capaciteitsredenen niet plaatsgevonden. 

Indicatoren voor maatschappelijke effecten 
Landbouwstructuurversterking heeft plaatsgevonden op 151 hectare met vrijwillige kavelruil. Hiermee is de 
landbouwstructuur in een groter samenhangend gebied verbeterd. Alle hiervoor beschikbare financiële middelen 
zijn besteed. Bij afronding van lopende projecten als de RAK Kromme Rijn zullen er ineens veel extra hectaren 
worden gerealiseerd. De omschakeling naar biologische landbouw kent een toenemende belangstelling onder de 
agrariërs. Het aantal deelnemers aan cursussen is aanzienlijk hoger dan gepland. In 2007 heeft het Centraal 
Bureau voor de Statistiek geen meting uitgevoerd. In de nulmeting van 2006 bedroeg het percentage 
landbouwbedrijven met verbredingsactiviteiten 27. Het areaal groenblauwe diensten is nog beperkt. In het gebied 
De Venen gaat het om de inrichting van 8.000 meter slootoever met een breedte van 1,5 meter ten behoeve van 
moerassoorten flora en fauna. Bij Groenekan is 2,5 hectare landschaps- en natuurherstel uitgevoerd nabij de fly-
over in het spoor. Er zijn veel strekkende meters uitgevoerd, maar dit levert relatief weinig areaal op. Bovendien is 
er nog weinig bekendheid en ervaring met betrekking tot dit instrument. Inmiddels is er in De Venen en de 
Lopikerwaard een pilot Groenblauwe diensten gestart. In 2007 zijn er meer dan 300 nieuwe contracten voor het 
beheer van kleine landschapselementen afgesloten. Hiermee is het streefareaal van 25 hectare ruim gehaald. In 
2006 heeft een nulmeting plaatsgevonden voor een klanten- en consumentenwaardering. Het beoordelingscijfer 
van de klanten ligt iets onder ons streefcijfer. Klanten wensen een snellere respons op ingediende projecten, 
meer ruimte voor innovatieve oplossingen, heldere procedureregels bij subsidieaanvragen en een goede 
terugkoppeling over (subsidie)besluiten.  
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Mijlpalen 
Omschrijving  2007 begroot 2007 werkelijk 
Voortgangsrapportage aan partners en aan 
gedeputeerde staten 1 0 

Consumentenonderzoek 1 1 
Klanttevredenheidsonderzoek 1 1 
Themabijeenkomst 1 0 

Indicatoren voor maatschappelijke effecten 
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk 
Behouden percentage agrarische bedrijven groter 
dan 70 NGE (Nederlandse Grootte Eenheden) 37% 37% 

Aantal hectare met landbouwstructuurversterking (per 
jaar) 500 - 1.000 151 

Bedrijven met biologische landbouw (cumulatief) 83 93 
Aantal agrarische ondernemers dat deelneemt aan 
trainingen en innovatieve trajecten (per jaar) 100 150 

Toename percentage agrarische bedrijven met 
verbredingsactiviteiten - -

Aantal hectare extra op Programma Beheer met 
contracten voor beheer en diensten (per jaar) 
(groenblauwe diensten) 

25 25 

Percentage dagrecreatief gebruik van platteland 5 5
Aantal gemeenten met kleine kernen dat met 
leefbaarheidsprojecten onderneemt 15 15 

Prestatie-indicatoren projecten 

Omschrijving indicator 
Signaalfunctie bij 
maatschappelijk

effect nr. 
2007 begroot 2007 werkelijk 

Aantal landbouw en plattelandsprojecten 
geïnitieerd en/of beoordeeld 1 t/m 8 35 35 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 1.438 571 187 191 -4
Baten 0 0 0 0 0
Saldo 1.438 571 187 191 -4

Het oorspronkelijke totaalbudget bedroeg € 1,6 miljoen (Voorjaarsnota 2004). In 2006 is dit budget verminderd 
met € 0,216 miljoen ten behoeve van de financiering van ambtelijke inzet bij EU-zaken. Het totale projectbudget 
komt daardoor uit op € 1,384 miljoen. In 2007 is hier middels de halfjaarrapportage incidenteel € 54.000 
bijgekomen. Hierdoor komt het totaal op € 1.438.000 voor vier jaar.   

Door een administratieve fout is er in de Begroting 2008 geen budget opgenomen voor Platteland in ontwikkeling. 
Deze middelen zullen bij de Voorjaarnota 2008 gevraagd worden om zo het project goed te kunnen afronden. 
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Project: Reconstructie Looptijd: 2005 - 2007 

Verbonden programma: 2.8 Agenda Vitaal Platteland 

Portefeuillehouder(s): Dhr. Drs. R.W. Krol 

Projectmanager: Dhr. Mr. Drs. I.A. Bos Totaal mat. budget: € 6.951.000 

Omschrijving en toelichting 

Doel van het programma is uitvoering van het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost, voor zover het 
betrekking heeft op het grondgebied van de provincie Utrecht. Het reconstructieplan is in januari 2005 door 
provinciale staten van Utrecht en Gelderland vastgesteld. Het reconstructieplan beoogt een integrale 
kwaliteitsimpuls van het landelijk gebied voor het reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. Ongeveer de 
helft van de oppervlakte van dit gebied is gelegen in de provincie Utrecht, de andere helft in de provincie 
Gelderland. De uitvoering van het plan is voorzien in de jaren 2005 tot en met 2015. 

In 2005 en 2006 is een start gemaakt met de uitvoering van het plan. Hierbij hebben de provincie Utrecht en (het 
programmabureau van) de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) het accent gelegd op het op gang 
brengen van de uitvoering, het verkrijgen van draagvlak, het organiseren van de benodigde samenwerking en het 
besteden van de beschikbare middelen. Dit is goed gelukt. Er is een voortvarende start gemaakt met de 
uitvoering.  

Het gevolg van de gekozen strategie is dat de relatief gemakkelijke projecten het eerst zijn opgepakt en de 
realisatie van de doelen in de volle breedte nog niet op gang is gekomen. Dit geldt in het bijzonder voor de 
‘moeilijkere’ onderdelen zoals: EHS, verdroging, natte ecologische verbindingszones en 
landbouwstructuurverbetering. Vanaf 2007 is de inzet nadrukkelijk om de uitvoering in de komende jaren in de 
volle breedte op gang te brengen. Dit vraagt in veel gevallen een lange voorbereiding. 

De genoemde moeilijke projecten kennen overigens al langer een beperkte voortgang, met name vanwege vooral 
het achterblijven van de grondverwerving. Om de grondverwerving te versnellen is de inzet van een zwaarder 
instrumentarium noodzakelijk. Daarnaast is, zoals in het reconstructieplan opgenomen, de instelling van een 
onroerend goedbank (OGB) van groot belang. Het voornemen is deze OGB in 2008 operationeel te maken. 
Voorstellen voor een provinciebreed aangepast instrumentarium voor de grondverwerving zullen in mei 2008 aan 
provinciale staten ter besluitvorming worden voorgelegd. 

Vanaf 1 januari 2007 maakt de uitvoering van het reconstructieplan integraal onderdeel uit van de Agenda Vitaal 
Platteland (AVP). In 2007 is als onderdeel van de AVP het Gebiedsprogramma Reconstructie Eemland-Vallei 
opgesteld en in november door provinciale staten vastgesteld. Verder hebben wij een Uitvoeringsprogramma 
Reconstructie Eemland-Vallei 2007 vastgesteld. Dit is 2007 nagenoeg volledig uitgevoerd.  

Met de vaststelling van de AVP en het daarin verankerde systeem van gebiedsprogramma’s, 
uitvoeringsprogramma’s, voortgangsrapportages, verantwoording en administratieve organisatie, vindt een 
actieve sturing plaats op de realisatie van de doelen in de volle breedte. De te realiseren doelen zijn in overleg 
met de gebieden in de gebiedsprogramma’s (zoveel mogelijk) smart geformuleerd. Hiermee zijn per gebied de 
prioriteiten bepaald en is het tijdspad uitgezet. Dit geeft een duidelijke richting aan de uitvoering. Daarnaast vindt 
sturing plaats via de jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma’s en de subsidiëring van projecten. 

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Vitaal plattenland (volgt later) - - 

Prestatie-indicatoren projecten 

Omschrijving indicator 
Signaalfunctie bij 
maatschappelijk

effect nr. 
2007 begroot 2007 werkelijk 

Uitgevoerd uitvoeringsprogramma 2007  X X 
Beschikte projecten uit het 
uitvoeringsprogramma 2007  X X 

Vastgesteld uitvoeringsprogramma 2008  X X 
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Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 7.609 2.779 2.696 1.381 1.315
Baten 648 0 961 71 890
Saldo 6.961 2.779 1.735 1.310 425

In 2007 is minder uitgegeven dan middelen beschikbaar waren. In 2007 is relatief veel tijd besteed aan de 
voorbereiding van nieuwe uitvoeringsprojecten. Dit zal de komende jaren leiden tot een grotere besteding van 
middelen. Er wordt van uitgegaan dat de niet in 2007 bestede middelen in 2008 zullen worden besteed. 

In de Begroting 2007 is een bedrag van € 961.000 opgenomen als baten. Dit bedrag is niet juist. Het bedrag aan 
baten had moeten zijn € 755.000. Van deze € 755.000 is in 2007 € 71.000 ontvangen. De overige baten zullen in 
2008 binnenkomen. De baten zijn aan de gerealiseerde lasten gerelateerd.  
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Project: Ruimte voor de Lek Looptijd: 2006 – 2015 

Verbonden programma: 3.1  Water  

Portefeuillehouder(s): Dhr. J. Binnenkamp  

Projectmanager: Dhr. Drs. L.A. van Hulten  Totaal mat. budget: € 22,9 miljoen 
       

Omschrijving en toelichting 

De doelstelling van het project is om te komen tot een nieuwe ruimtelijke inrichting van het projectgebied in de 
uiterwaarden van de Lek bij Houten, Vianen, Nieuwegein en IJsselstein, met als hoofddoel het vergroten van de 
rivierveiligheid. Het project behelst de uitwerking van de betreffende maatregel uit de Planologische 
kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. Voor deze maatregel treedt de provincie op als initiatiefnemer namens het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het geld voor de uitwerking van de maatregel (€ 22,9 miljoen) wordt ter 
beschikking gesteld door het ministerie, via de programmadirectie Ruimte voor de Rivier. 
Naast het vergroten van de rivierveiligheid door het creëren van ruimte in de uiterwaarden, is een andere 
belangrijke doelstelling het realiseren van ruimtelijke kwaliteit voor het gebied.  

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Herinrichting projectgebied, waarbij rivierveiligheid 
voor de langere termijn gecreëerd is en met een 
goede ruimtelijke kwaliteit 

Variantkeuze  

Prestatie-indicatoren projecten 

Omschrijving indicator 
Signaalfunctie bij 
maatschappelijk

effect nr. 
2007 begroot 2007 werkelijk 

Bestuursovereenkomst  gereed gereed 
Inrichtingsvisie   gereed 
Start Planstudie  gereed nog niet gestart 
Variantkeuze  gereed nog niet gestart 

In januari 2007 is de bestuursovereenkomst met het ministerie van Verkeer en Waterstaat ondertekend door de 
staatssecretaris en gedeputeerde Binnekamp.  
Vervolgens is er een inrichtingsvisie opgesteld en een plan van aanpak gemaakt. Wij hebben op 3 juli 2007 het 
plan van aanpak vastgesteld en kennis genomen van de inrichtingsvisie. Wij waren echter van mening dat in de 
inrichtingsvisie onvoldoende aandacht werd besteed aan de ruimtelijke kwaliteit: het was teveel een wateropgave. 
Er is vervolgens opdracht gegeven om een ruimtelijk toetsingskader op te stellen. Dit kader is vertaald in een 
aantal scenario’s die zijn besproken met alle betrokken partijen en de programmadirectie Ruimte voor de Rivier.  
In het voorjaar 2008 wordt duidelijk voor welk scenario wordt gekozen en kan de planstudiefase starten.  

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 22.900 141 330 196  134
Baten 22.900 0 -995 995
Saldo 0 141 330 -799 1.129

De onderbesteding wordt voornamelijk verklaard doordat de planstudiefase die gepland is in 2007 was 
verschoven naar het voorjaar 2008. Dan wordt duidelijk voor welk scenario is gekozen ten aanzien van een 
ruimtelijk toetsingskader.  
De lasten bestaan uit 1.823 uren, totaal € 111.910 en materiele lasten ad € 83.616. De baten betreffen 
subsidiabele voorschotten van programmadirectie Ruimte voor de Rivier.  
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Project: Wabo Looptijd: 2006 – 2008 

Verbonden programma: 3.2  Milieu  

Portefeuillehouder(s): Dhr. J.P.A. de Wilde  

Projectmanager: Mw. Mr. N.M. de Vries Totaal mat. budget: € 1.310.000 

       

Omschrijving en toelichting 

Doel
Implementatie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in de provincie Utrecht, waarbij 
daadwerkelijk verbetering van de dienstverlening wordt nagestreefd samen met de mede-overheden. 

Subdoelen 
1. Optimaliseren dienstverlening richting burger en bedrijf door de inzet van ‘slimme ICT’ en verbetering van 

samenwerking van overheden onderling, waarbij deregulering en vermindering van administratieve lasten 
worden nagestreefd. 

2. Interne organisatie gereed maken voor inwerkingtreding Wabo. 
3. Utrechtse partners ondersteunen in voorbereiding op inwerkingtreding Wabo. 

Afbakening
Geen doel van dit project is het inrichten van een loket, omdat hiervoor een apart project binnen de provincie is 
ingesteld. 

Eindresultaten 2008 
Eind 2008 dient het project te worden afgerond. Dat houdt in dat: 
� het standpunt van de provincies in de lobby goed vertegenwoordigd is in 2007-2008;  
� de samenwerking tussen overheden eind 2008 geïntensiveerd is door het gebruik van een gezamenlijk 

werkproces, intenties zijn uitgesproken om gezamenlijke beleidsafspraken te maken, bepaalde kwaliteit na te 
streven en financiële afspraken te hebben gemaakt; 

� de overheden met elkaar halverwege 2008 doch uiterlijk eind 2008 een dienstverleningsovereenkomst 
hebben afgesloten; 

� de ICT-aansluiting voor gegevensuitwisseling tussen overheden (om ‘met elkaar te kunnen praten’) onderling 
in de loop van 2008 gereed is; 

� er een proef is gedraaid: overheden hebben gezamenlijk controles uitgevoerd en geëvalueerd hoe de 
samenwerking daardoor kan worden geïntensiveerd. De werkprocessen voor vergunningverlening zijn getest. 
Dit krijgt zijn beslag halverwege 2008 en loopt door tot in 2009; 

� dossiers zijn overgedragen van oud bevoegd gezag naar nieuw bevoegd gezag. Dit krijgt zijn beslag 
halverwege 2008 en loopt door tot in 2009; 

� medewerkers binnen de provincie eind 2008 zijn opgeleid. 

In 2007 heeft de samenwerking verder vorm gekregen door het volgende. 
� Een conceptovereenkomst is gereed en besproken met mede-overheden. Financiën en ICT moeten nog 

worden ingevuld. 
� Naar aanleiding van de ICT-scan is er bij vijftien gemeenten nadere ondersteuning geboden, zodat 

gemeenten met de ICT-upgrade worden geholpen. Er is een start gemaakt met de vormgeving van de te 
bouwen applicatie. 

� De standpunten van de provincie Utrecht zijn goed terecht gekomen in de lobby. 
� Een eerste cursus Wabo is aan juristen aangeboden. 
� Een start is gemaakt met het project Proefdraaien en overdracht. 
� Het project voldoet aan de eisen van projectmatig werken en het kennisniveau inzake Wabo is binnen de 

organisatie geupgrade. 
� Bedrijveninterviews zijn gehouden. 

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Burgers en bedrijven kunnen eenvoudiger aan 
toestemmingen voor een ruimtelijk project komen. 
Middel: uitvoering geven aan Wabo per 1 januari 
2008.
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Prestatieindicatoren projecten 

Omschrijving indicator 
Signaalfunctie bij 
maatschappelijk

effect nr. 
2007 begroot 2007 werkelijk 

Goed werkend omgevingsloket per 1 januari 
2008    

Vergunningen worden op tijd geleverd vanaf 1 
januari 2008    

Werking slimme ICT voor burgers en bedrijven 
per 1 januari 2008    

Afwijkingen in tijd, budget, kwaliteit 
� De samenwerking met betrekking tot ICT loopt door in 2008. Van de daarvoor gereserveerde € 100.000 is 
 daarom tot nu toe € 54.000 euro gebruikt. 
� Checklists en formats zijn nog niet gemaakt, omdat onduidelijk was wat er landelijk zou worden ontwikkeld. 
 Dit dient in 2008 te worden ontwikkeld. 

Redenen (politiek, organisatorisch, financieel etc.) voor (eventuele) afwijkingen ten opzichte van geplande 
tijdpad, budget en kwaliteit 
Landelijk worden onaangekondigd initiatieven genomen, die dienen te worden afgewacht om ofwel dubbel werk te 
voorkomen ofwel nodig zijn om intern aanpassingen door te kunnen voeren. 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 1.310 292 284 288 -4
Baten 0 0 0 0 0
Saldo 1.310 292 284 288 -4

Op 17 december 2007 is bij het overboekingsvoorstel voorgesteld om € 86.000 van het budget voor de Wabo te 
storten in de reserve Projecten. Door de overschrijding zal de daadwerkelijke storting in de reserve € 4.000 
minder bedragen.  
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Project:
Uitvoering plan van aanpak ‘Utrecht 
warmt zich op’ 
Opmaat naar een sterk provinciaal 
klimaatprogramma

Looptijd: Sept 2007 - Sept 2008 

Verbonden programma: 3.2 Milieu  

Portefeuillehouder(s): Dhr. J.P.A. de Wilde  

Projectmanager: Mw. M. A. Sluijs Totaal mat. budget: € 556.000 

Omschrijving en toelichting 

De projectopdracht betreft het opzetten van een concernbreed programma Klimaat in de periode september 2007 
tot september 2008. Het doel van het toekomstig programma is:  
1. het klimaatbestendiger maken van de ruimtelijke inrichting van de provincie Utrecht; 
2. het versterken van het provinciaal emissiebeleid door middel van een concreet programma met een mix aan 
 projecten gericht op ruimtelijke aanpassingen en terugdringen van broeikasuitstoot.  

In de periode september-december 2007 zijn de volgende stappen gemaakt. 
De kenmerken van de provincie Utrecht met betrekking tot broeikasuitstoot en adaptatiethema’s zijn in beeld 
gebracht. Daarnaast is er over en weer informatie uitgewisseld (IPO, provincies, enkele gemeenten, het ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer, enkele kenniscentra en koepelorganisaties van 
bedrijven). Met een integraal team van beleidsadviseurs en projectleiders uit diverse afdelingen en met de 
verkregen input van externe partijen is een stramien (menukaart) gemaakt voor het klimaatprogramma. Dit 
stramien bestaat uit drie pijlers met in totaal zestien projectdoelen. Eind 2007 zijn deze projectendoelen verder 
uitgewerkt tot projectvoorstellen en is de basis gelegd voor het programma Klimaat op orde. 
Tussen september 2007 en december 2007 is tegelijkertijd ondersteuning geboden aan initiatieven van derden 
met inzet van een versnellingsbudget klimaat. Het ging om initiatieven uit diverse branches met een 
voorbeeldfunctie voor hun eigen branche (landbouw, zorgsector, bouwsector etc). 

Aangezien er grote behoefte is snel tot een uitvoeringsprogramma te komen, zijn een aantal stappen naar de 
totstandkoming van het programma Klimaat op orde versneld. Dit betekent dat het programma vermoedelijk al in 
het voorjaar van 2008 aan ons kan worden voorgelegd en in maart aan provinciale staten in plaats van 
september.  

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Maatschappelijke effecten zijn voor deze fase niet 
benoemd. Maatschappelijke effecten zullen worden 
gekoppeld aan programmadoelen van het 
programma Klimaat op orde.  

n.v.t. n.v.t. 

Verschillen toelichten 
Aan het programma Klimaat op orde wordt gewerkt. 

Prestatie-indicatoren projecten 

Omschrijving indicator 
Signaalfunctie bij 
maatschappelijk

effect nr. 
2007 begroot 2007 werkelijk 

Definitiefase: menukaart voor programma 
klimaat (missie, visie en doelstellingen)  X X 

Ontwerpfase: projectenatlas en uitwerking 
projectplannen (gepland in 2008)  _ X 

Opstart mitigatie-monitor (CARBON)  X X 
Klimaateffectkaarten: oplevering eerste 
generatie effectkaarten/klimaatschetsboek 
(gepland in 2008) 

 _ X 

Ambassadeursgroep: groep externe 
klimaatambassadeurs die organisaties 
stimuleren om tot een klimaatneutrale 
bedrijfvoering te komen 

 X (uitvoering in 2008) 
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Deskundigheidstafel  X 14 januari 2008 
Ondersteuning aan initiatiefnemers in 
aanloopfase met inzet van versnellingbudget  X X 

Toelichting verschillen 
� De ontwerpfase voor het programma en het maken van klimaateffectkaarten waren voor 2008 gepland. Deze 

activiteiten zijn echter al in 2007 gestart en voor een groot deel uitgevoerd.  
� Ambassadeursgroep: de projectleider voor het samenstellen, opleiden en begeleiden van een 

ambassadeursgroep werd in oktober 2007 geworven en is in november aangesteld. Inmiddels is een plan 
van aanpak opgesteld en zullen de eerste activiteiten begin 2008 van start gaan. 

� Deskundigheidstafel: de provincie neemt samen met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
ordening en Milieubeheer een eerste stap tot het samenbrengen van partijen en kennis door het organiseren 
van een regionale impulsbijeenkomst op 14 januari 2008. Het accent voor deze impulsbijeenkomst ligt op 
klimaat en adaptatievraagstukken. Afhankelijk van de resultaten zullen vervolgbijeenkomsten worden 
georganiseerd en zullen afhankelijk van de onderwerpen extra deskundigen en partners worden uitgenodigd. 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 556 - 123 192 -69
Baten
Saldo 0 - 123 192 -69

Toelichting 
Het budget voor 2007 bedraagt € 556.000. Dit is opgebouwd uit twee delen: 
� voor de opstart projectstart-up, het opzetten van een projectorganisatie, inventariserend onderzoek en 

maken van een plan van aanpak is € 56.000 uit het budget van afdeling Milieu aangewend; 
� 24 September 2007 hebben provinciale staten € 1,33 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het 

plan van aanpak voor de periode september 2007 tot september 2008. Voor 2007 is uit dit budget een 
besteding van € 500.000 geraamd.  

De gerealiseerde uitgaven zijn voornamelijk besteed aan personeelskosten.  
Het saldo van het totale budget zal in 2008 worden ingezet voor de versnelde uitvoering voor het programma 
Klimaat op orde. 
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Project: Herinrichting stationsgebied 
Driebergen-Zeist Looptijd: 2006 – 2010 

Verbonden programma: 4.5 Doelmatig verkeer- en 
vervoersysteem  

Portefeuillehouder(s): 
Dhr. Mr. J.H. Ekkers (deelproject 
Infrastructuur) 
Dhr. Drs. R.W. Krol (deelproject 
gebiedsontwikkeling) 

Projectdirecteur: 
Projectleider: 

Dhr. Drs. C. Bontje 
Dhr. Ir. B. Kranenborg Totaal mat. budget: € 330.000  

       

Omschrijving en toelichting 

Het project Herinrichting stationgebied Driebergen-Zeist is een gezamenlijk project met de gemeenten Utrechtse 
Heuvelrug, Zeist, het BRU en ProRail. Doel van het project is een kwaliteitsverbetering van het stationsgebied 
Driebergen-Zeist door een pakket van met elkaar samenhangende maatregelen: 
� een toekomstvaste oplossing, inrichting en inpassing van omgeving spoor en Hoofdstraat (N225) 

(spooraanpassing, ongelijkvloerse kruising spoor/N225, aanpassing verkeerscapaciteit N225, afhandeling 
langzaam verkeer, kwalitatief hoogwaardige inpassing in de SLW); 

� de ontwikkeling van het stationsgebied tot een multifunctioneel centrum en OV-knoop (parkeervoorzieningen, 
busstation, multifunctioneel stationsgebouw); 

� kwaliteitsverbetering (in brede zin) van de stationsomgeving (inrichting functioneel aansluitend bij station, 
kwalitatief aansluiten bij SLW). 

De eerste twee maatregelen zijn ondergebracht in een deelproject Infra, de derde genoemde maatregel valt 
onder het deelproject Gebiedsontwikkeling. 

In 2007 zijn de volgende belangrijke stappen gezet voor de toekomstige infrastructuur: 
� de nieuwe perrons liggen op dezelfde plek als de huidige, met een marge van circa 60 meter naar west of 
 naar oost; 
� er komen vier sporen. Deze spoorbundel wordt naar het zuiden uitgebreid ten opzichte van de huidige sporen; 
� het nieuwe busstation wordt onder de sporen bij de Hoofdstraat aangelegd om de overstap van bus naar 
 trein zo makkelijk mogelijk te maken; 
� de Odijkerweg wordt aan de zuidzijde van het spoor aangesloten op de Hoofdstraat. Voor langzaam verkeer 
 komt er een onderdoorgang onder het spoor ter plaatse van de huidige Odijkerweg. 

Voor de gebiedsvisie voor het totale stationsgebied zijn, op basis van discussies met bestuurders, betrokkenen 
en belanghebbenden, een aantal uitgangspunten geformuleerd, waar de gebiedsvisie aan gaat voldoen, de 
zogenaamde richtinggevende uitspraken. In hoofdlijnen komen deze op het volgende neer: 
� versterking van de Rijnwijksche Wetering en zijn natuurlijke omgeving; 
� meer groen in het bebouwde gebied, handhaving van de rode contour; 
� het station en de stationsomgeving krijgen een duurzame inrichting, aansluitend  en passend bij de SLW; 
� binnen het stationsgebied krijgt de Poort naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug invulling; 
� de vervoersknoop wordt compact en toekomstvast vormgegeven bij de Hoofdstraat; 
� het mogelijke aantal nieuwe woningen blijft beperkt, er zal geen nieuw buurtschap ontstaan; 
� bebouwing is geen doel op zich, maar kan nodig zijn voor een leefbare en kwalitatief hoogwaardige 
 stationsomgeving. Daarnaast kan extra bebouwing een kostendrager zijn. 

De ontwerpfase van beide deelprojecten zal naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal van 2008 
worden afgerond, waarna besluitvorming in alle betrokken besturen zal plaatsvinden. 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 1.375 235 319 354 - 35
Baten 131 60 0 35   35
Saldo 1.244 175 319 319 0

Hoofdbestanddelen waren naast de kosten voor project(bege)leiding, de kosten van externe inhuur ten behoeve 
van de Gebiedsvisie, diverse onderzoeken (parkeren, programmatische mogelijkheden) en communicatie. De 
kosten voor de gebiedsvisie worden gedeeld met het BRU en beide gemeenten. ProRail deelt mee in de kosten 
voor communicatie over het totale project. De baten betreffen de inkomsten van deze partijen. 
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Project: Op de fiets Looptijd: tot en met 2008 

Verbonden programma’s 4.5 Doelmatig verkeer- en 
vervoersysteem 

Portefeuillehouder(s): Dhr. Mr. J.H. Ekkers  

Projectmanager: Mw. Mr. J.E. Goudkamp Totaal mat. budget: € 11.360.000 

Omschrijving en toelichting 

Het programma Op de fiets wordt gerealiseerd door middel van 49 afzonderlijke projecten. Van deze projecten 
zijn er tot en met 2006 elf afgerond en acht worden niet uitgevoerd. In 2007 zijn nog eens zes projecten afgerond. 
De rest is nog in voorbereiding cq uitvoering. In principe is besloten dat het project in 2008 afgerond wordt. Mocht 
blijken dat een aantal projecten niet voor eind 2008 wordt uitgevoerd, worden deze projecten voor zover mogelijk 
in de lijn uitgezet, of  - als hiervoor gekozen wordt - komt er een vervolg of verlenging van het programma. 

De volgende projecten zijn in 2007 afgerond: 
� fietspad De Grift, als onderdeel van de Grebbelinie; 
� verbetering fietsverbinding Lekdijk, Nieuwegein; 
� fietsverbinding Amersfoort en bedrijventerrein De Hoef - Hoevelaken; 
� fietspad Kampweg als verbetering van de route Doorn - Soesterberg; 
� fietspad Renswoude, nieuw fietspad met aansluiting op een camping; 
� ontbrekende schakels in fietspadenstructuur Eemnes. 

Fietstunnel A28  
Onder de A28 komt een fietstunnel, die de bebouwde kom van Amersfoort verbindt met het recreatie- en 
natuurgebied De Schammer en gemeente Leusden. De provincie trekt dit project. In september 2007 heeft de 
aanbesteding van het project plaatsgevonden. Verder hebben in 2007 de voorbereiding van de bouwvergunning 
en de kapvergunning plaatsgevonden. Medio 2007 zijn de bouwvergunning eerste fase en kapvergunning 
verleend en in januari 2008 is de tweede bouwvergunning verleend. Tegen de bouwvergunning eerste fase en de 
kapvergunning wordt de uitspraak in beroep eerdaags verwacht. De verwachting is dat tegen deze vergunningen 
hoger beroep wordt ingesteld. Tegen de bouwvergunning tweede fase loopt nog bezwaar. Ook tegen deze 
vergunning is het mogelijk beroep en hoger beroep in te stellen. Gevolg hiervan kan zijn dat de verleende D2-
subsidie van € 560.000 in gevaar komt. Het project dient voor 1 oktober 2008 te zijn uitgevoerd, anders vervalt de 
subsidie. Indien hoger beroep zal worden ingesteld, is het voornemen de Raad van State te verzoeken voorrang 
te verlenen aan de afhandeling van de beroepen. De provincie heeft voor het geval de uitvoering niet op tijd kan 
plaatsvinden (voor een deel) een risicovoorziening getroffen. De gemeenten Amersfoort en Leusden is gevraagd 
ook een risicovoorziening te treffen.  

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 15.700 4.205 1.500 956 544
Baten 3.340 640 455 1.395 -940
Saldo 11.360 3.565 1.045 -439 1.484

Door de vertraging die bij diverse deelprojecten opgelopen is, blijven de uitgaven achter op de raming. Naar alle 
waarschijnlijk zal in 2008 een inhaalslag plaatsvinden. De inkomsten zijn significant hoger dan geraamd, omdat in 
2007 de bijdrage vanuit een lijnbudget aan het project Tunnel N226 is gerealiseerd en omdat de bijdragen van 
alle gemeenten en het BRU in de kosten van het Fietsknooppuntsysteem zijn verantwoord. 
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Project: Wandelen Looptijd:  

Verbonden programma: 5.1 Economische zaken, recreatie 
en toerisme Tot en met 2008 

Portefeuillehouder(s): Dhr. Mr. J.H. Ekkers  

Projectmanager: Dhr. Drs. A. Ruis Totaal mat. budget: € 4.777.000 

Omschrijving en toelichting 

Wandelen is een populaire vrijetijdsbesteding, zowel in sport- als recreatieverband. Het project Wandelen in 
Utrecht heeft zich ten doel gesteld het wandelpadennetwerk in Utrecht structureel te verbeteren en zo een 
gebruiksvriendelijker wandelnetwerk te kunnen aanbieden. Achterliggende gedachte is om meer mensen te laten 
wandelen en hen zo de provincie te laten verkennen.  

Het project Wandelen in Utrecht bevindt zich in de laatste, afrondende fase. In de eerste helft van 2008 worden 
de laatste bewegwijzerde routes opgeleverd. Deze routes maken deel uit van de twee nog lopende 
uitvoeringsprogramma’s. Het betreft het Uitvoeringsprogramma 2006 (januari 2006 – juli 2007) en het 
uitvoeringsprogramma Knelpunten en verbindende schakels (januari 2007 – december 2007). Beide 
uitvoeringsprogramma’s hebben vertraging opgelopen. In de uitvoeringsgerichte geest van het project is gekozen 
de daadwerkelijke verwezenlijking van de programma’s zwaarder te laten wegen dan de gestelde einddatum. 
Deze flexibele opstelling van de provincie Utrecht onderstreept het belang dat zij aan het doel van het project 
toekent. De borging van de projectresultaten is geregeld in het coördinatiepunt routestructuren. De dagelijkse 
leiding hiervan is in handen van Recreatie Midden Nederland.  

Van het Uitvoeringsprogramma 2006 zijn twintig van de 27 geplande routes afgerond. Vier routes kunnen niet 
worden gerealiseerd en drie routes zijn in de afrondende fase. Het gaat daarbij om de Laagte van Pijnenburg, 
Rondje Ossewaard/Hinderstein en Beukenrode. 
Van het programma Knelpunten en verbindende schakels zijn in 2007 vijf deelprojecten afgerond. In 2008 zal de 
realisatie van de langeafstandswandelpaden naar Agenda Vitaal Platteland worden overgeheveld en de 
wandelpaden binnen de enveloppe Rijnauwen-Vechten naar het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk

 Realiseren van circa vijftig nieuwe bewegwijzerde   
wandelroutes binnen vijf jaar 24 20 

Oplossen van circa tien verbindende schakels en 
barrières in huidige structuur 14 5 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 
begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 4.777 1.712 1.320 919 401
Baten - - -
Saldo 4.777 1.712 1.320 919 401

Bij de realisatie van de wandelpaden is vertraging ontstaan, onder andere door lange overleg- en 
onderhandeltermijnen over grondoverdracht c.a. Hierdoor heeft de financiële afronding ook vertraging opgelopen. 
Het streven is om in 2008 zoveel mogelijk projecten af te ronden en de eind 2008 nog lopende projecten over te 
dragen naar de lijn of andere doorlopende projecten. 
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Project: Breedband Looptijd: 2007-2008 

Verbonden programma: 5.1 Economische zaken, recreatie en 
toerisme

Portefeuillehouder(s): Dhr. Mr. J.H. Ekkers  

Projectmanager: Dhr. Drs. J. Mertens Totaal mat. budget: € 500.000 

Omschrijving en toelichting 

Op 24 april 2007 hebben wij het projectplan Breedband vastgesteld. 

Doelstelling 
Stimuleren van de breedbandpotentie in de provincie Utrecht door de realisatie van een aantal projecten op het 
gebied van vraagbundeling, dienstenontwikkeling voor overheid, bedrijfsleven en instellingen en de stimulering 
van de realisatie van een gekoppelde digitale marktplaats. 

De activiteiten 
De activiteiten zijn onderverdeeld in drie actielijnen: 
� Actielijn 1: Dienstenontwikkeling 
 Resultaat: Ontwikkeling van drie diensten3 in voor de provincie relevante sectoren 
� Actielijn 2: Realisatie van een gekoppelde digitale marktplaats  
 Resultaat: Realisatie van nog een gekoppelde digitale marktplaats in de provincie Utrecht (brengt het totaal 

op twee) 
� Actielijn 3: Organiseren vraagbundeling 
 Resultaat: Realiseren en afronden van vier vraagbundelingstrajecten 

Beleidsverantwoording 
In 2007 is het volgende gerealiseerd: 
� projectplan opgesteld en goedgekeurd; 
� communicatiecampagne Wij zijn breed opgestart en afgetrapt op 14 november; 
� vraagbundelingsbureau geselecteerd; 
� met de eerste gemeenten met interesse voor een vraagbundelingstraject concrete werkafspraken gemaakt; 
� subsidieverordening voor de dienstenontwikkeling opgesteld en ter goedkeuring naar provinciale staten 
 gestuurd. 
Het project Breedband ligt op schema en de beoogde einddatum, evaluatie in 2009, wordt gehaald.

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
1 Versterking van het profiel van Utrecht als 

innovatieve kennisregio 
De ontwikkeling van 
breedbanddiensten n.v.t. 

2 Versterking vestigingsklimaat in de provincie 
Utrecht

Realisatie digitale 
marktplaats n.v.t. 

3 Betere benutting bestaande infrastructuur Faciliteren 
vraagbundelingstrajecten n.v.t. 

Toelichting verschillen 
Naar aanleiding van voortschrijdend inzicht worden de actielijnen 2 en 3 gecombineerd uitgevoerd. 
De realisatie van de in 2007 begrote acties vindt plaats in 2008. Het karakter en de looptijd van het project 
brengen dit met zich mee.  

Prestatie-indicatoren projecten 

Omschrijving indicator 
Signaalfunctie 

bij
maatschappelijk

effect nr. 
2007 begroot 2007 werkelijk 

Ontwikkeling van breedbanddiensten 1,2,3 Ontwikkeling van drie 
breedbanddiensten 

Subsidie ontwikkeld en 
gecommuniceerd 

                                                     
3 Een dienst is een product waarbij een breedbandinfrastructuur een voorwaarde is. 
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Digitale marktplaats 
1,2,3 

Realisatie van een 
gekoppelde digitale 

marktplaats

Gecombineerd met 
indicator 2 

Vraagbundelingstrajecten 

1,2,3 
Realisatie van vier 
vraagbundelings-

trajecten 

Vraagbundelaar 
geselecteerd, plan van 
aanpak opgesteld en 

uitvoering gestart 

Toelichting verschillen 
De realisatie van de prestatie-indicatoren vindt plaats in 2008. Het karakter en de looptijd van het project brengt 
dit met zich mee. 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 500 217 260 -43
Baten
Saldo  217 260 -43

Toelichting verschillen tussen 2007 begroot en 2007 werkelijk 
De eerste uitgaven in 2007 hebben betrekking op organisatie vraagbundeling, communicatie en personele kosten. 
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Project: Sociale Agenda Looptijd: 2003 – 2007 

Verbonden programma: 5.3 Sociale Pijler  

Portefeuillehouder(s): 
Mw. M.G. Dekker

Mw. A.H. Raven 

Projectmanager: Mw. Drs. M.W.M. van Deelen  Totaal mat. budget: € 14.606.000  

       

Omschrijving en toelichting 

De Sociale Agenda richt zich op maatschappelijk urgente problemen in de provincie Utrecht. In 2005 is gestart 
met het programma Sociale Agenda in Uitvoering. In 2006 is, conform de aanbevelingen van het 
IPO/Simonsrapport, het tweede Sociaal Rapport van de provincie Utrecht uitgekomen. Dit is gebruikt als basis 
voor de in het najaar georganiseerde sociale debatten. In het rapport zijn vier zorgwekkende maatschappelijke 
ontwikkelingen gesignaleerd: opgroeien, leefbaarheid, vergrijzing en integratie. De uitkomsten uit het Sociaal 
Rapport en de sociale debatten zijn gebruikt als bouwstenen voor de nieuwe Sociale Agenda 2007-2011 (hierna 
te noemen: Sociale Agenda II). Ook is bij het verder vormgeven van de Sociale Agenda II input uit het 
collegeprogramma en het coalitieakkoord verwerkt. In het jaar 2007 hebben we aan twee agenda’s gewerkt. 
Naast het uitvoeren en het deels afronden van de thema’s van de Sociale Agenda 2004-2007 (hierna te noemen 
Sociale Agenda I) is de  Sociale Agenda II ontwikkeld.  

Voor de Sociale Agenda II zijn op basis het Sociaal Rapport 2006 en de debatten vier hierboven genoemde 
thema’s geselecteerd. Delen van deze thema’s worden ondergebracht in de programma’s Utrechtse 
Jeugdcentraal en Wel Thuis! 2. De drie programmalijnen van de Sociale Agenda II zijn: 
� onderwijs arbeidsmarkt; 
� integratie; 
� leefbaarheid. 
Deze programmalijnen worden in nauw overleg met het veld uitgewerkt. In totaal is er voor de Sociale  Agenda II 
€ 9,6 miljoen beschikbaar.  

Een aantal thema’s binnen de Sociale Agenda I zijn in 2007 afgerond. Thema Integratie en Kleine Kernen hebben 
een doorstart in de Sociale Agenda II.  

Afronding thema’s Sociale Agenda I 
Veilig Vangnet 
Algemene doelstelling van het project Veilig Vangnet is de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen te 
verbeteren waarmee de sociale veiligheid en leefbaarheid toenemen.  
In de afgelopen jaren is een groot aantal projecten in uitvoering genomen. Eind 2007 is het project Veilig Vangnet 
afgerond en geëvalueerd. Er komt een eindverslag over het project waarin de resultaten worden gepresenteerd. 

Jeugd Perspectief 
De doelstelling van dit dossier is het tegengaan en voorkomen van (verdere) maatschappelijke uitval van 
(risico)jongeren met politie-/justitiecontacten en het bieden van een toekomstperspectief. Een aantal projecten 
loopt nog door in 2008 en zal nog worden afgesloten met een evaluatie. Deze projecten vinden plaats in de 
eerste helft van 2008.  

Leefbaarheid kleine kernen 
Doelstelling is het als ontwikkelingspartner van gemeenten verbeteren van de leefbaarheid in kleine kernen op 
basis van lokaal gedeelde problemen en lokaal gedragen oplossingsrichtingen. In december 2007 heeft er een 
tussenevaluatie van dit thema plaatsgevonden. Naar verwachting zal de uitvoering van de projecten tot eind 2010 
doorlopen.  

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 
Het project heeft tot doel het versterken van vrijwilligerswerk en mantelzorg in de provincie Utrecht. Binnen dit 
thema zijn er in 2007 een aantal projecten gestart. De uitvoering van de projecten loopt door tot eind 2008.  

Armoede 
De algemene doelstelling van het dossier Armoede en stapeling van problemen is voorkomen van armoede en 
sociale uitsluiting, zodat jonge inwoners (0-25 jaar) in de provincie Utrecht voldoende ontwikkelingskansen krijgen 
en toegerust worden op een volwaardige deelname aan de maatschappij. De uitvoering van de projecten loopt 
door tot eind 2008. 
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Integratie 
Provinciale staten hebben in 2006 het thema integratie toegevoegd aan de Sociale Agenda I. Er zijn een aantal 
nieuwe projecten gestart in 2007. Dit thema loopt door in de Sociale Agenda II.  

Flexibel projectenbudget 
Het doel van dit budget is om door middel van kortlopende projecten een bijdrage te leveren aan het oplossen 
van sociale urgente problemen. Het laatste thema was de Wet op Maatschappelijke Ontwikkeling. In totaal zijn er 
in de Sociale Agenda I 29 projecten gestart waarvan inmiddels vijftien projecten succesvol zijn afgerond. De 
overige veertien projecten lopen begin 2008 af. 

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
1. Àfname van het aantal dak- en thuislozen van 
1.400 naar 1.200 in 2007 1.200 1.200 

2. Jeugdcriminaliteit neemt af ten opzichte van 2006 
met twee procent 2% 2% 

3. Het aantal bewoners in kleine kernen blijft de 
komende tien jaar op peil doordat de provincie samen 
met gemeenten (in de kleine kernen) 
uitvoeringsplannen ontwikkelt die zorgen voor een 
basisniveau van dienstverlening, alsmede woningen 
voor doelgroepen (starters en ouderen) 

X
In 95 procent van de 

kleine kernen is dat het 
geval 

4. Het aantal jongeren met een startkwalificatie 
(diploma op minimaal MBO-2 niveau of HAVO/VWO-
niveau stijgt ten opzichte van 2006 met twee procent 

2% Niet gerealiseerd 

5. Het aantal voortijdige schoolverlaters daalt ten 
opzichte van 2005 van 3.700 met 2 procent 2% Gerealiseerd 

6. Percentage jeugdwerkloosheid is in de provincie 
Utrecht lager dan het landelijk percentage van 5,7 
procent in 2005 met

2%-punt Gerealiseerd 

7. Het aantal jongeren in de schuldhulpverlening 
daalt ten opzichte van 2006 met 5 procent 5% x 

8. Deelname aan buitenschoolse activiteiten door 
kansarme jeugdigen stijgt ten opzichte van 2006 met 
5 procent 

5% n.v.t. in 2007 

9. Toename van vrijwillige inzet (bij gemeenten: 
instellingen, organisatie, etcetera)  2% Toename is gerealiseerd 

Prestatieindicatoren projecten 

Omschrijving indicator 
Signaalfunctie bij 
maatschappelijk

effect nr. 
2007 begroot 2007 werkelijk 

Aantal jongeren in Amersfoort met een dak-
lozenuitkering nemen deel aan een nieuw 
ontwikkeld reactiveringstraject 

1 20 50 

Aantal gemeenten dat in regio Eemland een 
actief beleid voert ter voorkoming van huis-
uitzetting

1 5 5 

Uitvoeren van pilots om te komen tot OGGZ-
meldpunten (Openbare Geestelijke Gezond-
heid) 

1 3 subregio’s 3 subregio’s 

Jeugdperspectief: 
a. Het aantal deelnemende jongeren aan 

projecten dagbesteding 
b. Het aantal deelnemende jongeren aan 

projecten Nieuwe Perspectieven 
c. (realisatie van een veiligheidshuis in 

Amersfoort in 2006) 

2
a. 50 
b. 70 
c. X 

a. 70 
b. 62 
c. X 

Het aantal aan het project deelnemende kleine 
kernen stijgt ten opzicht van 2005 met 10% 3 10% 10% 

Het aantal nieuwe stageplaatsen (V)MBO is 4 400 400 
Project Armoede 
a. Het aantal (jaarlijkse) voorlichtingsactiviteiten 
gericht op jongeren 
b. Het aandeel jongeren (uit Utrecht en de 
regiogemeenten) dat een beroep doet op de 

6 5 5
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Kredietbank Utrecht daalt binnen twee jaar met 
tien procent 

10% X 

Toename van de deelnemers van kinderen uit 
kansarme gezinnen uit de gemeenten Zeist, 
Woerden, De Bilt en IJsselstein in “buiten-
schools leren” stijgt met 5 procent 

6 5% x 

Er zijn tien lokale netwerken maatschappelijk 
betrokken ondernemen ontwikkeld  7 10 10 

In drie gemeenten is een toename van één 
procent per jaar van vrijwillige inzet 7 1% 1% 

Er zijn 1.200 contacten gerealiseerd vanuit het 
bedrijfsleven en via maatschappelijke stages 
voor scholieren van eenzame ouderen 

7 1.200 1,200 

In drie gemeenten is een netwerk van 
allochtone vertrouwenspersonen opgezet 7 3 3 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 14.606 3.291 7.626 4.601 3.025
Baten
Saldo 14.606 3.291 7.626 4.601 3.025

Het budget 2007 na begrotingswijziging bedroeg € 7.135.000 

De bestedingen in 2007 bestonden voornamelijk uit de volgende zaken. 
In 2007 zijn binnen het project Sociale samenhang kleine kernen convenanten tot samenwerking afgesloten met 
diverse gemeenten voor een bedrag van in totaal € 1.800.000. Daarnaast zijn er in het kader van Laaggeletterd-
heid opdrachten verleend tot een bedrag van € 130.000. Voor Integratie en Sociale Cohesie zijn bijdragen 
verleend tot een bedrag van € 1.039.000. Inzake het thema Veilig Vangnet is in totaal € 480.000 aan financiële 
bijdragen verleend. Daarnaast zijn er opdrachten dan wel financiële bijdragen verleend die betrekking hebben op 
de andere thema’s van de Sociale Agenda voor in totaal € 716.000. Het restant saldo valt vrij. 
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Project: Wel Thuis! Looptijd: 2003 – 2007 

Verbonden programma: 5.3 Sociale Pijler  

Portefeuillehouder(s): Mw. M.G. Dekker  

Projectmanager: Mw. Drs. C.C Gischler Totaal mat. budget:  € 11.975.000  

       

Omschrijving en toelichting 

De doelen van het programma Wel Thuis! zijn het vergroten van keuzemogelijkheden en daarmee van het 
aanbod aan woonzorgwelzijnsarrangementen en een beter samenspel van de betrokken partijen om concrete 
initiatieven te realiseren. Die partijen zijn: woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeenten, 
cliëntenorganisaties en provincie. Ze onderschrijven het doel, maar de uitbreiding van het aanbod gaat te 
langzaam. Doel is om in 2012 in totaal 20.000-24.000 woningen met welzijn en zorg op maat te realiseren. Het 
programma Wel Thuis! is in december 2007 afgerond door middel van een evaluatieverslag. Daarin is 
aangegeven dat het programma goede resultaten heeft geboekt maar dat het aanbod aan geschikte woningen 
nog steeds niet voldoende is. Om die reden wordt een voortzetting in de vorm van een programma Wel Thuis! 2 
aangeraden.    

Projecten in 2007 zijn:  
� Zorgeloos wonen in Zeist (extramuralisering en zorginnovatie gekoppeld aan herstructurering); 
� Toekomst Thuis (pilotprojecten met domotica in de zorg); 
� Snel Thuis (ombuigen van traditionele bouwplannen voor verzorgings- en verpleeghuizen, stimuleren van 

cliënteninitiatieven); 
� aanjagen lokale initiatieven (nazorg prestatiecontracten, intervisie en ondersteuning op afroep, ondersteunen 

totstandkoming lokale uitvoeringsprogramma’s); 
� tijdelijke regeling voor wonen met zorg en welzijn (subsidieregeling); 
� regionale overeenkomsten voor de regio’s West en Stadsgewest (bestuurlijke afspraken over aantallen 

woningen met zorg en welzijn inclusief uitvoeringsprogramma’s).  

Indicatoren voor maatschappelijke effecten
Omschrijving indicator 2007 begroot 2007 werkelijk
Toename per jaar van het aantal woningen met zorg 
en welzijn op maat waardoor mensen met een 
zorgvraag langer thuis kunnen blijven wonen (in 2012 
in totaal 20.000-24.000) 

3.000 1.125 

Toelichting 
Zoals ook in de evaluatie is aangegeven hebben we een derde van onze opgave  gerealiseerd. Op het  
randvoorwaardelijke vlak was meer inspanning vereist dan voorzien. Woningen met domotica zijn apart 
weergegeven.

Prestatieindicatoren projecten 

Omschrijving indicator 
Signaalfunctie bij 
maatschappelijk

effect nr. 
2007 begroot 2007 werkelijk 

Tijdelijke regeling wonen, welzijn en zorg 
Aantal  kleinschalige woonvormen en 
welzijnsactiviteiten in relatie tot wonen, 
welzijn en zorg  

1

6 kleinschalige 
woonvormen óf 12 
welzijnsactiviteiten 

(afhankelijk van 
aanvragen) 

10 kleinschalige 
woonvormen, 12 

welzijnsactiviteiten 
en 2 innovatieve 

projecten; 
toelichting: 

Gezien de hoge 
kwaliteit, de grote 

hoeveelheid aange-
vraagde projecten en 
het belang van deze 
projecten in het licht 
van de doelstelling 
van het programma 
Wel Thuis! hebben 
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provinciale staten 
besloten meer geld 

beschikbaar te 
stellen voor deze 
subsidieregeling 

waardoor in totaal 24 
aanvragen zijn 
gehonoreerd. 

Snel Thuis  
Aantal omgebogen bouwplannen voor 
verzorgingshuizen 

1 2 2 

Regionale Agenda Wonen, Welzijn en Zorg 
Stadsgewest Utrecht 
Overeenkomst over aantallen woningen met 
zorg en welzijn 

1 1 

0;
geen overeenkomst 
gesloten, maar het 
project is wel een 
nieuwe, krachtige 

impuls gegeven. In 
2008 zal de 

stimuleringsregeling 
ter vaststelling aan-
geboden worden. 

Zorgeloos wonen 
Vraaggericht ontwerp voor een goed voor-
zieningenniveau in de wijk Zeist Oost waarin 
sprake is van een vernieuwing in wonen, 
welzijn en zorg en overige maatschappelijke 
dienstverlening.  

1 1 

0;
het ontwerp is in het 

voorjaar 2008 
gereed.   

Toekomst Thuis 
Aantal zorgbehoevende klanten dat langer 
thuis kan blijven wonen dankzij domotica-
voorzieningen 

1 Minimaal 225 

245; 
toelichting: 

vastgelegd in over-
eenkomsten, waar-

van 135 klanten aan-
gesloten (120 

gerealiseerde aan-
sluitingen bij mensen 

thuis vanuit drie 
pilots Soest, 

Woerden en Utrecht.
15 

Toelichting: 
aansluitingen 

gerealiseerd vanuit 
innovatieve project 
Daelhoven 'slimme 

camera's')
Aanjagen lokale initiatieven 
(voorheen stimuleren en ondersteunen 
gemeenten) 
1. Aantal lokale uitvoeringsplannen beho-

rend bij de regionale overeenkomsten  
2. Aantal intervisiebijeenkomsten 
3. Aantal ondersteunde lokale initiatieven 

1

               

7
3
2

                 

14 
-
2

Programma als geheel 
Evaluatie en overdrachtsdocument 1 1 1 

Totalen van de lasten en baten van dit project Bedragen x € 1.000

Totaal budget <=2006 werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk Restant 2007 

Lasten 11.975 2.944 1.454 1.586 -132
Baten 0 - 6 -6
Saldo 11.975 2.944 1.454 1.580 126
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Het budget 2007 na begrotingswijziging bedroeg € 1.454.000 
De bestedingen in 2007 bestonden voornamelijk uit de volgende zaken: 
1. subsidies binnen de tijdelijke subsidieregeling Wonen Welzijn Zorg ten behoeve van een groter en 

gevarieerder aanbod van woonzorgwelzijnsarrangementen voor een bedrag van € 478.200; 
2. subsidies in het kader van de tijdelijke subsidieregeling Toekomst Thuis (ten behoeve van invoering van 

domotica en zorg op afstand in de provincie Utrecht) voor een bedrag van € 922.300. 
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Paragraaf weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de provincie in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te 
voldoen en financiële risico’s c.q. tegenvallers te dekken.  
Van belang is de mate waarin de provincie risico’s wil nemen en de beschikbare weerstandscapaciteit.  
Het risicoprofiel is uitgewerkt in paragraaf 1, de weerstandscapaciteit in paragraaf 2. 

1       De ondernemende provincie neemt risico’s 
Als provincie willen we risico’s niet uit de weg gaan. Het openbaar bestuur speelt zich meer en meer af in een 
open markt, waarin het aankomt op interactief besturen en actieve participatie. Exponenten hiervan zijn 
garantstellingen, voorfinancieringen en grondaankopen. Hierdoor kunnen grote projecten van maatschappelijk 
belang worden uitgevoerd of versneld.  
Risicomanagement neemt daardoor een steeds belangrijker plaats in binnen onze beleidsuitvoering. 

Risicoprofiel 
De risico’s worden onderscheiden in zeven soorten, te weten: 
a. juridische risico’s (aansprakelijkheid en claims); 
b. beleidsrisico’s (financiële onzekerheden, onder meer bij projecten); 
c. bedrijfsvoeringsrisico’s (risico’s verbonden aan de bedrijfsvoering); 
d. financiële risico’s (risico’s die gepaard gaan met financiering); 
e. grondexploitatierisico’s; 
f. risico’s Verbonden Partijen; 
g. vervallen risico’s. 

Met betrekking tot de juridische risico’s dient opgemerkt te worden dat de kans van voorkomen en de bedragen 
niet alle openbaar zijn en op verzoek beschikbaar worden gesteld voor leden van provinciale staten.  
Uitsluitend risico’s van € 250.000 en hoger worden opgenomen in het risicoprofiel.  
De spreiding van deze risico’s is als volgt: 

Tabel 1 Verdeling van de risico’s met kans van voorkomen en gevolg 

GEVOLG

> € 5 miljoen 4

 >€ 2,5 tot = 5 miljoen 4 1

 > € 1 tot = 2,5 miljoen 5 1

 > € 0,25 tot = € 1 miljoen  5 2

= € 0,25 miljoen 4 3 2 1

KANS: 10% 30% 50% 70% 90% 

a. Juridische risico’s (aansprakelijkheid en claims) 
Claim garantstelling 
Garantstelling jegens de gemeente Amersfoort bij een tekort op de ontsluiting van Vathorst (maximum € 4,5 
miljoen). 

Claim Ritmeester over hoogspanningsleidingen te Veenendaal 
Ritmeester BV is een rechtzaak begonnen tegen de provincie en de Staat en claimt een aanzienlijk bedrag voor 
schade door ons beleid inzake hoogspanningsverbindingen. Door Ritmeester is beroep aangetekend tegen de 
rechtelijke uitspraak in 2007. Naar verwachting wordt de zaak in de loop van 2008 afgerond. 

Claim Nedereindse Plas 
Een drietal partijen heeft de provincie aansprakelijk gesteld voor geleden schade, kosten en inkomstenderving als 
gevolg van provinciale besluitvorming over de openstelling en sluiting van de Nedereindse Plas. Alle claims tot 
nog toe zijn afgewezen. Verwacht wordt dat door de oplevering van de Nedereindse Plas en het met de 
gemeente Utrecht ontwikkelen van een plan om de (water)bodem te saneren, deze claim zal worden ingetrokken. 
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Claim voor beheer en onderhoud Merwedekanaal 
Sinds de grenswijziging Vianen in 2002 ligt een deel van het Merwedekanaal op Utrechts grondgebied. Op 
praktische gronden hebben de provincies Zuid-Holland en Utrecht begin 2003 afgesproken dat Zuid-Holland met 
rijksgeld beheer en onderhoud blijft doen voor het gehele kanaal. Eind 2005 heeft het Rijk zijn toekomstige 
verplichtingen aan de provincie Zuid-Holland afgekocht. De provincie Utrecht is nagegaan wat dit betekent voor 
het beheer en onderhoud van het Utrechtse deel van het Merwedekanaal. Hierover is nog niet tot consensus 
gekomen. Mogelijk zijn hier financiële consequenties aan verbonden. 

Claims in verband met recht op jeugdzorg (kans: 10 procent, risicobedrag € 0,25 miljoen) 
Het recht op jeugdzorg is in de nieuwe wet afdwingbaar bij de rechter. Het risico bestaat dat de gevraagde zorg 
niet altijd leverbaar is. Dit geeft naast imagorisico een financieel risico (juridische kosten, inkopen van extra zorg).  

b. Beleidsrisico’s (financiële onzekerheden, onder meer bij projecten, gesorteerd naar bedrag) 
Borgstellingen (kans 10 procent, risicobedragen: zie hieronder) 
De provincie kan op haar borgstellingen worden aangesproken. De belangrijkste zijn:  
� tien in de zorgsector, in totaal € 15,7 miljoen; 
� Nationaal Groenfonds € 6,1 miljoen; 
� PBCU: € 1,7 miljoen; 
� RTV Utrecht: € 4,5 miljoen; 
� hypotheken van 40 medewerkers: € 7,6 miljoen. 
In 2007 hebben zich geen aanspraken voorgedaan en zijn er geen ontwikkelingen die de kans hierop verhogen. 

Vervuiling bodem voormalige stortplaats (kans: 10 procent, risicobedrag: € 2,5 miljoen) 
Er zijn circa tweehonderd voormalige stortplaatsen in de provincie Utrecht. Het risico bestaat dat bijvoorbeeld 
door uitloging de voormalige stortplaats zich anders gedraagt dan voorzien. In 2007 zijn de monitoringsgegevens 
bekendgemaakt aan de eigenaren/gebruikers van de stortplaatsen. Voor een 25-tal locaties is er reden voor  
nader onderzoek/monitoring waardoor meer inzicht zal ontstaan. Planning onderzoek: 2008/2009. 

Herstructurering van de welzijnsinstellingen Multicultureel Instituut Utrecht en Schakels (kans: 10 procent, 
risicobedrag: € 2,5 miljoen) 
De provincie loopt het risico aangesproken te worden voor (een deel van de) frictiekosten. In 2007 zijn de kosten 
binnen het lopende budget opgevangen. 

Oplossen knelpunten woonschepen (kans: 10 procent, risicobedrag: € 1,6 miljoen) 
Onzekerheid over bijdragen van derden. In 2007 is een aantal woonschepen aangekocht en soms weer verkocht. 
Eén en ander binnen de ramingen en budgetten, zodat geen beroep is gedaan op extra middelen. 

Eindafwerking en nazorg afvalberging leidt tot extra kosten (kans: 10 procent, risicobedrag: € 1 miljoen) 
Door onvoldoende voorzieningen wordt een extra beroep gedaan op nazorg. De provincie heeft de financiële 
verantwoordelijkheid voor de nazorg van de (voormalige) stortplaatsen Omega, Tammer en Smink.  
Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot extra kosten. Voor nazorg van de stortplaats Smink zijn er in 
2007 geen onvoorziene kosten geweest. Smink is tot 2032 zelf verantwoordelijk. Voor Omega en Tammer geldt 
eveneens dat er geen onvoorziene kosten zijn geweest . Aan de beheerders is rente betaald over het jaar 2007. 

Beëindiging financieringsregeling rijksmonumenten (kans: 30 procent, risicobedrag: € 0,26 miljoen) 
Het Rijk beëindigde met ingang van 2006 haar financieringsregeling voor de restauratie an rijksmonumenten 
(BRRM) en verving deze door een instandhoudingsregeling (BRIM). De provincie heeft een deel van de kosten 
van de restauratie van rijksmonumenten  voorgefinancierd (soms zonder een definitieve subsidiebeschikking van 
het Rijk). Wij zijn in overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg over de voorfinanciering en de wijziging 
van het rijkssubsidiebeleid en hebben in principe álle voorgefinancierde bedragen teruggevorderd. Eind 2007 is 
besloten een categorie “bijzondere gevallen” te benoemen (criteria: restschuld, kerk of industrieel erfgoed, geen 
overheidseigendom) en de terugvordering van de hiermee gemoeide voorfinancieringen stop te zetten. Hierdoor  
zal (na 2011) een bedrag van € 360.000 niet terugvloeien in het Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed (het 
zogenaamde Parelfonds). Het risico wordt door dit besluit verlaagd naar € 260.000. Het bedrag aan uitstaande 
voorfinancieringen waarvoor geen BRRM-bijdrage en geen afbetalingsovereenkomst beschikbaar is. In 2012 zal 
blijken of genoemd bedrag terugbetaald wordt. 

Verontreinigde grond bij aanleg en beheer wegen (kans: 30 procent, risicobedrag: € 0,25 miljoen) 
Vervuilde grond en vervuild slib leidt tot extra kosten voor de provincie. In projectbegrotingen wordt uitgegaan van 
een gemiddelde vervuiling. De grond kan meer dan gemiddeld is vervuild. Dit risico is kwalitatief benoemd.  
Bij de voorbereiding van de projecten wordt in het kader van de te doorlopen procedures (ruimtelijke ordening, 
MER-onderzoeken) in veel gevallen een onderzoek naar naar de kwaliteit van de bodem en waterbodem in het 
gebied waarop het project betrekking heeft.  In 2007 is geen beroep gedaan op extra budget. 
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Overschrijding grens minimissteun/ongeoorloofde staatssteun (kans: 20 procent, risicobedrag: € 0,55 miljoen) 
Utrecht Toerisme en Recreatie (UTR) ontvangt jaarlijks een subsidie voor de promotie van de regio Utrecht.  
De hoogte van deze subsidie overstijgt de grens voor de minimissteun. Omdat UTR mogelijk ook commerciële 
activiteiten verricht is er risico op ongeoorloofde staatssteun. Er is zowel imagorisico als financieel risico. 
(juridische kosten en kosten om de verstoorde markt weer te herstellen). 
In interprovinciaal verband doen we onderzoek naar mogelijke staatssteunaspecten (artikel 87 EG-verdrag) bij het 
verstrekken van financiële bijdragen aan VVV's. Het onderzoek wordt getrokken door een vertegenwoordiger van 
de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Friesland, aangevuld met een vertegenwoordiger van het Kenniscentrum 
Europa Decentraal en van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (coördinatiepunt 
staatssteun). Er is onduidelijkheid over het verlenen van steun aan (gedeeltelijk) verzelfstandigde VVV’s omdat  
zij allerlei activiteiten verrichten. Een deel daarvan zou als dienst van algemeen economisch belang kunnen 
worden beschouwd hetgeen, op basis van jurisprudentie van het Altmark arrest onder voorwaarden, toegestaan. 
Er kunnen activiteiten zijn in concurrentie met andere marktpartijen. Ook activiteiten die strikt lokaal van aard zijn 
of geen invloed hebben op de tussenstaatse handel. Activiteiten kunnen onder een vrijstellingsverordening voor 
staatssteun vallen. Er is geen duidelijke leidraad over hoe - en op welke gronden - steun kan worden toegekend. 
Ook aanbesteden kan een rol spelen bij het voorkomen van staatssteun. Verwacht wordt dat de Universiteit 
Utrecht een bijdrage levert aan het onderzoek. Het onderzoek zal niet voor de zomer van 2008 worden afgerond. 

Extra kosten voor financiering jeugdhulpverleningsinstellingen (kans: 50 procent, risicobedrag: € 0,25 miljoen)
De provincie financiert de (huisvesting van) jeugdhulpverleningsinstellingen. Risico is dat zich onvoorziene 
omstandigheden voordoen of wijzigingen in wet- en regelgeving waardoor instellingen voor grote kosten komen te 
staan en de provincie wordt benaderd om financieel bij te springen. In 2007 heeft dat zich niet voorgedaan. 

Nadeelcompensatie kabels en leidingen (kans: 30 procent, risicobedrag: € 0,25 miljoen) 
Er bestaat een verschil van mening tussen wegbeheerders en leidingbeheerders over rechten en plichten 
gebonden van het hebben van kabels en leidingen in en langs provinciale wegen. Er is een interimregeling van 
kracht waarbij is uitgegaan van een termijn van vijf à tien jaar ongestoorde liggingsduur. Worden deze termijnen 
opgerekt door eisen van de leidingbeheerders, dan zou de provincie meer nadeelcompensatie moeten betalen.  
In 2007 is geen nadeelcompensatie uitgekeerd. 

Fietsbrug Mijdrecht 
De Fietsbrug in Mijdrecht is in beheer bij de provincie Utrecht. Schade als gevolg van vandalisme of technische 
mankementen komt derhalve voor rekening van de provincie. In 2008 vinden er onderhandelingen plaats tussen 
de provincie en de gemeente De Ronde Venen om de brug over te dragen. 

Huisvesting statushouders (kans: 10 procent, risicobedrag: € 0,25 miljoen) 
Bij nalatigheid van de gemeente moet de provincie de huisvestingstaak van statushouders overnemen.   
De kosten kunnen worden verhaald op de gemeente. Bestrijdt de gemeente de nalatigheid met succes, dan kan 
de provincie de kosten niet verhalen op de gemeente. Er worden met de gemeenten frequent gesprekken 
gevoerd waarin zij worden gewezen op hun verantwoordelijkheid. In 2007 heeft dit niet geleid tot kosten. 

Rentederving voorfinanciering Randstadspoor 
De voorfinanciering is contractueel afgesproken met het Rijk en met ProRail. ProRail kan, mits voor juli van het 
jaar aangegeven, aanspraak maken op budgetten wanneer zij in het kader van Randstadspoor versneld 
maatregelen wil uitvoeren. Tot op heden is hier geen gebruik van gemaakt. De constructie bestaat al jaren. 

Toename reizigers Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) (kans: 10 procent, risicobedrag: € 0,25 miljoen) 
Het CVV is een onderdeel van de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer die de provincie jaarlijks van het Rijk 
ontvangt. De betalingen van de provincie aan de vervoerder CVV zijn afhankelijk van het aantal reizigers. Door 
deze open einde-regeling kan er een tekort ontstaan. Het gebruik van de regiotaxi wordt maandelijks gemonitord. 
In 2007 blijkt er geen trendmatige groei van het gebruik en zijn de gereserveerde gelden toereikend.  

Risico’s bij projecten gefinancierd uit het eigen vermogen (€ 5 miljoen in risicoprofiel) 
In het in 2007 opgestelde collegeakkoord zal een deel van het eigen vermogen worden aangewend voor nieuwe 
projecten. Er zijn meer dan 200 projecten benoemd. Voor alle projecten geldt dat ze duurder of goedkoper 
kunnen worden, door hogere/lagere grondprijzen, wel of niet meebetalen door derden, hogere/lagere 
projectkosten en meer/minder vervuiling van water of bodem. Per project kan een maximum beschikbaar bedrag 
worden vastgesteld. Als er meer zekerheid is over de potentiële risico’s zal het risicoprofiel worden aangepast. 
Voorlopig is € 5 miljoen opgenomen voor risico’s. In 2007 is hier geen beroep op gedaan. Er is reeds sprake van  
voorbereidende activiteiten die de komende jaren moeten leiden tot uitvoering van projecten. 

Nieuwe risico’s 
Voor wegenonderhoud is er een aantal risico’s bijgekomen met beperkte financiële gevolgen (< € 250.000). 
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c. Bedrijfsvoeringsrisico’s (€ 10 miljoen in risicoprofiel voor bedrijfsvoering) 
Bedrijfsvoeringsrisico’s zijn de risico’s door reguliere bedrijfsvoering. Hierbij moet gedacht worden aan: 
� calamiteiten met de ICT-voorzieningen; 
� claims naar aanleiding van uitvoering van reguliere processen. De overheid wordt steeds vaker aansprakelijk  

gesteld voor onzorgvuldig handelen bij aanbesteden, vergunningverlening en subsidieverlening. De provincie 
Utrecht is verzekerd tegen deze risico's (aansprakelijkheidsverzekering). Door een toenemend aantal claims 
en een gelijktijdige toename van het bedrag per claim, kan de dekking wordt overschreden.  

        De reeds bestaande claims zijn vermeld bij de juridische risico’s. 
� verlaging van de uitkering uit het Provinciefonds, gevolgen van loon- en prijsstijgingen, renteontwikkelingen 

en lagere opbrengsten van deelnemingen. 

Jaarlijks reserveren we drie procent van de omzet voor het opvangen van dit type risico’s. Binnen de 
Programmabegroting 2007 is dit circa € 10 miljoen. In 2007 heeft zich een aantal risico’s voorgedaan.  
Problemen met het vernieuwen van de provinciale website. De extra kosten zijn binnen de bestaande budgetten 
opgevangen. Mogelijk wordt in 2008 een beroep wordt gedaan op extra middelen. De kanteling van de 
organisatie heeft geleid tot extra kosten en inhuur. Ook dit zijn opgevangen binnen de gereserveerde budgetten, 
de reserve voor OiO en door gebruik te maken van vacaturegelden. In 2007 is flink gekort op het provinciefonds. 
Dit heeft effecten voor 2008 en verder. In eerste instantie opgevangen door onttrekking aan het eigen vermogen 
t.b.v. het collegeakkoord. Uitgezocht wordt of een deel hiervan binnen bestaande afspraken is op te lossen. 

d. Financiële risico’s (in Paragraaf treasury) 
Het treasurybeleid van de provincie Utrecht en de daarmee gepaard gaande risico’s zijn beschreven in de 
paragraaf Treasury. Deze risico’s worden niet meegenomen bij de weerstandscapaciteit. 

e. Grondexploitatierisico’s (in Paragraaf grondbeleid) 
Bij het voeren van haar grondbeleid loopt de provincie risico’s. De risico’s die zijn verbonden aan de 
grondexploitatie scheiden we van de overige risico’s. De risico’s die zijn verbonden aan grondbeleid staan in de 
paragraaf Grondbeleid van deze jaarrekening. Deze tellen dus niet mee bij het risicoprofiel van de provincie. 

f. Risico’s Gemeenschappelijke regelingen (kans: 10 procent, risicobedrag € 0,4 miljoen) 
De provincie neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen. Kenmerk is, dat de provincie gehouden is 
op basis van een afgesproken verdeelsleutel bij te dragen in de financiële gevolgen van besluiten van de be-
sturen van die gemeenschappelijke regelingen. In de ramingen is rekening gehouden met bekende besluiten. 
Uiteraard kunnen zich op dit gebied bijzondere - niet voorziene - ontwikkelingen voordoen. De provincie is dan 
verplicht daarin naar evenredigheid bij te dragen. De provincie draagt in het totaal voor circa € 4 miljoen bij aan 
de gemeenschappelijke regelingen. Hierover wordt verantwoord in de Paragraaf verbonden partijen. De kans dat 
een gemeenschappelijke regeling extra budget nodig heeft, is gering en wordt ingeschat op 10 procent. Van het 
totaal. Het risico bij het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding (OLM) is apart genomen, omdat hier de 
afgelopen jaren extra claims bij zijn geweest. In 2007 hebben zich geen extra aanvragen voorgedaan. 

Kosten delegatie muskusrattenbestrijding 
In de afgelopen jaren moesten financiële tekorten van het OLM door de provincie aangezuiverd worden (50%).  
Dit risico is vervallen nu de muskusrattenbestrijding per 1 januari 2008 is ondergebracht bij hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden. De kosten als gevolg van de delegatie van de muskusrattenbestrijding worden als 
onvermijdelijke kosten te betrekken bij de Voorjaarsnota. Op 11 december 2007 is een inschatting van de kosten 
van het liquidatieplan van het OLM c.q. de delegatie gemaakt. De totale kosten, € 1.040.000 worden 
overeenkomstig de in de gemeenschappelijke regeling vastgelegde verdeelsleutel voor 50 procent gedragen door 
de provincie. Dat is € 520.000.  Het exacte bedrag wordt bepaald bij vaststelling van de jaarrekening OLM 2007. 

g. Vervallen risico’s 
Er zijn ten opzichte van de Programmabegroting 2007 twee risico’s vervallen. 
OV-Chipkaart 
Met Connexxion is in 2006 een akkoord bereikt over de invoering van de chipkaart per 1 januari 2008. 
Het beschikbare budget voor de invoering in de Connexxion-concessies is onderdeel van het akkoord en staat 
daarmee vast. In 2008 vindt een nieuwe aanbesteding van het OV-contract plaats. Indien Connexxion geen 
vervolgcontact krijgt, zullen zij een claim indienen voor de kosten gemaakt voor de invoering van de chipkaart. 
Eind 2007 is besloten de invoering van de chipkaart uit te stellen, dit risico is daarmee vervallen. 

Aansprakelijkheidsstelling voor schade door wateroverlast (kans: 10 procent, risicobedrag: € 1 miljoen) 
Door onvoldoende stortcapaciteit werd er niet meer gebaggerd. De provincie heeft met het onherroepelijk worden 
van de vergunning voor de firma Smink voldaan aan de landelijke eis voor voldoende stortcapaciteit voor klasse 
3- en 4-bagger. Daarnaast verleent de provincie op verzoek van de waterbeheerders vergunningen voor  tijdelijke 
en doorgangsdepots voor licht verontreinigde bagger. Nu deze procedures op orde zijn is het risico vervallen. 
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Totaal risicoprofiel 
Het totaalbedrag aan meegenomen risico’s bedraagt bijna € 80 miljoen, inclusief de bedrijfsvoeringsrisico’s 
(€ 10 miljoen) en de risico’s op projecten in de komende jaren gefinancierd uit het eigen vermogen (€ 5 miljoen).  
Het is niet waarschijnlijk dat alle opgenomen risico’s zich zullen voordoen. Met behulp van het statistische 
systeem Naris (Monte Carlo analyse) is berekend dat met een zekerheid van 90 procent (landelijke norm) een 
weerstandsvermogen van € 25 miljoen voldoende is.  

2       Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit wordt bepaald door de middelen die de provincie heeft om de risico’s die zich voordoen 
te kunnen dragen. We maken onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele 
weerstandscapaciteit is het bedrag dat de provincie eenmalig beschikbaar heeft voor het opvangen van risico’s, 
zonder dat hiervoor beleid hoeft te worden gewijzigd.  De structurele weerstandscapaciteit wordt bepaald door de 
middelen die de provincie jaarlijks kan inzetten voor het opvangen van risico’s, zonder inhoudelijke 
beleidswijzigingen.  In onderstaande tabel zijn de bedragen weergegeven van 31 december 2007. 

Categorie (per 31-12-2007) Incidentele 
weerstandscapaciteit 

Structurele 
weerstandscapaciteit 

Algemene reserve* € 53 miljoen  
Reserve bedrijfsvoering € 7 miljoen  
Bestemmingsreserve provinciaal structuurfonds* € 79 miljoen  
Verhogen opcenten motorrijtuigenbelasting ***  € 48 miljoen 
Totaal incidenteel** € 139 miljoen 

*In het Coalitieakkoord zijn claims gelegd op de algemene reserve en de bestemmingsreserve van het provinciaal 
structuurfonds; deze worden verwerkt in de Programmabegroting 2008. De gelden worden voorlopig belegd.  
De rente-inkomsten worden ingezet voor de programma’s. Mochten de algemene reserve en/of de 
bestemmingsreserve nodig zijn voor het opvangen van risico’s, dan zijn er minder rente-inkomsten. Totaal wordt 
de komende jaren € 290 miljoen onttrokken. € 221 miljoen ten laste van het provinciaal structuurfonds. 
** De overige bestemmingsreserves, exclusief de bestemmingsreserves in verband met egalisatie tarieven aan 
derden, bedragen € 249 miljoen. Deze reserves zijn niet beschikbaar zonder beleidswijziging. 
*** Jaarlijks kunnen we de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verhogen. Het maximaal toegestane aantal te 
heffen opcenten, jaarlijks vastgesteld door het Rijk, bedraagt  per 1 april 2008 107,9 opcenten. De provincie heft 
met ingang van 1 april 2008 72,6 opcenten. De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt derhalve ruim 35 
opcenten. Eén opcent correspondeert met een jaarlijkse opbrengst van ongeveer € 1,37 miljoen.  
Derhalve bijna € 48 miljoen. Voor het aanpassen van de motorrijtuigenbelasting is een beleidswijziging nodig.  

Stille reserves 
Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die (te) laag of tegen nul zijn gewaardeerd, maar verkoopbaar zijn. 
We kunnen daarbij denken aan kapitaalgoederen die in het economisch verkeer een hogere waarde vertegen-
woordigen dan de balanswaarde. Hiertoe behoren ook aandelen met een lagere verkrijgingsprijs dan de 
marktwaarde. Zijn deze stille reserves gelieerd aan maatschappelijke doelen of is om andere reden moeilijk een 
private partij te vinden, dan worden deze niet tot de weerstandscapaciteit gerekend. 

Het beleid omtrent de aanwending van de weerstandscapaciteit 
Wanneer risico’s geëffectueerd worden of de provincie succesvol aansprakelijk wordt gesteld, kan de financiële 
positie van de provincie ernstig worden aangetast. Dit kan reden zijn voor maatregelen om de gewenste situatie 
weer te bereiken. Het volgende is van toepassing met betrekking tot risicobeheer. 
1. Eerst worden beheersmaatregelen genomen, zoals het op orde krijgen van processen, de inzet van 

gekwalificeerd personeel en het verzekeren van bepaalde risico’s. 
2. Werken beheersmaatregelen niet, dan wordt gekeken of betreffende programmabudgetten dekking bieden. 

Is dat niet mogelijk of bestuurlijk ongewenst, dan zal de algemene reserve of de bestemmingsreserve voor 
bedrijfsvoeringsrisico’s worden aangesproken. De algemene reserve moet ten minste  € 25 miljoen bedragen 
ter dekking van het berekend risico (90 procent zekerheid). Beperkt de aanwendingsmogelijkheden. 

3. Is de algemene reserve niet toereikend, (€ 25 is gemiddeld), dan zal een beroep moeten worden gedaan op 
de bestemmingsreserves. De consequenties voor het voorgenomen beleid moeten dan duidelijk zijn. 

4. Geeft de algemene reserve en de bestemmingsreserves onvoldoende mogelijkheden, dan zal worden 
voorgesteld de opcenten op de motorrijtuigenbelasting te verhogen of te bezuinigen op bestaand beleid.  

3       Conclusie: weerstandsvermogen ruim voldoende 
De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de omvang van de risico’s kan worden uitgedrukt in  
weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is de incidentele weerstandscapaciteit gedeeld door de omvang 
van de risico’s/het risicoprofiel. Bedraagt het weerstandsvermogen 1, dan gaan we er vanuit dat de risico’s 
voldoende zijn afgedekt. Het weerstandsvermogen bij de provincie bedraagt € 139 miljoen / 25 miljoen = 5,56.  

Op grond van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat het weerstandsvermogen van de 
begroting van de provincie Utrecht als ruim voldoende kan worden gekwalificeerd. 
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Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
De belangrijkste kapitaalgoederen waarover de provincie Utrecht beschikt zijn: 
1. provinciale wegen en kunstwerken;  
2. provinciale vaarwegen;  
3. provinciale gebouwen. 

Hierna zal met betrekking tot deze kapitaalgoederen worden ingegaan op de volgende aspecten:  
a. ambitieniveau en gehanteerde normen; 
b. uitwerking in beheerplan;  
c. uit het beheerplan voortvloeiende lasten in meerjarenperspectief en verloop van voorziening; 
d. majeure ontwikkelingen; 
e. eventuele achterstanden in onderhoud. 

1 Provinciale wegen en kunstwerken 

a. Ambitieniveau en gehanteerde normen 
Algemeen uitgangspunt is dat de wegen duurzaam veilig zijn en dat de doorstroming bevorderd wordt. Naast 
bereikbaarheid draagt de provincie ook zorg voor een leefbare omgeving. 
Voor de vaststelling van de normen voor onderhoud wordt de zogenoemde CROW-methode toegepast (CROW is 
de stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeers-
techniek). Dit is de landelijke systematiek van rationeel wegbeheer.  

b. Uitwerking in beheerplan 
Wegen
Begin 2006 is het ambitieniveau vastgesteld om het percentage wegdek met onvoldoende kwaliteit van 
11 procent in 2005 terug te dringen tot 5 procent in 2010. Door jaarlijks de wegen te inspecteren, kan gemonitord 
worden of het kwaliteitsniveau wordt gehaald en zal zo nodig de meerjarenplanning worden bijgesteld.  

Kunstwerken
Voor kunstwerken (duikers, bruggen, viaducten en dergelijke) is eind 2004 door de commissie Infrastructuur, 
Mobiliteit en Economie  het meerjarenprogramma Kunstwerken vastgesteld. Doelstelling van dit programma is dat 
de kunstwerken adequaat worden onderhouden zodat hun functionaliteit behouden blijft. De beweegbare 
kunstwerken die een onderdeel vormen van de voorziening Beheer en onderhoud wegen zijn in 2007 
onderworpen aan een uitgebreide inspectie. De onderhoudstoestand is zodanig dat binnen de voorziening een 
herverdeling van gelden zal plaatsvinden. 

Groen
Voor het groenonderhoud wordt gewerkt met een vast jaarplan. Dit jaarplan omvat onder andere het maaien van 
de bermen, het schoonhouden van de watergangen en het snoeien van de bomen. 
Een bijkomende kostenpost hierbij is het gebruik van dynamische verkeersafzettingen. Omdat de in het jaarplan 
genoemde werkzaamheden ongeveer ieder jaar hetzelfde zijn, stijgen de kosten ook alleen met de verwachte 
prijsstijging. Het doel van het groenonderhoud is om de bermen ecologisch te beheren, waarbij de verkeers-
veiligheid niet in het geding mag komen. 

c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening 
De doorvertaling van de verschillende programma’s laat het volgende beeld zien voor de jaren 2007 tot en met 
2010, onderverdeeld naar categorie: 

                                                                                        Bedragen x € 1.000
Categorie 2007 2008 2009 2010 
Onderhoud verhardingen 3.959 4.640 4.747 4.974
Groot onderhoud verkeersregelinstallaties 678 1.359 616 469
Onderhoud beweegbare kunstwerken 855 1.177 675 143
Groot onderhoud wegverlichting 667 732 723 705
subtotaal groot onderhoud 6.159 7.909 6.761 6.291
Aankoop rollend materieel 12 40 125 40
Groen 1.368 1.456 1.562 1.554
Onderzoek en rapporten 144  
TOTAAL 7.683 9.405 8.448 7.885

172



Ter dekking van de kosten bij de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan is in 2002 de voorziening Beheer 
en onderhoud wegen ingesteld. De voorziening wordt gevoed uit de jaarlijkse exploitatie van het programma 
Doelmatig verkeer- en vervoersysteem. Voor het groot onderhoud van de kunstwerken is in het Uitvoerings-
programma Mobiliteitsplan een speciaal budget bestemd voor Herinvestering civieltechnische kunstwerken. 

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud wegen 2007-2010                      Bedragen x € 1.000
2007 2008 2009 2010 

Beginsaldo 3.769 3.871 2.571 2.120
Storting 7.785 8.051 8.051 8.051
Onttrekking 7.683 9.405 8.448 7.885
Eindsaldo 3.871 2.517 2.174 2.286

Wij werken permanent aan het actualiseren van het onderhoudsplan voor de wegen. Op basis van de laatste 
inzichten bouwt deze voorziening Beheer en onderhoud wegen in 2011 af naar 0. 

In het kader van de bezuiniging in 2005 is jaarlijks € 250.000 gekort op de reservering van te verwachten 
aanbestedingsvoordelen ten behoeve van wegenonderhoud. De korting wordt alleen gerealiseerd wanneer zich 
ook aanbestedingsvoordelen voordoen. Dit  was in 2007 het geval. 

2 Provinciale vaarwegen 

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de Eem, een gedeelte van de Oude Rijn, 
de Nieuwe Wetering-Oost en van het Utrechtse deel van het Merwedekanaal. Het is de bedoeling de Nieuwe 
Wetering-Oost aan hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht over te dragen. Het beheer van het 
Merwedekanaal wordt door de provincie Zuid-Holland uitgevoerd. 

a. Ambitieniveau en gehanteerde normen 
De uitgangspunten voor het onderhoud van de vaarwegen kunnen als volgt worden omschreven: 
� het op diepte houden van de bodem zodat een goede en veilige vaart mogelijk is, dus ook het opsporen van 

obstakels in en langs de vaargeul; 
� onderhoud van de oevers, beschoeiingen of een andere oeververdediging; 
� het in goede banen leiden van het scheepvaartverkeer door het plaatsen en onderhouden van scheepvaart-

bebording en verlichting; 
� onderhouden van afmeerplaatsen voor de beroeps- en recreatievaart; 
� veiligstellen van de EHS langs het vaarwater; dit is vaak onderdeel van de aangelegde milieubermen. 

b.   Uitwerking in beheerplan 
Er is een meerjarenraming voorhanden (tot en met 2014) inzake uit te voeren werkzaamheden voor uitbaggeren 
en beschoeiing. Deze meerjarenraming is in 2006 geactualiseerd. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de 
begroting van 2008. 

c.   Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening 
Aan de hand van de hiervoor genoemde meerjarenplanning is een raming opgesteld van de benodigde middelen 
tot en met 2014. De tabel hierna bevat een deel hiervan, te weten voor de jaren 2007 tot en met 2010. 

Meerjarenbegroting onderhoud provinciale vaarwegen 2007 - 2010                       Bedragen x € 1.000 
Categorie 2007 2008 2009 2010
Baggerwerk Eem 1.195 600 0 600
Baggerwerk Eemmond 107 501 0 600
Kapitaallasten beschoeiing 29 135 148 161
TOTAAL 1.331 1.236 148 1.361

In 2004 is de voorziening Onderhoud vaarwegen is ingesteld. Via deze voorziening worden jaarlijkse 
schommelingen tussen het gemiddeld benodigde bedrag en de werkelijke kosten geëgaliseerd. De kosten van 
baggerwerk worden beschouwd als cyclisch groot onderhoud en uit de voorziening gedekt. De kosten van 
beschoeiing worden nog wel geactiveerd, maar de kapitaallasten die daaruit voortvloeien worden eveneens 
gedekt uit de voorziening. De voorziening wordt gevoed met jaarlijkse dotaties ten laste van de exploitatie 
vaarwegbeheer. 

Er is een meerjarenraming (tot en met 2014) gemaakt inzake te verwachten uitgaven voor uitbaggeren en 
beschoeiing. Aan de hand hiervan en rekening houdend met bovengenoemde systeemwijziging is het op langere 
termijn gemiddeld benodigde jaarlijkse bedrag aan middelen bepaald op € 900.000 per jaar. Tot en met 2007 is 
hierin voorzien (inclusief indexatie € 911.000). Vanaf 2008 vervalt een deel van de jaarlijkse dotaties en is 
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vooralsnog rekening gehouden met een jaarlijkse voortzetting van deze € 911.000. Uit de evaluatie van de 
voorziening moet blijken of het extra bedrag van € 277.000 inderdaad gecontinueerd zal moeten worden. 

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen 2007 – 2010                      Bedragen x € 1.000 
2007 2008 2009 2010

Beginsaldo 904 533 782 1.369
Stortingen 961 1.485 735 735
Onttrekkingen 1.332 1.236 148 1.361
Eindsaldo 533 782 1.369 743

3 Provinciale gebouwen 

De provincie beheert en onderhoudt het provinciehuis Rijnsweerd, het monumentale pand Paushuize als 
representatieve ruimte voor stad en provincie, twee steunpunten, één in Veenweide en één in Huis ter Heide en 
een drietal dienst/huurwoningen (Achter Sint Pieter 27,  Kromme Nieuwegracht 49 en 49a in Utrecht). 

Het provinciehuis Rijnsweerd bestaat uit een gedeelte oudbouw, genaamd De Sterren en een gedeelte 
nieuwbouw, genaamd De Toren. Het ambitieniveau voor het beheer en onderhoud is nog niet in een beleidskader 
vastgelegd. 
Na een uitvoerige voorstudie hebben provinciale staten eind 2005 besloten vervangende nieuwbouw voor De 
Sterren te realiseren. In september 2006 werd een plan van aanpak vastgesteld, waarna in 2007 een programma 
van eisen en een begroting werd uitgewerkt. Op basis van de definitieve keuzes wordt uiteindelijk aan provinciale 
staten om definitief budget gevraagd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het betrekken van tijdelijke 
huisvesting in 2008. De oplevering van de nieuwbouw staat, op basis van de huidige inzichten, gepland voor eind 
2010/begin 2011.  
Eind januari 2008 is er een time out ingelast om nogmaals te bekijken of rondom de nieuwbouw wel de juiste 
keuzes zijn gemaakt. 

Het steunpunt Veenweide is in 2004 aangeschaft en geheel ingericht naar de huidige behoeften. Het steunpunt 
Huis ter Heide is in 2006 aangeschaft en in 2007 geheel ingericht. Op beide panden wordt afgeschreven. 

Het onderhoudsniveau voor de dienstwoningen (Achter Sint Pieter 27, Kromme Nieuwegracht 49 en 49a) 
beantwoordt aan de eisen die een huurder van een goed verhuurder mag verwachten. Daarbij is uitgangspunt dat 
er geen nadelige effecten op de marktwaarde mogen ontstaan. Het reguliere onderhoud wordt betaald uit de 
normale exploitatie. 
Momenteel wordt onderzocht of de woning aan Achter Sint Pieter 27 op korte termijn kan worden verkocht.  
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Paragraaf treasury 
1 Provinciale ontwikkelingen 

Gedurende 2007 is het voor beleggingen beschikbare vermogen toegenomen van € 656 miljoen tot € 751 miljoen. 
Grotendeels, voor ruim € 68 miljoen (netto), is dit het gevolg van dividenduitkeringen door de REMU. Mede hier-
door is het gerealiseerde rendement op de beleggingen hoger dan begroot. 

Uitstaand kapitaal per 31 december 2007 x € 1.000 
Bedrag Bedrag Mutatie

31-12-2006 31-12-2007 in 2007 
Kapitaalmarkt       
        
Obligaties 288.013 228.563 -/- 59.450 
Obligatiefondsen 7.197  7.283 86 
Garantieproducten 220.249  230.249 10.000 
Onderhandse leningen 2.300  0 -/- 2.300 
Waterschapsleningen 25.714  20.751 -/- 4.963 
Deposito’s > 1 jaar  0  107.000 107.000 
Totaal kapitaalmarkt 543.473  593.846 50.373

   
Geldmarkt    

   
Deposito's < 1 jaar 98.100  142.000 43.900 
Rekening-courant 14.552  15.654 1.102 
Totaal geldmarkt 112.652  157.654 45.002 
     
Totaal kapitaal- en geldmarkt 656.125  751.500 95.375 

2 Rendementen en treasuryresultaat 

Het effectief rendement op de obligatieportefeuille ligt op 4,1 procent. De waterschapsleningen dragen 
contractueel sinds 1997 een rente van 7,51 procent. Het gemiddelde rendement op de depositoportefeuille is 
gedurende 2007 toegenomen tot circa 4,1 procent, terwijl de rente in rekening-courant gedurende het jaar 
gemiddeld rond de 3,9 procent bedroeg. Het rendement op garantieproducten kan gedurende de looptijd niet 
worden verantwoord aangezien dit afhankelijk is van de waarde van het risicodragende beleggingsdeel aan het 
einde van de looptijd. 

Het treasuryresultaat is een wat breder begrip en omvat naast de hiervoor gemelde rendementen tevens interne 
vergoedingen uit hoofde van rentederving met betrekking tot voorfinancieringen. Daarnaast wordt een deel van 
het behaalde rendement toegedeeld aan de middelen welke door de provincie worden beheerd voor het BOR. In 
2007 betrof het € 1,8 miljoen. 

Het totale treasuryresultaat van € 26,4 miljoen overtrof de begroting van € 23,0 miljoen. Deze overschrijding van 
€ 3,4 miljoen kan als volgt worden verklaard: 
1. € 0,8 miljoen ten gevolge van de ontvangst van het eerder genoemde dividend van de REMU van 

€ 68 miljoen. Het effect hiervan kon niet tijdig in de begroting worden verwerkt omdat toen nog niet vaststond 
wanneer het dividend beschikbaar zou komen; 

2. € 0,9 miljoen ten gevolge van de gestegen rente op de geldmarkt. Aanvankelijk steeg de geldmarktrente 
gedurende het jaar in gematigd tempo, echter ten gevolge van de kredietcrisis in Amerika namen zowel het 
tempo als de omvang van de stijging sterk toe. Vooral de laatste maanden van het jaar werd hiervan 
geprofiteerd; 

3. € 1,6 miljoen tengevolge van zogenaamde clicks op een drietal garantieproducten. Voorafgaand aan de 
sterke daling op de beurzen tengevolge van de kredietcrisis werd juist nog even geprofiteerd van een relatief 
gunstig beursklimaat; 

4. € 0,1 miljoen tengevolge van diverse kleine mee- en tegenvallers. 
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3 Treasurybeleid 

Het treasurybeleid wordt vormgegeven binnen de afdeling Financiën. De uitvoering vindt plaats binnen de 
wettelijke kaders van de wet Fido en de interne verordening van de provincie Utrecht. 

Kasgeldlimiet 
De vlottende middelen overtreffen de vlottende schulden ruimschoots. De provincie blijft daarmee royaal binnen 
de gestelde norm ten aanzien van de kasgeldlimiet. 

Renterisiconorm 
De opgenomen langlopende geldleningen kennen een vaste rente, tussentijdse herziening is niet mogelijk. 
Zodoende zijn deze leningen ongevoelig voor renteveranderingen en wordt per definitie voldaan aan de 
renterisiconorm. 

Gedurende 2007 hebben wij in het kader van verdergaande professionalisering een kwaliteitsscan laten uitvoeren 
op de bestaande portefeuille beleggingsproducten. De aanbevelingen die hieruit zijn voortgekomen, worden thans 
ter hand genomen. 
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Paragraaf bedrijfsvoering
1 Ontwikkelingen en visie met betrekking tot bedrijfsvoering 

Organisatie in Ontwikkeling  
Voor een toelichting over Organisatie in Ontwikkeling verwijzen wij u naar de toelichting die hierover wordt 
gegeven in het hoofdstuk Projecten. 

2 Planning en control 

Verbeteren management- en besturingsinformatie 
In 2007 is gestart met het Masterplan planning & controlcyclus. Dit plan voorziet in het beter leesbaar en 
toegankelijk maken van de jaarcyclusdocumenten: begroting, voorjaarsnota, afwijkingenrapportage, 
najaarsrapportage en jaarrekening. Voor de verschillende sturingsniveaus binnen de organisatie zal de informatie 
beter op maat worden gemaakt. Belangrijke veranderingen in dat kader zijn het indikken van het aantal 
programma's en het herzien van de prestatie-indicatoren waarbij we ons zullen richten op meer prestatiegerichte 
indicatoren.  

Nieuwe budget- en afrekenregels 
De nieuwe budget- en afrekenregels zijn geïmplementeerd. Wij willen echter in 2008 nagaan of de regels nog 
goed aansluiten bij de nieuwe organisatiestructuur, waarbij we geen diensten meer hebben.  

Administratieve organisatie (AO) 
In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de AO. Een kerngroep AO heeft in gang gezet dat de 
kritische klantprocessen zijn beschreven. Bovendien is veel aandacht besteed aan de adminstratieve eisen van 
rechtmatigheid. Aandachtspunt voor 2008 is het borgen van deze processen in de nieuwe organisatie.  

3 Kwaliteitszorg 

Het INK-model is binnen de provincie Utrecht nadrukkelijk gepositioneerd als verbeterinstrument. Iedere twee jaar 
vinden er metingen plaats, waarbij de uitkomsten van het medewerkertevredenheidsonderzoek, het 
klanttevredenheidsonderzoek, de burgermonitor, allerlei audits en de INK-positiebepaling (die meet of de 
provincie volgens het INK-model ook daadwerkelijk vooruitgang boekt) de basis vormen voor verbeteractiviteiten. 
Jaarlijks maken we concernbreed een kwaliteitsverbeterprogramma waarin verbeteractiviteiten uitgevoerd worden 
die afdelingsoverstijgend zijn. Vanaf 1 juli 2007 nemen de afdelingen jaarlijks in het afdelingsplan/-begroting een 
eigen kwaliteitsparagraaf op met de INK-aandachtsgebieden als format. De afdeling Financiën zorgt voor een 
samenvattende rapportage over de kwaliteitsactiviteiten van de afdelingen in de jaarrekening. 

INK-positiebepaling 
In 2006 heeft de provincie Utrecht voor de derde keer een INK-positiebepaling uitgevoerd (eerder in 2004 en 
2002). De INK-positiebepaling van 2006 diende als één van de nulmetingen voor de reorganisatie OiO. Uit deze 
INK-positiebepaling bleek dat de provincie Utrecht halverwege de procesoriëntatie zit (INK-fase 2) en voor een 
klein deel op weg is naar beginnend INK-fase 3 (klantoriëntatie). In 2007 zijn de kwaliteitverbeteractiviteiten 
ingezet om de verdere doorgroei naar INK-fase 3 te borgen. OiO bevordert mede deze doorgroei door de 
doelstellingen externe oriëntatie en klantgerichtheid. De projecten concernstrategie en cultuurtraject zijn 
opgenomen in het directieprogramma en lopen door in 2008. 

Klanttevredenheidsonderzoek 
Het laatste klanttevredenheidsonderzoek is in 2005 uitgevoerd. De provincie scoorde toen een 6,4 voor de 
algemene tevredenheid. In 2007 zou opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd worden, maar dit is in 
verband met OiO en de kanteling op 1 juli 2007 uitgesteld. In 2009 zal het volgende concernbrede 
klanttevredenheidsonderzoek plaatsvinden.   

4 Audits als gevolg van artikel 217a Provinciewet 

In 2007 zijn twee audits uitgevoerd naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van ons bestuur in het kader van 
artikel 217a van de Provinciewet: een audit Reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht-Oost en een audit 
Beleidsproces zorg en welzijn. Bij beide audits is gekeken naar de aanwezigheid van waarborgen in het 
bestuurlijke en het uitvoeringsproces om bij te kunnen sturen op de middellange en lange termijneffecten. De 
directie heeft een managementreactie op beide rapporten opgesteld en daarin tevens aangegeven hoe de 
aanbevelingen opgepakt gaan worden. Hieronder volgen de samenvattingen van de auditrapporten.  

Audit reconstructie Gelderse Vallei / Utrecht-Oost ‘Balanceren tussen zelfsturing en regie’ 
Eén van de onderzoeken betrof de reconstructie in de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost  (Utrechts deel). Het 
reconstructieplan van 2005 beoogt een integrale ontwikkeling van natuur, water,  milieu en de leefbaarheid van 
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het landelijk gebied in het reconstructiegebied Gelderse Vallei en maakt vanaf 1 januari 2007 onderdeel uit van 
de AVP. Uit de audit zijn de volgende conclusies getrokken: 
� bij de uitvoering heeft het accent vooral gelegen op de realiseren van operationele doelen en prestaties. De 

samenhang met de lange termijndoelen in de beleidscyclus heeft nog onvoldoende aandacht gekregen. In de 
eerste periode stond de uitvoering in het teken van het creëren van draagvlak en het op gang krijgen van 
makkelijk te realiseren projecten. Mede door een financiële taakstelling lag daardoor de focus in de sturing 
van de uitvoering vooral op de budgetten en minder op het evenwichtig behalen van alle doelen. De moeilijke 
projecten zoals de EHS, verdrogingsbestijding, natte ecologische verbindingszones en dergelijke moeten nog 
in uitvoering genomen worden; 

� de dossiervorming van de gerealiseerde projecten was niet altijd compleet; 
� de samenwerking tussen de uitvoeringsafdeling en de beleidsafdelingen kan nog verder geoptimaliseerd 

worden; 
� Utrechtse gemeenten hebben voldoende gelegenheid om actief deel te nemen aan het reconstructieproces. 
De conclusies gaven aanleiding tot een aantal aanbevelingen over de samenhang van de beleidscyclus in de 
programmacontrol, het benoemen en monitoring van lange termijndoelen en meer directieve sturing bij moeilijke 
projecten 

Audit doeltreffendheid beleidsproces Zorg en Welzijn ‘Succesvol leren van proberen’  
Het tweede onderzoek in 2007 betrof de doeltreffendheid van het beleidsproces zorg en welzijn.  Uit de audit zijn 
de volgende conclusies getrokken. 
In 2002 is een eerste audit naar het beleidsproces gedaan. We zien in 2007 een sterke verbetering van het 
beleidsproces ten opzichte van 2002. We zien ook een trend dat de projecten professioneler worden aangepakt 
naarmate de jaren vorderen: uit proberen wordt lering getrokken. Het oordeel over het beleidsproces zorg en 
welzijn is dan ook ruim voldoende.  
We zien optimaliseringsmogelijkheden op de volgende terreinen:    
� betrekken consumenten en cliënten. Bij het opstellen van het beleid zorg en welzijn is heel veel aandacht 

voor de wensen van consumenten en cliënten. In de rest van het traject is dit wisselend; 
� bewust gebruik van mix van instrumenten. Het team Maatschappelijke ontwikkeling maakt heel bewust 

gebruik van een mix van instrumenten om haar doelen te bereiken. Daar kunnen andere afdelingen van 
leren;  

� beheer: professionaliteit evalueren en rapporteren. Hoewel enorm veel gerapporteerd en geëvalueerd wordt 
op projectniveau varieert de aanpak van zeer professioneel tot niet professioneel. Hier kan een kwaliteitsslag 
gemaakt worden;  

� beheer: dossiervorming. Door gebrek aan kwaliteitseisen aan dossiers bij Documentbeheer is de vorm van 
de dossiers divers en ontoegankelijk. De dossiers zijn compleet, maar hier kan een kwaliteitsslag gemaakt 
worden.      
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Paragraaf verbonden partijen 
De provincie Utrecht heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen en stichtingen. 
Daarnaast wordt deelgenomen in het maatschappelijk kapitaal van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de 
Nederlandse Waterschapsbank N.V. Tevens heeft de provincie nog aandelen in de N.V. REMU Houdster-
maatschappij en Vitens N.V. Deze worden in deze paragraaf toegelicht. 

In het algemeen kan worden gesteld, dat de verbonden partijen beleid voeren dat de provincie ook (gedeeltelijk) 
zelf had kunnen uitvoeren, waarbij de provincie de verantwoordelijkheid draagt voor het bereiken van de 
doelstellingen die worden beoogd door het aangaan van de samenwerking met verbonden partijen. Verbonden 
partijen zijn samenwerkingsverbanden van de provincie en externe partijen waarin de provincie zowel bestuurlijk 
als een financieel belang heeft, en die de status van publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon hebben. Er is 
sprake van bestuurlijk belang indien namens de provincie iemand zitting heeft in het bestuur, dan wel de provincie 
stemrecht heeft. Financieel belang is er zodra de provincie middelen ter beschikking stelt waarover ze risico loopt 
in geval van financiële problemen bij de verbonden partij. 
Uit intern onderzoek is gebleken dat de financiële risico’s in veel gevallen gelijk zijn aan de omvang van het 
directe financiële belang. In bepaalde gevallen is er sprake van een potentieel financieel risico dat die omvang 
aanzienlijk kan overstijgen. In dat verband is met name te noemen het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen 
provincie Utrecht. Hoewel technische maatregelen zijn genomen om die risico’s zoveel mogelijk te beperken, 
kunnen calamiteiten niet volledig worden uitgesloten. 
Kortheidshalve verwijzen wij voor de risico’s, die wij lopen met de verbonden partijen, naar de Paragraaf 
weerstandsvermogen.  

1 Deelnemingen 

Het saldo van de deelnemingen per balansdatum 31 december 2007 is als volgt te specificeren:

NOMINAAL VOLGESTORT BOEKWAARDE
N.V. REMU Houdstermaatschappij 0 0  PM
         95 aandelen van € 500 
(afgeboekt in 2003) 
Vitens N.V. 
        285.896 aandelen van € 1  285.896 285.896  47.750

   
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten    
         87.750 aandelen van € 2,50  219.000 219.000  25.000
Nederlandse Waterschapsbank N.V.    
         43 aandelen A van € 115  5.000 5.000  0
         60 aandelen B van € 460  28.000 7.000  7.000
Buijs Ballotfonds    
       680.760 aandelen van €1  680.760 680.760  PM
TOTAAL 1.218.656 1.197.656  79.750

Voor de toelichting op deze tabel verwijzen wij naar de Toelichting op de balans. 

2 Overige verbonden partijen 

Hieronder volgt een specificatie van de overige verbonden partijen met daaraan toegevoegd de van belang zijnde 
bijzonderheden.  

Programma 1.1 Algemeen bestuur
IPO
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is gevestigd in Den Haag. De twaalf provincies werken samen in het IPO. Met 
die samenwerking willen zij de condities waaronder provincies werken optimaliseren en provinciale 
vernieuwingsprocessen stimuleren. Het IPO is actief op dezelfde terreinen als de provincies, zoals milieu, 
landelijk gebied, sociaal beleid, ruimtelijke ordening, wonen, economie en mobiliteit. 

Het IPO is een vereniging, waarvan alleen de Nederlandse provincies lid kunnen worden. Deze zijn 
vertegenwoordigd in het verenigingsbestuur en de algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit dertien leden 
(gedeputeerde of commissaris van de Koningin) en de algemene vergadering uit zestig statenleden; uit elke 
provincie vijf.  
De kernfuncties van het IPO zijn belangenbehartiging en platform. De belangenbehartiging geeft het IPO vorm 
door regelmatig te overleggen met onder andere de verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. 
De platformfunctie wordt ingevuld door gelegenheden te creëren om kennis en ervaringen uit te wisselen, 
gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooien. Daarnaast ondersteunt het IPO de provincies 
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bij het uitvoeren van verschillende taken. De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur en 
het algemeen bestuur. 
Balans
� Eigen vermogen IPO per 31 december 2007: - 
� Vreemd vermogen per 31 december 2007: - 
Begroting 2007
� Deelnemersbijdragen 2007: € 11.893.405 
� Aandeel provincie Utrecht ongeveer 7%, oftewel: € 808.205 

Samenwerkingsverband Randstad
Gemeenschappelijke regeling 
Doel: positionering provincie Utrecht binnen de Randstad en samenwerking met betrokken partners.  
De aandacht van het samenwerkingsverband zal zich met name richten op de Nota mobiliteit en de 
uitvoeringsagenda van de Nota ruimte.  
Partijen: provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht, steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, 
Utrecht, kaderwetgebieden BRU, Haaglanden, Stadsregio Rotterdam en Regionaal Orgaan Amsterdam. 
Eigen vermogen per 31 december 2006: € 46.291 
Vreemd vermogen per 31 december 2006: € 801.657 
Provinciale bijdrage in Begroting 2007: € 151.740. 

Randstedelijke Rekenkamer
Dit betreft een gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-
Holland. Het doel is de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de betreffende provincies te 
verbeteren. De rekenkamer informeert primair provinciale staten over zijn onderzoeksbevindingen, oordelen en 
aanbevelingen. 
Vestigingsplaats: Amsterdam. 
Begroting 2007
� Lasten: € 1.416.200 
� Bijdrage provincie Utrecht: € 286.604 
Balans per 31 december 2006
� Eigen vermogen: € 171.900 
� Vreemd vermogen: € 700.289 

Programma 3.1 Water 
Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding
De wettelijke provinciale taak tot bestrijding van de muskusratten is op grond van de Wet gemeenschappelijke 
regeling (Wgr) ondergebracht in het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht (OLM). Dit is een 
samenwerkingsverband tussen de Utrechtse waterschappen (die bijdragen in de kosten) en de provincie Utrecht. 
Door een effectieve bestrijding van de muskusratten wordt het ondergraven van waterkeringen en dijken, 
alsmede het veroorzaken van vraatschade aan landbouwgewassen zoveel mogelijk voorkomen.  

Balans
Eigen Vermogen: het OLM is een openbaar lichaam met een gemeenschappelijke regeling tussen de provincie 
Utrecht en de waterschappen hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), waterschap Vallei & Eem en 
hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht. Het heeft geen eigen vermogen; de baten of lasten van enig jaar 
worden direct met de deelnemers verrekend. 

Begroting OLM 2007
De begroting 2007 is € 3.771.391 (inclusief de kosten voor beverratbestrijding ad € 48.000). 
De provinciale bijdrage in die kosten bedraagt € 2.289.452. 
Van het bedrag van € 245.000 dat via de Voorjaarsnota 2006 beschikbaar is gesteld ten behoeve van de 
piekbestrijding is € 85.000 overgeboekt naar 2007. 

Bijdragen door waterschappen:
Amstel, Gooi & Vecht €   257.428 
Vallei & Eem  €   193.071 
HDSR   €   826.641 

In 2007 hebben wij besloten de taak van de muskusrattenbestrijding in de provincie Utrecht over te dragen aan 
de waterschappen. Met deze delegatie hebben provinciale staten alsmede de algemene besturen van de 
betreffende interprovinciale waterschappen ingestemd. De feitelijke uitvoering van de muskusrattenbestrijding zal 
vanaf 1 januari 2008 voor het gehele grondgebied van de provincie alsmede voor het Gelderse deel van het 
waterschap Vallei & Eem worden uitgevoerd door HDSR. Het voltallige personeel is in dienst getreden bij HDSR. 
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Programma 3.2 Milieu 
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht
Het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht (Nazorgfonds) beheert de middelen voor de nazorg 
van stortplaats Smink. Het fonds, dat conform de Leemtewet is ingesteld, is gevormd om de eeuwigdurende 
nazorg van deze stortplaats na sluiting te kunnen bekostigen. De heffingen die de provincie bij de 
stortplaatsbeheerder (op basis van een daarvoor geldende verordening) int, worden overgedragen aan het 
nazorgfonds dat op zijn beurt zorgt voor de belegging van de ontvangen middelen. Het thans opgebouwde 
vermogen is toereikend om het doelvermogen (voor het laatst vastgesteld in 2006 op circa € 7,2 miljoen) in 2032 
(sluiting stortplaats) te bereiken.  

De provincie kent zowel een bestuurlijk als een financieel belang in het nazorgfonds. Ons college van 
gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Leemtewet en vormt het bestuur van het 
nazorgfonds. Volgens de huidige regels neemt de provincie de nazorg van de stortplaats Smink over in 2032. Om 
een eventueel financieel risico, dat het doelvermogen niet toereikend is, te voorkomen moet de firma Smink elke 
drie jaar een nieuw nazorgplan opstellen. Op basis van dit plan wordt het doelvermogen opnieuw vastgesteld en 
kan de provincie een aangepaste heffing opleggen. Hierdoor wordt een eventueel financieel risico voor de 
provincie voorkomen. 
Overigens verzorgt de provincie ten behoeve van het nazorgfonds het financieel beheer. 

Per 31 december 2006 was in het fonds een vermogen van € 2.031.975 aanwezig in de voorziening Stortplaats. 
Daarnaast kent het fonds een egalisatiereserve met daarin een bedrag van € 1.319.312. Deze egalisatiereserve 
dient enerzijds ter dekking van toekomstige lagere dan begrote beleggingsresultaten, anderzijds ter dekking van 
mogelijke extra kosten als gevolg van hernieuwde technologische en/of milieugerelateerde inzichten met 
betrekking tot de nazorg van de stortplaats. 

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
De AVU is een gemeenschappelijke regeling, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van   1 oktober 1984, waarbij zijn 
aangesloten alle gemeenten in de provincie Utrecht en de provincie Utrecht. Het doel van de AVU is op een 
doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en uitvoering geven aan het 
afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. In de praktijk komt dit neer op het sluiten van langjarige contracten met 
afvalverwerkers tegen een zo gunstig mogelijk tarief.  

De provincie maakt deel uit van het algemeen bestuur. Formeel benoemen provinciale staten twee leden uit hun 
midden voor het algemeen bestuur; daarnaast benoemen provinciale staten een lid voor het dagelijks bestuur. 
Sinds de dualisering in 2003 wordt de provincie zowel in het algemeen als in het dagelijks bestuur 
vertegenwoordigd door de gedeputeerde voor milieu.  

De provinciale betrokkenheid bij de AVU stamt uit de tijd dat de provincie een taak had in de opbouw van de 
afvalverwijderingsstructuur. De provincie heeft nu geen formele of wettelijke rol meer ten aanzien van de AVU-
taken. De provincie heeft gedurende een aantal jaren een financiële bijdrage geleverd aan sorteeranalyses. Die 
bijdrage is stopgezet. De provincie heeft verder geen financiële betrokkenheid bij de AVU. De provincie geeft wel 
een reactie op de ontwerp-jaarrekeningen en -begrotingen.  

Programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme 
Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied 
Gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Utrecht en de gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, 
Bunnik, Zeist, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Veenendaal, Leusden, Woudenberg, Amersfoort en Renswoude. 
Vestigingsplaats: Utrecht 
Openbaar belang: ingevolge programma 5.1 is onder meer het doel van de provincie de kwalitatieve en 
kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. Het recreatieschap is een 
samenwerkingsverband van de provincie en gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de 
intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het recreatieschap houdt de 
recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand en ontwikkelt dit, waar nodig, verder. Daarbij voert 
het recreatieschap het beleid van de provincie en de gemeenten uit. 
Wijziging in het openbaar belang gedurende 2007: geen  
Balans per 31 december 2006
� eigen vermogen: € 1.823.174 
� vreemd vermogen: €  823.880 
Geprognosticeerde balans per 31 december 2007
� eigen vermogen: € 2.503.400 
� vreemd vermogen: € 626.600 
Begroting 2007 
� deelnemersbijdragen: € 1.114.200 
� bijdrage provincie (40,5%: wordt berekend over deelnemersbijdragen exclusief bijdrage gemeente 

Amersfoort): €  428.904 
De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in dagelijks bestuur (1) en algemeen bestuur (2). 
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Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten, 
IJsselstein, Lopik, Woerden, Maarssen en De Bilt. 
Vestigingsplaats: Utrecht 
Openbaar belang: ingevolge programma 5.1 is onder meer het doel van de provincie de kwalitatieve en 
kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. Het recreatieschap is een 
samenwerkingsverband van de provincie en gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de 
intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het recreatieschap houdt de 
recreatieve infrastructuur binnen het eigen werkgebied in stand en ontwikkelt dit, waar nodig, verder. Daarbij voert 
het recreatieschap het beleid van de provincie en de gemeenten uit. 
Wijziging in het openbaar belang gedurende 2007: geen. 
Balans per 31 december 2006
� eigen vermogen: € 2.842.160 
� vreemd vermogen: € 4.055.831 
Geprognosticeerde balans per 31 december 2007
� eigen vermogen: € 5.336.100 
� vreemd vermogen: € 4.465.100 
Begroting 2007
� deelnemersbijdragen: € 2.201.800 
� bijdrage provincie (32,213%): € 709.266 
De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in dagelijks bestuur (1) en algemeen bestuur (2). 

Recreatie Midden Nederland (voorheen FDUR)
Gemeenschappelijke regeling tussen de recreatieschappen Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied, 
Stichtse Groenlanden, Vinkeveense Plassen, Plassenschap Loosdrecht en Omstreken en de provincie Utrecht. 
Vestigingsplaats: Utrecht 
Openbaar belang: ingevolge programma 5.1 is onder meer het doel van de provincie: de kwalitatieve en 
kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. De Facilitaire Dienst treedt op als 
werkgever van het personeel dat voor de vier recreatieschappen werkzaam is en beheert het kantoorpand aan de 
Kanaalweg in Utrecht. Alle lasten worden gedragen door de recreatieschappen. De regeling is getroffen met het 
oog op het belang van de recreatieschappen bij een centraal ondergebracht personeelsbeheer. 
Wijziging in het openbaar belang gedurende 2007: geen. 
Balans per 31 december 2006
� eigen vermogen: - 
� vreemd vermogen: € 110.420 
Geprognosticeerde balans per 31 december 2007
� eigen vermogen: - 
� vreemd vermogen: € 182.800 
Begroting 2007
� deelnemersbijdragen: € 3.461.500 
� De provincie draagt niet bij. 
De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in dagelijks bestuur (1) en algemeen bestuur (3). 

Recreatieschap Vinkeveense Plassen  
Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten De Ronde Venen, Abcoude en Amsterdam.De provincie 
draagt bij in het nadelig exploitatiesaldo volgens een vastgesteld percentage. 
Vestigingsplaats: Vinkeveen (De Ronde Venen) 
Openbaar belang: ingevolge programma 5.1 is onder meer het doel van de provincie: de kwalitatieve en 
kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. Het recreatieschap is een 
samenwerkingsverband van gemeenten en behartigt de belangen van de deelnemers bij de recreatie en de 
natuur- en landschapsbescherming. Dit betekent concreet dat het recreatieschap de recreatieve infrastructuur 
binnen het eigen werkgebied in stand houdt en, waar nodig, verder ontwikkelt. Het recreatieschap voert daarbij 
het beleid van provincie en gemeenten uit. 
Wijziging in het openbaar belang gedurende 2007: geen. 
Balans per 31 december 2006
� eigen vermogen: € 2.323.514 
� vreemd vermogen: € 1.074.734 
Geprognosticeerde balans per 31 december 2007
� eigen vermogen: €  1.920.000 
� vreemd vermogen: €  1.651.300 
Begroting 2007
� deelnemersbijdragen: € 1.196.000 
� bijdrage provincie (35,76% / 50%): € 454.300 
De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur (1).  
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Plassenschap Loosdrecht en Omstreken
Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Wijdemeren, Breukelen en Loenen. 
De provincies Utrecht en Noord-Holland dragen bij in het nadelig exploitatiesaldo volgens vastgestelde 
percentages. 
Vestigingsplaats: Loosdrecht (Wijdemeren) 
Openbaar belang: ingevolge programma 5.1 is onder meer het doel van de provincie de kwalitatieve en 
kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen. Het recreatieschap is een 
samenwerkingsverband van gemeenten en heeft ten doel de behartiging van de belangen van de recreatie 
binnen zijn gebied. Dit betekent concreet dat het recreatieschap de recreatieve infrastructuur binnen het eigen 
werkgebied in stand houdt en, waar nodig, verder ontwikkelt. Het recreatieschap voert daarbij het beleid van 
provincies en gemeenten uit. 
Wijziging in het openbaar belang gedurende 2007: gedeputeerde staten hebben met instemming van provinciale 
staten besloten toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap Loosdrecht en 
Omstreken.
Balans per 31 december 2006
� eigen vermogen: € 2.271.228 
� vreemd vermogen: €  4.491.436 
Geprognosticeerde balans per 31 december 2007
� eigen vermogen: € 2.288.400 
� vreemd vermogen: €  3.638.100 
Begroting 2007
� deelnemersbijdragen: € 1.536.000 
� bijdrage provincie (11,41 %): € 154.900 
De provincie is bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur (1) en algemeen bestuur (2). 

Unité
Stichting op basis van convenant (liep tot 30 september 2004; afwikkeling begin 2008; de concept-afrekening 
over de hele periode van Unité is opgesteld). 
Vestigingsplaats: Utrecht  
Provinciale bijdrage in Begroting 2007: € 0 
Partijen: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Kamers van Koophandel, Stichting Syntens, provincie Utrecht, 
gemeente Utrecht. 
Doel: het bevorderen van innovatie door het ontwikkelen van projecten. 
Het liquidatievoorstel houdt in dat de provincie nog € 850 zal terugkrijgen. 
Dit zal worden vastgesteld op basis van de eindrekening met nog te ontvangen accountantsverklaring. 

Nieuwe bedrijvigheid
Stichting Nieuwe Bedrijvigheid Utrecht (SNBU) 
Vestigingsplaats:  Utrecht 
Provinciale bijdrage in 2006: € 26.000 (loopt tot en met 2007). 
Partijen: gemeente Utrecht, provincie Utrecht, Kamers van Koophandel, PricewaterhouseCoopers en een aantal 
bedrijven). 
Doel: het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid. 
Balans per 31 december 2006
� Eigen vermogen: € 45.056 
Balans per 31 december 2007
� Eigen vermogen: nog niet bekend 
Naar verwachting zal het resultaat over 2007 uitkomen op € 45.839. 
De provincie heeft een adviseur die de vergaderingen van het bestuur van de SNBU bijwoont. 

Er is geen sprake van concurrentie tussen het Buijs Ballotfonds (financiering van startende innovatieve bedrijven 
die qua risicoprofiel geen gewone bancaire financiering kunnen krijgen) en SNBU dat zich richt op de advisering 
over ondernemingsplannen, financiering, organisatiestructuur en dergelijke aan startende ondernemingen in de 
industrie en zakelijke dienstverlening. 

Programma 5.4 Culturele agenda 
Stichting Vrede van Utrecht
Stichting opgericht door de partijen gemeente Utrecht en provincie Utrecht. 
Vestigingsplaats: Utrecht. 
Doel: het ontwikkelen van een succesvol programma Vrede van Utrecht, opgebouwd uit een gelijkwaardig 
evenementen- en infrastructureel deel, dat resulteert in een grootse herdenking van de Vrede van Utrecht in het 
jaar 2013 en dat (uiterlijk) in het jaar 2018 leidt tot de verkiezing van de stad Utrecht tot de culturele hoofdstad 
van Europa. 
De stichting is eind 2005 opgericht.  
De provincie was tot 1 januari 2007 bestuurlijk vertegenwoordigd in het bestuur door de toenmalige 
gedeputeerde, de heer Van Bergen. Met zijn vertrek per 1 januari 2007 is ook de bestuurlijke vertegenwoordiging 
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door de provincie beëindigd. De heer Van Bergen heeft na zijn vertrek zijn zetel in het bestuur behouden. 
Hierdoor is de stichting Vrede van Utrecht per genoemde datum niet meer te beschouwen als verbonden partij 
van de provincie. 
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Paragraaf grondbeleid 
De provincie Utrecht is direct of indirect een belangrijke speler op de markt voor grondaankopen. 

1  Taakgebonden grondbeleid

Grondverwerving voor aanleg of verbetering van infrastructuur 
Nieuwe of verbreding van bestaande wegen, realisatie van kunstwerken etcetera. 

Grondverwerving in het landelijk gebied 
Agrarische structuurverbetering: de provincie neemt deze grond niet zelf in eigendom, maar stuurt de Dienst 
Landelijk Gebied (DLG) aan, die de gronden verwerft. In totaal is voor ruim € 5,5 miljoen vastgelegd. 
Na structuurverbetering en goedkeuring van de transactie door de provincie, verkoopt de DLG de gronden voor 
rekening en risico van de provincie. De provincie loopt het risico op lagere opbrengst bij verkoop. Dit risico kan 
nog niet worden gekwantificeerd. Daarom hebben wij een reservering getroffen van € 685.000. Zodra het risico 
wordt gekwantificeerd, zal de reservering worden aangewend voor de dekking van het risico. 

Aankopen voor landinrichting, bufferzones, ecologische hoofdstructuur en recreatief groen 
Gericht op programmering van rijksgelden in het kader van de bestuursovereenkomst 2007-2013  
De DLG verwerft, in opdracht van de provincie, gronden en levert deze door aan natuurbeschermingsorganisaties
als Natuurmonumenten (NM) en Het Utrechts Landschap (HUL). Het Rijk stelt hiervoor, afhankelijk van de aard 
van de aankoop, vijftig procent of meer ter beschikking. De provincie subsidieert aanvullend en heeft invloed en 
zeggenschap over het toekomstige grondgebruik. 
Aankopen worden door subsidiëring van NM en HUL door de provincie voorgefinancierd uit daartoe bestemde 
middelen uit de reserve Aankoop c.q. veiligstellen natuurterreinen, soms aangevuld met specifieke budgetten. De 
provincie loopt daardoor geen risico op waardevermindering. In 2007 is 205 hectare aangekocht. 

Ander ondersteunend provinciaal beleid op de grondmarkt 
Betreft veelal stimuleringsmaatregelen, als het verlenen van geldelijke steun aan een gemeente, instelling of 
organisatie. Dit is ook gericht op de ondersteuning van het eigen provinciaal beleid. 

2  Actief grondbeleid 

De provincie voert, in aanvulling op de wettelijke taak, een actief grondbeleid als instrument bij regionale 
gebiedsontwikkeling (Zie programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling). Dit gebeurt door het verwerven van grond-
posities, waar het doel van de gebiedsontwikkeling is geformuleerd, maar de bestemming niet altijd in detail 
vaststaat. Dit actief grondbeleid is beperkt tot programma’s en projecten die passen binnen de beleidskaders. Als 
er nog geen beleidskader is, worden (mogelijke) grondaankopen vooraf ter vertrouwelijke bespreking aan 
provinciale staten voorgelegd. 
Ten behoeve van projecten uit het MAP-streekplan en het project Hart van de Heuvelrug is besloten om actief 
grondbeleid toe te passen. In dat kader vinden onderhandelingen plaats over grondaankoop.  
De financieel-economische kennis en borging op het gebied van provinciaal grondbeleid ligt in de lijnorganisatie, 
met de portefeuillehouder grondzaken als eindverantwoordelijke bestuurder. De planning is om nog in 2008 de 
procesbeschrijving voor anticiperende grondaankopen vast te stellen. 

Financiële spelregels van het grondbeleid 
Grondaankopen en de kosten van bewerkingen aan of bebouwing van de grond worden primair als investering 
met economisch nut beschouwd. Er moet sprake zijn van een redelijk te verwachte financiële opbrengst. Hiermee 
kan de investering (aankoopkosten inclusief rentekosten, beheerskosten en apparaatskosten) door verevening 
en/of subsidieverstrekking volledig worden terugverdiend. 

Financiële risico’s bij grondverwerving 
Door niet voorspelbare marktomstandigheden is niet altijd duidelijk of een aankoop past binnen het financiële 
beoordelingscriterium. Zo kunnen er onzekerheden zijn over de uiteindelijke planinrichting en de hiermee 
samenhangende geldstromen. Bij elke grondaankoop wordt het risico op waardeverlies getaxeerd. Voldoet een 
beoogde aankoop niet aan het financiële beoordelingscriterium, dan wordt een “voorzichtige next best”-opbrengst 
bepaald die met grote mate van waarschijnlijk gerealiseerd kan worden, door verkoop (huidige bestemming) of 
dekking uit (gemeenschappelijke) grondexploitatie. Het verschil met de verwachte werkelijke kosten vormt dan 
het risico. In 2005 hebben Provinciale Staten besloten voor deze risico’s maximaal € 5 miljoen te reserveren 
binnen het Stimuleringsfonds. Aangezien de (afzonderlijke) risico’s financieel nog niet kunnen worden gekwanti-
ficeerd, hebben wij hiervoor geen voorzieningen ingesteld.  
Essentiële voorwaarde voor beheersing van de risico’s en balanswaardering is strikte monitoring van 
waardeontwikkelingen. Hierover wordt periodiek (tenminste jaarlijks) gerapporteerd. In 2007 zijn twee aankopen 
gedaan: Fort aan de Buursteeg (5 hectare) en landgoed De Paltz (77 hectare).  
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Paragraaf provinciale belastingen en heffingen 
Als provincie hebben wij in de loop van de jaren een aantal provinciale belastingen en heffingen ingesteld. 
Uitgangspunt van de provinciale heffingen is dat ze kostendekkend zijn. Wij kennen de volgende provinciale 
belastingen en heffingen. 

Opcenten motorrijtuigenbelasting 
Het maximum te heffen aantal opcenten, vastgesteld door de minister van Financiën per 1 april 2007 is 
vastgesteld op 105,0 opcenten. De provinciale opcenten zijn door provinciale staten vastgesteld op 71,7 
opcenten. De onbenutte belastingcapaciteit bedroeg per 1 april 2007 ongeveer 33 opcenten. Eén opcent betekent 
een opbrengst van ongeveer € 1,3 miljoen. In totaal is de onbenutte belastingcapaciteit dus bijna € 43 miljoen. 
Het tarief blijft al drie jaar constant.
In de Halfjaarrapportage 2007 zijn de begrote inkomsten al verhoogd naar € 95,5 miljoen. De werkelijke 
inkomsten over 2007 bedragen € 96,7 miljoen. Uit onze analyse blijkt dat dit verschil wordt veroorzaakt door een 
hoger aantal in de provincie geregistreerde en tevens zwaardere auto’s dan wij op grond van de ons beschikbare 
gegevens konden verwachten.  

Precariorechten en leges 
De opbrengst van de precariorechten en leges is jaarlijks sterk wisselend, doordat deze sterk wordt beïnvloed 
door het aantal te belasten aanvragen dat in een jaar wordt ingediend. Om die reden is er in de Begroting 2007 
van uitgegaan dat de stijging in de opbrengst, zoals deze zich in het jaar 2006 voordeed, zich in 2007 verder zou 
voortzetten. In de Begroting 2007 is een opbrengst daarom geraamd van ruim € 258.000. 
De gerealiseerde opbrengst bedroeg in 2007 uiteindelijk € 396.341. 

Ontgrondingenheffing 
De opbrengst van de ontgrondingenheffing is jaarlijks sterk wisselend en wordt sterk beïnvloed door de omvang 
van de ontgrondingen in één jaar. Om die reden is in de Begroting 2007 uitgegaan van een gemiddelde 
opbrengst over een aantal jaren, zijnde € 168.000. De uiteindelijke opbrengst van de ontgrondingenheffing 
bedroeg echter in 2007 € 18.791. 

Grondwaterheffing 
In de Begroting 2007 is de opbrengst geraamd op € 1.261.000. 
De opbrengst van de grondwaterheffing was in 2007 € 1.191.798. 

Kwijtscheldingsbeleid 
Ten aanzien van de provinciale heffingen is geen kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld. 

Resumé opbrengsten provinciale belastingen en heffingen Bedragen x € 1.000 
2006 2007 

Opcenten motorrijtuigenbelasting  92.648 96.720 
Precariorechten en leges 168 396 
Ontgrondingenheffing 188 18 
Grondwaterheffing 1.450 1.192 
TOTAAL 94.454 98.326
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Paragraaf rechtmatigheid en SISA (single information, single audit) 

1  Inleiding 

Rechtmatigheid 
Naast de accountantsverklaring betreffende de getrouwheid van de cijfers van de jaarrekening is vanaf 2004 
bepaald, dat er ook een verklaring moet komen op welke wijze deze cijfers tot stand zijn gekomen. Er moet 
worden aangetoond, dat er gehandeld (gewerkt) is volgens de geldende regelgeving. In dialoog met de 
Randstedelijke Rekenkamer is er voor gekozen een separate Paragraaf rechtmatigheid. In deze paragraaf wordt 
kort toegelicht wat onder rechtmatigheid wordt verstaan, hoe de provincie Utrecht in 2007 is omgegaan met de 
rechtmatigheidstoets. 

SISA
Met ingang van 2006 moet er eveneens een SISA-verklaring afgegeven worden. De SISA-verklaring betreft een 
accountantsverklaring voor diverse rijksregelingen, waaraan een geldstroom gekoppeld is. Voor 2006 kwam er 
voor elke regeling een aparte afrekening met een accountantsverklaring. Met de SISA-verklaring wordt het aantal 
accountantsverklaringen beperkt. Het uiteindelijke doel is, dat de accountantsverklaring voor de jaarrekening ook 
een accountantsverklaring is voor het op de juiste wijze uitvoeren van de diverse rijksregelingen. Vielen er voor 
de provincie Utrecht in 2006 nog zes regelingen onder de SISA-verantwoording, voor 2007 is dit aangegroeid tot 
18 regelingen. In de toekomst zullen de provincies aanhaken bij de SISA-systematiek met betrekking tot hun 
regelingen, waaraan geldstromen gekoppeld zijn, richting de gemeenten en andere subsidieontvangers (SISA 
tussen medeoverheden). Omdat de toets op de SISA-regelingen gepaard gaat met een rechtmatigheidstoets naar 
de opvolging van de regelingvoorwaarden, wordt in de Paragraaf rechtmatigheid ook hierover verantwoording 
afgelegd. 

2  Wat is rechtmatigheid? 

Vóór het jaar 2004 werden provincies getoetst op zes criteria van getrouwheid. Met de introductie van 
rechtmatigheid zijn daar drie criteria bijgekomen. De negen criteria zijn: 

Criterium Aspect Getrouwheid Rechtmatigheid
Begrotingscriterium Alle  X 
Calculatiecriterium Juistheid X  
Valuteringscriterium Tijdigheid X  
Voorwaardencriterium Alle  X 
Volledigheidscriterium Volledigheid X  
Adresseringscriterium Juistheid X  
Aanvaardbaarheidscriterium Juistheid X  
Misbruik & Oneigenlijk gebruikcriterium Alle  X 
Leveringscriterium Bestaan X  

Rechtmatigheid in het kader van de Provinciewet is smaller dan juridische rechtmatigheid, i.c. het voldoen aan 
alle wet- en regelgeving. De hier bedoelde rechtmatigheid betreft enerzijds het rechtmatig tot stand komen van 
financiële beheershandelingen, dus baten, lasten en balansmutaties. Dit wordt aangeduid met het begrip 
‘financiële rechtmatigheid’. Anderzijds behelst het begrip rechtmatigheid ook niet-financiële beheershandelingen 
waarbij sprake is van een financieel belang of risico, indien deze handelingen kunnen leiden tot financiële schade 
of risico’s. Dit wordt aangeduid met het begrip ‘niet-financiële rechtmatigheid’. Hierbij zal vooral gekeken worden 
naar de rechtmatigheidscriteria van recht, hoogte en duur.  
Recht: kan een natuurlijk persoon en/of een rechtspersoon een recht laten gelden op een bijdrage ( vergoeding, 
subsidie, salaris, voldoen van een factuur en dergelijke). 
Hoogte: wat de omvang van het recht. 
Duur: voor welke periode.  
Onder financiële rechtmatigheid wordt verstaan dat baten en lasten – ofwel besteding en inning van gelden – en 
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope van de rechtmatigheidscontrole door 
de accountant. De accountant toetst deze handelingen en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht 
onderzoek. Volstaan wordt met het beoordelen van het interne systeem van risicoafwegingen. Binnen dit systeem 
moeten voorwaarden zijn geschapen om risico’s af te wegen en goed te kunnen volgen. Voor een toelichting op 
het systeem van risicomanagement binnen de provincie Utrecht wordt verwezen naar de Paragraaf 
weerstandsvermogen in deze jaarrekening. Ook het systeem van juridische kwaliteitszorg binnen de provincie 
draagt bij aan het reduceren van niet-financiële rechtmatigheidsrisico’s.  
Niet-financiële rechtmatigheid betreft vooral het naleven van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van 
ruimtelijke ordening. Het gaat hier vaak om het tijdig en juist afhandelen van vergunningaanvragen en dergelijke. 
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Het burgerjaarverslag is een document dat inzicht geeft in deze niet-financiële rechtmatigheid. Hierin is een 
veelheid aan informatie te vinden over afhandeltermijnen en beslistermijnen van niet-financiële 
beheershandelingen.  
Onder niet-financiële rechtmatigheid wordt verstaan alle handelingen die in eerste aanleg niet financieel zijn, 
maar tot financiële risico’s of schade kunnen leiden. 

3 Rechtmatigheidstoets en SISA-toets  

Per 1 juli 2007 heeft de kanteling van de organisatie plaatsgevonden. Vanwege onder meer het opnieuw inrichten 
van de controlfunctie binnen de organisatie is de uitvoering van de rechtmatigheidstoets een zeer moeizaam 
proces geweest.  
In november 2007 is er een geactualiseerd normenkader vastgesteld. Met behulp van dit normenkader en de op 
20 december 2007(!) gepubliceerde definitieve versie van regelingen, die vallen onder de SISA-verantwoording, 
is in overleg met de accountant de omvang van de rechtmatigheidstoets voor de diverse regelingen bepaald. De 
uitkomsten van de interne controles (toetsen) zijn bij de jaarrekeningcontrole 2007 met de accountant besproken.  

4  Verbeteracties (voor het verantwoordingsproces) 

Het volgende is overgenomen uit dezelfde paragraaf van de jaarrekening 2006: “Voor 2007 wordt de uitvoering 
van het Organisatie in Ontwikkelingstraject als een reële bedreiging voor de rechtmatigheid gezien. Om een 
terugval in de interne beheersing zoveel mogelijk te voorkomen wordt getracht om, daar waar dit mogelijk is, 
processen al zodanig in te richten dat deze, haast onafhankelijk van effecten van reorganisatie, 
rechtmatigheidproof en geborgd zijn. Het is logisch dat processen met de grootste materiële omvang hierbij 
voorrang krijgen. Dit maakt dat het onderwerp rechtmatigheid ook in 2007 steeds aandacht zal blijven vragen.” De 
reële bedreiging voor de rechtmatigheid is nog volop aanwezig.  

Voor 2008 zal aandacht besteed moeten worden aan de volgende verbeteracties binnen de organisatie om de 
bedreiging af te wenden: 
� binnen de formatie voldoende ruimte creëren voor het borgen van het rechtmatig handelen en de SISA-

verantwoording in de procesgang; 
� door middel van het samenstellen en gebruiken van checklists de processen rechtmatigheidsproof maken; 
� rechtmatigheidstoetsen borgen in de afdelingsplannen; 
� toetsen betreffende het rechtmatig handelen verspreid over een jaar verrichten. Over de voortgang 

rapporteren in de managementrapportages; 
� actualisatie van het normenkader opnemen in de planning- en controlcyclus.  
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Financiële jaarrekening 

189



190



Grondslagen van de 
financiële verslaggeving 
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Grondslagen van de financiële verslaggeving 
1 Algemeen 

De grondslagen van de financiële verslaggeving hebben betrekking op de jaarrekening van de provincie Utrecht. 
Onderstaande samenvatting van de grondslagen is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de 
financiële overzichten. De jaarrekening is samengesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de rekening zijn opgenomen de jaarcijfers van de afdelingen 
(voorheen diensten), die behoren tot de provinciale organisatie. 

2 Balans – Activa 

Immateriële vaste activa 
Onder immateriële vaste activa wordt opgenomen het saldo van (dis)agio en hiermee vergelijkbare kosten zoals 
eenmalige beheerskosten voor beleggingsproducten.  
Deze activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met afschrijvingen.  
Afgeschreven wordt op basis van de looptijd van de uitzettingen. 

De materiële vaste activa  
We onderscheiden twee categorieën:  
a) met economisch nut. 
Deze activa worden gewaardeerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen, lineair 
(vast bedrag per jaar) afgeschreven op basis van geschatte levensduur. 
b) met maatschappelijk nut. 
Investeringen met een maatschappelijk nut, zoals in het kader van het provinciaal wegenbeheer (wegen en 
wegenbouwkundige werken), worden in één keer ten laste van de exploitatie gebracht.  
Een uitzondering hierop vormen de beschoeiingen aan provinciale vaarwegen. Deze worden gewaardeerd op 
vervaardigingsprijs minus lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur. 

De materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven:
� bedrijfsgebouwen 30 - 50 jaar 
� waterbouwkundige werken 10 - 25 jaar 
� duurzame bedrijfsmiddelen 5 jaar 
� bekabeling ICT 10 jaar 
� software  3 jaar 
� hardware  3 - 5 jaar 
Activa in eigendom van derden worden afgeschreven over maximaal de periode, waarvoor ze voor die derden 
geacht worden van nut zijn.  

Financiële vaste activa 
Deze vaste activa bestaan uit deelnemingen, verstrekte langlopende geldleningen en beleggingen. 
Deelnemingen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs.  
Langlopende geldleningen worden gewaardeerd op de nominale waarde. 
Beleggingsproducten worden gewaardeerd op de aankoopprijs of lagere marktwaarde. 

Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde verminderd met de voorziening dubieuze debiteuren. 

Overlopende activa 
Deze activa worden gewaardeerd op de nominale waarde. 

Liquide middelen 
Deze activa worden gewaardeerd op de nominale waarde. 

3 Balans – Passiva 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit: 
� algemene reserves (waaronder de reserve Bedrijfsvoering); 
� bestemmingsreserves ten behoeve van egalisatie; 
� overige bestemmingsreserves.  
Deze passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.  

Bestemmingsreserves worden ingesteld ter dekking van voorgenomen uitgaven, investeringen of nader 
geconcretiseerde doelen waarvoor nog geen verplichtingen bestaan. 
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Voorzieningen 
Voorziening worden getroffen voor:
� verplichtingen en verliezen waarvan de omvang - hoewel onzeker - redelijkerwijs is te schatten; 
� op balansdatum bestaande risico’s; 
� kosten die in een volgend boekjaar zullen worden gemaakt, hun oorsprong (mede) vinden in het lopende of 

een voorafgaand boekjaar en strekken tot spreiding van lasten over meer boekjaren; 
� van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. 
        
Voorzieningen worden gewaardeerd op nominale waarde, met uitzondering van die voor pensioenen 
gedeputeerden. Deze worden op actuariële waarde gewaardeerd. 

Conform het BBV worden geen voorzieningen getroffen voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen (zoals: 
ziektekosten, pensioenen, wachtgelden en vakantierechten) van jaarlijks vergelijkbare omvang.  

Langlopende schulden 
De langlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde. 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden, korter dan één jaar, worden gewaardeerd op nominale waarde.   

Overlopende passiva 
De overlopende passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. 

4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen zoals financiële risico’s gebonden aan de exploitatie waarvoor geen 
voorziening kan of mag worden getroffen omdat de omvang redelijkerwijs niet kan worden geraamd, treft u aan in 
de Paragraaf weerstandsvermogen.

5 Programmarekening 

De baten en lasten worden opgenomen voor zover aan het verslagjaar toe te rekenen, inclusief rente, 
afschrijving, toegerekende overhead en overige apparaatskosten (op basis van werkelijke uren en m2). 

Afschrijving 
De afschrijving van activa start per 1 januari van het jaar na het jaar van investeren, uitgezonderd agio en disagio. 
Deze wordt geamortiseerd over de precieze looptijd van de betreffende geldlening.  

Rente en rendement 
Onderdeel van de beleggingsproducten zijn garantieproducten. Een aantal daarvan kent een gegarandeerd 
jaarlijks rendement. Sommige zijn voorzien van “clicks” waarbij een hogere eindwaarde en dus een hoger 
rendement kan worden “vastgezet”. Met ingang van 2005 wordt jaarlijks een, aan de looptijden evenredig, deel 
van de rendementen als treasuryresultaat genomen. 

De rentevergoeding aan het BOR-fonds bedraagt het rekenkundig twaalf-maands gemiddelde over de rekening-
courantverhouding van de provincie met de Rabobank.
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Balans per
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BALANS PER

Activa 31 december 2007 31 december 2006

VASTE ACTIVA 570.589 # 578.020

Immateriële vaste activa 2.939 # 5.038
Kosten verbonden aan sluiten van geldleningen en saldo van agio/disagio 2.939 # 5.038

Materiële vaste activa 28.619 # 29.116
Investeringen met economisch nut 25.313 # 27.162
Investeringen met maatschappelijk nut 3.306 # 1.954

Financiële vaste activa 539.031 # 543.866
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 80 # 80
Overige langlopende leningen 20.630 # 28.046
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 518.095 # 515.460
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 226 # 280

VLOTTENDE ACTIVA 349.542 # 188.945

Gronden niet in exploitatie 22.798 # 15.561

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 215.843 # 119.550
Vorderingen openbare lichamen 13.824 # 12.081
Rek.crt. niet financiële instellingen 497 # 128
Overige vorderingen 4.522 # 5.348
Overige uitzettingen 197.000 # 101.993

Overlopende activa 74.524 # 39.282

Liquide middelen 36.377 # 14.552
Bank en Giro 36.377 # 14.552

TOTAAL ACTIVA   920.131 766.965
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31 DECEMBER 2007

Passiva 31 december 2007 31 december 2006

EIGEN VERMOGEN 668.530 ## 591.096

Algemene reserve 60.925 ## 57.842

Bestemmingsreserves 582.396 ## 514.122
Bestemmingsreserves ivm egalisatie 30.488 ## 30.782
Overige bestemmingsreserves 551.908 ## 483.340

Saldo programmarekening 25.209 ## 19.132

VOORZIENINGEN 110.459 ## 60.161

VASTE SCHULDEN MET LOOPTIJD VAN 1 JAAR OF LANGER 7.714 ## 9.529

VLOTTENDE PASSIVA 133.427 ## 106.180

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaa 22.479 ## 15.896
Overige schulden 22.479 ## 15.896

Overlopende passiva 110.949 ## 90.284
Nog te besteden BOR-gelden 45.145 ## 47.106
Overige overlopende passiva 65.804 ## 43.178

TOTAAL PASSIVA 920.131 766.965

Gewaarborgde geldleningen 35.552 ## 41.170
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Toelichting op de Balans 
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De Balans per 31 december 2007 sluit met een totaalbedrag van € 920.131.000. Dit betekent een toename ten 
opzichte van 2006 van € 153.166.000. De belangrijkste mutaties worden hierna toegelicht. Hierbij wordt 
achtereenvolgens ingegaan op de vaste activa, vlottende activa, vaste passiva en verplichtingen. Vervolgens 
wordt ingegaan op de borgstellingen, de niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten en reserves. 

De tabellen met balansmutaties geven de mutaties weer in één oogopslag. 

Afname Toename Afname Toename
VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN
Immateriele vaste activa 2.099 Algemene reserve 3.083
Materiele vaste activa 497 Bestemmingsreserve 68.274
Financiel vaste activa 4.835 Saldo Programmarek. 6.077

VLOTTENDE ACTIVA VOORZIENINGEN 50.298
Uitzetting < 1 jaar 96.293
Grond niet in exploitatie 7.237 VASTE SCHULD > 1 jaar 1.815
Overlopende activa 35.242
Liquide middelen 21.825 VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlott schuld < 1 jr 6.583
Overlopende passiva 20.666

7.431 160.597 1.815 154.981

Per saldo toename Per saldo toename

Balansmutaties activa Balansmutaties passiva

153.166 153.166

ACTIVA 

Vaste activa: € 570.589.000         (vorig jaar   € 578.020.000 )

Ter toelichting zijn verloopoverzichten samengesteld voor de immateriële vaste activa, materiele vaste activa en 
financiële vaste activa. Onder de verloopoverzichten zijn toelichtingen opgenomen. 

Immateriële vaste activa: €  2.939.000      (vorig jaar €  5.038.000 )

Onder de immateriële activa vallen, conform het BBV, de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en 
het saldo agio en disagio.  

Balanswaarde begin boekjaar  € 5.038.000 
Bij: Agio 0

 € 5.038.000 
Af: Disagio 0

Af: Afschrijvingen over boekjaar € 2.099.000 
Balanswaarde einde boekjaar €    2.939.000 

Systeem van afschrijving  
De langlopende uitzettingen (obligaties en onderhands leningen) kunnen aangekocht zijn met een disagio 
(koers < 100%) of een agio (koers > 100%). Deze agio of disagio wordt verantwoord onder de immateriële vaste 
activa. Het totaal van agio en disagio wordt afgeschreven over een periode die overeenkomt met de looptijd van 
de corresponderende uitzettingen.  

Zie voor een detailoverzicht verplichte bijlage 1: Staat van vaste activa (onderdeel A). 

201



Materiële vaste activa:  € 28.619.000       (vorig jaar €  29.116.000  ) 

De materiële vaste activa zijn duurzame investeringen van stoffelijke aard. Het grootste deel hiervan, circa € 26,4 
miljoen, betreft investeringen met een economisch nut. Hiertoe behoren vooral gebouwen (onder meer het 
provinciekantoor en steunpunt Huis ter Heide) en automatiseringsapparatuur. De investeringen met een maat-
schappelijk nut, circa € 2,8 miljoen, betreffen met name voorzieningen ten behoeve van de afwatering en de 
beschoeiing van de Eem. 

Het verloop van de materiële vaste activa is op hoofdlijnen als volgt te specificeren: 

Balanswaarde begin boekjaar € 29.194.000 
Bij: Investering automatisering € 142.000 

Investeringen in beschoeiing Eem € 491.000 
Investeringen in afstandsbediening bruggen € 406.000 
 € 30.233.000 

Af: Afschrijvingen over boekjaar € 1.535.000 

Balanswaarde einde boekjaar: € 28.698.000 

Onroerende zaken zonder boekwaarde 
Van de vaste activa is een aantal onroerende zaken reeds volledig afgeschreven. In de provinciale eigendoms-
registratie staan de gegevens over de onroerende zaken en rechten op onroerende zaken geregistreerd.  

Zie voor een detailoverzicht verplichte bijlage 1: Staat van vaste activa (onderdeel B). 

Financiële vaste activa: €  539.031.000      (vorig jaar €  543.866.000 ) 

De financiële vaste activa bestaan voor een klein deel (€ 226.000, vorig jaar € 280.000) uit bijdragen aan activa in 
eigendom van derden. Het betreft vooral investeringen aan eigendommen van waterschappen.  

De financiële vaste activa bestaan overigens (dus exclusief de bijdragen aan activa van derden) uit geldleningen 
die door de provincie verstrekt zijn en deelnemingen van de provincie in ondernemingen en publiekrechtelijke 
lichamen.  

Het verloop van de financiële vaste activa is op hoofdlijnen als volgt te specificeren: 

Balanswaarde begin boekjaar €  543.866.000 
Bij: Aankoop deposito’s 

Aankoop garantieproducten 
 52.000.000 

45.000.000 
 Aankoop obligaties  7.283.000 
 Overige langlopende leningen  50.000 
   € 648.199.000 

Af: Ontvangen door aflossingen en vrijval 
Herwaardering obligatiefonds 
Afschrijving bijdragen aan activa in eigendom derden 

108.917.000 
197.000 
54.000 

Balanswaarde einde boekjaar € 539.031.000 

Zie voor een detailoverzicht verplichte bijlage 1: Staat van vaste activa onderdeel C en verplichte bijlage 4: Staat 
van verstrekte langlopende geldleningen. 

Van de langlopend uitgezette gelden (inclusief obligaties) wordt circa € 220 miljoen afgelost binnen vijf jaar en 
circa € 55 miljoen vervalt binnen één jaar. 

Het saldo van de deelnemingen per balansdatum is als volgt te specificeren: 
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NOMINAAL VOLGESTORT BOEKWAARDE
NV REMU Houdstermaatschappij 0  0  PM
         95 aandelen van € 500    
(afgeboekt in 2003)    

Vitens N.V.    
        285.896 aandelen van € 1  285.896 285.896  47.750

      
NV Bank Nederlandse Gemeenten       
         87.750 aandelen van € 2,50  219.000  219.000  25.000

Nederlandse Waterschapsbank NV     
         43 aandelen A van € 115  5.000  5.000  0
         60 aandelen B van € 460  28.000  7.000  7.000

Buijs Ballotfonds    
       680.760 aandelen van €1  680.760  680.760  PM

TOTAAL 1.218.656 1.197.656  79.750

N.V. REMU Houdstermaatschappij 
De aandelen in de N.V. REMU Houdstermaatschappij zijn in 2003 afgeboekt in verband met de verkoop van de 
aandelen REMU N.V. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 47.500. De afboeking is verrekend met de 
opbrengst van de verkoop van de deelneming van N.V. REMU Houdstermaatschappij in REMU N.V.  

De waardering van de aandelen is voorshands pro memorie opgenomen. Dit omdat REMU Houdstermaatschappij 
nog contractpartner is bij de afhandeling van de zogenaamde garanties ten opzichte van de koper ENECO en in 
verband daarmee voorlopig nog moet blijven bestaan. Hierover is in 2007 overeenstemming bereikt. Er is voor 
alle mogelijke aanspraken een bedrag betaald door de houdstermaatschappij aan ENECO.  
Het restant is in 2007 als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders van de houdstermaatschappij. De provincie 
Utrecht heeft hierdoor in 2007 een bedrag van € 73,6 miljoen ontvangen. 

De waardering van de houdstermaatschappij blijft wel pro memorie opgenomen op de balans en wordt alleen nog 
aangehouden om aanspraken te kunnen maken bij een eventuele verkoop van REMU NV binnen de vastgestelde 
periode. Er staat nog een klein bedrag open, dat mogelijk op termijn zal worden uitgekeerd. Na afloop van de 
vastgestelde periode zal de maatschappij worden geliquideerd. 

Vitens N.V. (voorheen N.V. Hydron Midden-Nederland) 
De provincie Utrecht nam met 1.158 aandelen deel in het aandelenkapitaal van N.V. Hydron Midden-Nederland. 
Op 30 augustus 2006 hebben de aandeelhouders ingestemd met een fusie van drie waterbedrijven om te komen 
tot één waterbedrijf. Om de fusie door te kunnen laten gaan zijn de afzonderlijke bedrijven gewaardeerd. Uit deze 
waardering is gebleken dat Hydron Midden-Nederland een relatieve grote overwaarde had ten opzichte van het 
minst gewaardeerde waterbedrijf. Besloten is om deze overwaarde ten gunste van de aandeelhouders te laten 
komen in de vorm van een dividenduitkering. Het betreft een dividendbedrag van € 3,9 miljoen voor de provincie 
Utrecht. De uitkering is echter niet verstrekt in contanten, maar in de vorm van een achtergestelde 15-jarige 
lening. Later is alsnog besloten de lening vervroegd af te lossen in het eerste kwartaal van 2007, hetgeen aldus is 
gebeurd. 

De 1.158 aandelen in N.V. Hydron Midden-Nederland zijn per 1 oktober 2006 omgeruild voor 285.896 aandelen 
van nominaal € 1 met een omrekenprijs per 1 oktober 2006 van 53,7987 per aandeel. Op grond van deze 
waardering bedraagt de waarde op omruilmoment € 15,4 miljoen. 
De aandelen Vitens N.V. zijn niet vrij verhandelbaar. De aandelen worden gewaardeerd op de oorspronkelijke 
boekwaarde ad € 42.000 verhoogd met de uitbreiding van 23 aandelen uit de herschikking tegen de nominale 
waarde van € 250. De totale waarde bedraagt derhalve € 47.750 (€ 42.000 + € 5.750). 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  
De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft in de jaarrekening 2006 aangegeven, dat: 
a. de naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de zogenaamde BIS-ratio tier 2 van deze bank 26% (was 

33%) bedraagt; 
b. het eigen vermogen van de bank per aandeel  € 42,31 (was € 50,09) bedraagt. Als dit bedrag wordt afgezet 

tegen het aandelenkapitaal van de provincie (87.750 aandelen) kan worden geconcludeerd, dat de waarde 
daarvan € 3,71 miljoen (was € 4,4 miljoen) bedraagt. De provincie heeft een belang van 0,16% in de BNG. 
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In 2007 is een extra dividend uitgekeerd van € 787.995. Dit zal voorwaardelijk ook de komende jaren 
plaatsvinden. 

Het is niet mogelijk een marktwaarde voor deze aandelen te bepalen, daar deze niet vrij verhandelbaar zijn. 
Vandaar dat we hebben gekozen voor een benadering vanuit het eigen vermogen van de bank. 

Nederlandse Waterschapsbank N.V.  
Ook de aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) kennen geen marktwaarde. De NWB heeft in 
haar jaarrekening 2006 aangegeven dat:  
a. de naar risico gewogen solvabiliteit uitgedrukt in de zogenaamde BIS-ratio van deze bank 115% (was 110%) 

bedraagt; 
b. zij een eigen vermogen heeft per 31 december 2006 van € 1.270 miljoen (was € 1.224 miljoen). De nominale 

waarde van de 50.478 aandelen A (volgestort) en 8.511 aandelen B (voor 26% volgestort) bedraagt slechts 
€ 6,82 miljoen. Rekening houdend met ons aandeel in de nominale waarde (ad 0,178%), bedraagt de 
intrinsieke waarde van het aandelenpakket van de provincie €  2,26 miljoen (was € 2,18 miljoen). 

Buijs Ballotfonds 
Het Buijs Ballotfonds stimuleert nieuwe bedrijven.  
In 2001 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten tot verhoging van het fondsvermogen. In 
zes tranches in even zovele jaren maakt de provincie Utrecht in totaal € 454.000 over, waar te zijner tijd 1.000 
aandelen voor worden ontvangen. 
De aandelen zijn op pro memorie gewaardeerd op grond van de lage intrinsieke waarde. 

Vlottende activa: €  349.542.000     (vorig jaar €  188.945.000 )

Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan een jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. Hierna volgt een toelichting bij de voor de provincie 
Utrecht van toepassing zijnde categorieën. 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: € 215.843.000 (vorig jaar  
€ 119.550.000  ) 

Per ultimo 2007 staat nog aan vorderingen open een bedrag van € 13,8 miljoen. 
� vorderingen openbare lichamen voor een bedrag van € 13,8 miljoen. Deze hebben voornamelijk een 

vordering op de Belastingdienst in verband met het BTW-compensatiefonds.  
� de provincie heeft rekening-courantverhoudingen met een aantal instellingen, per saldo voor € 0,5 miljoen. 
� overige vorderingen ad € 4,5 miljoen  Deze post bestaat voornamelijk uit debiteuren. 
� overige uitzettingen: hieronder zijn verantwoord door de provincie afgesloten deposito’s voor een bedrag van 

€ 197,0 miljoen. 

Debiteuren 
Per balansdatum stond er een totaalbedrag aan vorderingen op externe debiteuren uit van € 4,5 miljoen. Dit 
bedrag bestaat uit: debiteuren € 4,1 miljoen, debiteuren subsidiënten € 0,3 miljoen en € 0,1 miljoen Debiteuren 
BBL.

Van dit bedrag heeft € 1,2 miljoen betrekking op voorgaande jaren. Hiervan heeft € 0,3 miljoen betrekking op 
vorderingen openbare lichamen, waarvan eveneens € 0,3 miljoen betrekking heeft op bodemsanering. Het restant 
heeft betrekking op privaatrechtelijke vorderingen.  

De uitstaande vorderingen per balansdatum zijn beoordeeld op inbaarheid. Een totaalbedrag van € 3,9 miljoen 
wordt als inbaar beschouwd.  

Dubieus zijn vorderingen voor een totaalbedrag van € 0,6 miljoen. Dit betreft veelal vorderingen waarbij de 
debiteur de geldigheid of de opdracht betwist. Deze vorderingen zijn deels in onderzoek bij de sectoren en per 
balansdatum was de afloop nog niet bekend. Het restant van de vorderingen is inmiddels uitgezet bij het 
incassobureau of de gerechtsdeurwaarder. 

Niet inbaar is € 14.000. De oninbare vorderingen betreffen bedragen waar ofwel afboekingsvoorstellen voor 
gemaakt zijn ofwel zijn het bedragen die ten onrechte zijn gefactureerd en die administratief nog moeten worden 
gecorrigeerd. 

De navolgende tabel geeft inzicht in de ouderdom van de debiteuren. 
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Ouderdom vorderingen Bedrag per 31-12-2007 Bedrag per 31-12-2006
0-30 dagen 1.258.000 3.405.000
31-60 dagen 505.000 246.000
61-90 dagen 287.000 47.000
91-180 dagen 1.071.000 134.000
> 180 dagen 1.390.000 1.464.000
totaal 4.511.000 5.296.000

De grootte van het bedrag genoemd bij de termijn ouder dan 180 dagen heeft betrekking op vordering met 
betrekking tot overheden en gemeentes, voorfinancieringen, bodemsaneringen en vorderingen die betwist 
worden of zijn uitgezet bij het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder.  

Gronden niet in exploitatie: € 22.798.000     (vorig jaar €  15.561.000  ) 

Onderstaand tabel geeft inzicht in de gronden niet in exploitatie: 

Omschrijving
Boekwaarde     

1-1-2007 Investeringen Desinvesteringen Boekwaarde    31-
12-2007

Reconstructiewet 725.000,00        50.000,00         -                        775.000,00         
Grondverwerving en landinrichting 6.626.000,00     640.000,00       1.055.000,00        6.211.000,00      
Hart van de Heuvelrug 8.132.000,00     1.090.000,00    -                        9.222.000,00      
Landgoed Paltz -                     6.511.000,00    -                        6.511.000,00      
Grond Soest 78.000,00          -                    -                        78.000,00           

15.561.000,00   8.291.000,00    1.055.000,00        22.797.000,00    

OVERZICHT GRONDEN NIET IN EXPLOITATIE

Overlopende activa: €  74.524.000   (vorig jaar €  39.282.000  ) 

De overlopende activa bestaan uit nog te ontvangen bedragen en vooruit betaalde bedragen.  

In de navolgende tabel is een specificatie opgenomen van het saldo van de overlopende activa. 
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Overzicht overlopende activa 31-dec-07 31-dec-06

Te ontvangen rente 7.857.000              9.821.000
Te ontvangen rente garantieproducten 16.454.000            13.119.000
Nog te ontvangen voorgaande jaren i.v.m. grenswijzigingen -                         90.000
Nog te ontvangen bedragen gemeenten (bodemsanering) 374.000                 291.000
Bijdrage oud-directeur dienst WEM -                         100.000
Nog te ontvangen bijdrage EU en Unité inzake innovatieve acties 729.000                 729.000
Belastingdienst / Remu Houdstermaatschappij 1.069.000              0
Nog te ontvangen opcenten motorrijtuigenbelasting 7.967.000              7.199.000
Nog te nog te ontvangen dividendbelasting 11.245.000            0
Vooruitbetaald ILG 5.559.000              0
Verplichtingen ILG NTO 14.018.000            0
Voorfinanciering ILG 2.836.000              0
Nog te ontvangen Rijksbijdrage RAK 574.000                 0
Nog te ontv. Berg en Bosch 643.000                 643.000
Nog te ontv. subs. Min. LNV:  rijkssrt.bel., Pilot Lang, DLG, Landsch.bhr. -                         252.000
Nog te ontvangen landbouwstructuurverbetering -                         86.000
Nog te ontvangen Groene Hart Noord- en Zuid-Holland -                         248.000
Nog te ontvangen subsidie PUEV -                         119.000
Nog te verrekenen interne bijdrage BOR 2.846.000              4.888.000
Nog te ontvangen Valkenheide -                         563.000
Overige overlopende activa 2.353.000              1.134.000

Totaal 74.524.000 39.282.000            

Liquide middelen: € 36.377.000    (vorig jaar €  14.552.000  ) 

De liquide middelen vertegenwoordigen direct opvraagbaar geld dat vrijelijk ter beschikking staat. Het betreffen 
rekening-courantsaldi bij banken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de liquide middelen. 

Balans 1-1-2007 mutaties Balans 31-12-2007
600 0 600

354.000 91.000 445.000
14.197.400 981.000 15.178.400

0 20.753.000 20.753.000
14.552.000 21.825.000 36.377.000

Kas
Giro
Bank
Rek.crt.positie Groenfonds

Overzicht liquide middelen
Omschrijving

PASSIVA

Ter toelichting van de passiva zijn verloopoverzichten opgenomen voor het Eigen vermogen, de voorzieningen en 
de schulden. Onder de verloopoverzichten zijn toelichtingen opgenomen. 

Eigen vermogen: € 668.530.000 (vorig jaar € 591.096.000 ) 

Het eigen vermogen is de som van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo van de 
programmarekening (ná resultaat). Hierna volgt een toelichting bij elk van deze componenten. 

Algemene reserves: € 60.925.000       (vorig jaar €  57.842.000 ) 

Algemene reserve 
De algemene reserve is een reserve met een algemeen karakter en bestaat uit de saldireserve  
(€ 53.449.000 per 31 dec. 2007) en de bedrijfsvoeringreserve (€ 7.476.000 per 31 dec. 2007). De algemene 
reserve dient primair als buffer voor de financiële risico’s die voortvloeien uit de taakuitoefening van de provincie. 
Deze risico’s hebben veelal betrekking op specifieke dossiers en activiteiten van de provincie maar zijn deels ook 
inherent aan de bedrijfsvoering. 

206



Bij de behandeling van de Begroting 2005 is besloten om de minimale omvang van de saldireserve te bepalen op 
€ 60 miljoen (PS 8 november 2004; PS2004BEM28). Uit een analyse van de feitelijke risico’s is inmiddels 
gebleken dat een buffer van € 25 miljoen voldoende is om de risico’s van de provincie af te dekken. De werkelijke 
omvang van de saldireserve ultimo 2007 bedraagt €  53.449.000. 

Het verloop van de saldireserve is op hoofdlijnen als volgt te specificeren: 

Balanswaarde begin boekjaar € 50.824.000 
Bij: Toevoeging rekeningresultaat 2006  € 12.725.000  

  € 61.549.000  
Af: Onttrekkingen in de loop van het boekjaar*  € 10.100.000  
Balanswaarde einde boekjaar € 53.449.000  

* Specificatie van deze onttrekkingen: 
� Programmabegroting 2007    €     6.680.000 
� Wonen binnenstad Nieuwegein, Wateras, Holl.IJssel  €     1.420.000 
� Stelpost nog toe te wijzen middelen 2007 (afrekenvoorstel 2006) €     2.000.000      
      
Totaal onttrekkingen    €   10.100.000 

Dienstreserves/bedrijfsvoeringreserve 
Tot 1 juli 2007 kende de provincie diensten en dienstreserves. Deze dienstreserves maakten onderdeel uit van de 
algemene reserve. Bij het ontstaan van de nieuwe organisatie is de dienstenstructuur opgeheven. De 
dienstreserves zijn als gevolg daarvan overgeheveld naar de bedrijfsvoeringreserve. De bedrijfsvoeringreserve 
heeft eveneens een algemeen karakter. Dit betekent dat er geen specifieke bestemming aan is gegeven. Het 
saldo mag maximaal € 7,5 miljoen bedragen. Voeding vindt jaarlijks ingevolge de budget- en afrekenregels plaats 
uit het gerealiseerde voordelige rekeningsaldo. De beschikkingsbevoegdheid over de bedrijfsvoeringreserve ligt 
bij Provinciale Staten. De bedrijfsvoeringreserve mag uitsluitend worden aangewend voor incidentele uitgaven 
(zonder structurele effecten).  
Per 31 december 2007 was de stand van de Bedrijfsvoeringreserve €  7.476.000 (het saldo van de dienst-
reserves bedroeg vorig jaar € 7.018.000).  

Bij de bestemming van het rekeningresultaat zal het positieve rekeningresultaat van € 25.200.000 worden 
toegevoegd aan de algemene reserve. 

Bestemmingsreserves  € 582.396.000    (vorig jaar €  514.122.000 voor resultaatbestemming)

Middelen die zijn vastgelegd in een bestemmingsreserve of voorziening kunnen niet voor een ander doel worden 
uitgegeven, tenzij de Staten ingevolge een besluit de bestemming wijzigt. Er moet een gegronde reden zijn om 
een reserve of een voorziening in te stellen. Tegelijkertijd moet er voor gewaakt worden dat de begrotingspositie 
van de provincie wordt aangetast door niet afgedekte financiële risico’s. 

Bestemmingsreserves onderscheiden zich van de algemene reserve doordat er sprake is van een vastgelegde 
toekomstige aanwending, maar er bestaat nog geen wettelijke of feitelijke verplichting jegens derden. Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld een voorziening. De bestemmingsreserves zijn onder te verdelen in twee groepen, 
afhankelijk van het soort aanwending: ten behoeve van de egalisatie en overige bestemmingsreserves.  

Bestemmingsreserves ten behoeve van egalisatie 
Het saldo van de bestemmingsreserves ten behoeve van egalisatie is in vergelijking tot vorig jaar afgenomen met 
een bedrag van € 294.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de onttrekking aan de reserve rente en 
afschrijvingen voor de afschrijving  Paushuize en Rijnsweerd. 

Overige bestemmingsreserves
Het saldo van de overige bestemmingsreserves is in vergelijking tot vorig jaar toegenomen met een bedrag van   
€ 68,3 miljoen. Onderstaand treft u aan de voornaamste mutaties: 
� Reserve Stimuleringsfonds:   af: €    5,7 miljoen 
� Reserve Organisatie in Ontwikkeling:    af: €    3,1 miljoen 
� Reserve Rond- en Randwegen:  af: €    3,6 miljoen 
� Reserve Grote wegenwerken:  af: €    3,5 miljoen 
� Reserve dekking Provinciaal Structuurfonds bij: €  15,9 miljoen 
� Reserve Provinciaal Structuurfonds:  bij: €    5,1 miljoen 
� Reserve Coalitieakkoord:  bij: €  62,4 miljoen 
� Reserve Nog te verrichten activiteiten:  bij: €    5,2 miljoen 
� Reserve Concessieverlening EEV:        bij: €    3,4 miljoen 
� Overige minder omvangrijke mutaties  af:  €   9,0 miljoen 
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Een detailoverzicht met de mutaties per reserve treft u aan in bijlage 2. 

Saldo programmarekening (ná resultaatbestemming): € 25.209.000 (vorig jaar €  19.132.000 ) 

Het boekjaar 2007 is afgesloten met een voordelig saldo van € 25.807.000. Voor een specificatie van dit resultaat 
wordt verwezen naar de rekening van baten en lasten. 

Voorzieningen: € 110.459.000 (vorig jaar €  60.161.000 ) 

Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd ter dekking van 
verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar wel redelijkerwijs is in te 
schatten of voor bestaande risico’s op dergelijke verplichtingen en verliezen. Tot de voorzieningen worden ook 
gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. 

De voornaamste mutaties in de voorzieningen hebben plaatsgevonden in de onderstaand voorzieningen. 
� Voorziening BDU        bij:  €  21,9 miljoen 
� Voorziening Rijksbijdrage ILG       bij:  €  21,2 miljoen 
� Voorziening wettelijk JHV       bij:  €    3,8 miljoen 

Een detailoverzicht met de mutaties per voorziening treft u aan in bijlage 3. 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer: € 7.714.000 (vorig jaar  
€  9.529.000 ) 

De afname van de langlopende schuld met € 1.815.000 betreft regulieren aflossing op aangegane leningen. De 
rentelast voor het boekjaar betreft € 463.000 en is door middel van de renteomslag aan de programma’s 
toegerekend. 
Zie voor een detailoverzicht verplichte bijlage 5: Staat van opgenomen langlopende geldleningen. Het restant 
saldo van de opgenomen langlopende geldleningen wordt binnen 12 jaar volledig afgelost.  

Vlottende passiva: €  133.427.000    (vorig jaar €  106.180.000) 

Het saldo van de vlottende passiva is de som van de saldi op kortlopende schulden aan derden en overlopende 
passiva. Hierna volgt een toelichting bij elk van deze categorieën. 

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar: € 22.479.000 (vorig jaar  
€  15.896.000 ) 

Het saldo van de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd kleiner dan 1 jaar heeft betrekking op 
crediteuren. De crediteurenstand per het einde van het jaar is toegenomen met € 6.583.000. 

Overlopende passiva: €  110.949.000 (vorig jaar €  90.284.000 )

De overlopende passiva zijn van € 90.3 miljoen toegenomen met € 20,6 miljoen tot € 110,9 miljoen. Hieronder is 
opgenomen een rekening-courantverhouding met het BOR-fonds ad € 45,1 miljoen (2006: € 47,1 miljoen). Verder 
zijn de overlopende passiva in hoofdlijnen als volgt te specificeren: 
� nog te betalen bedragen €  49,6 miljoen, vorig jaar € 40,7 miljoen, een toename van € 8,9 miljoen. Het betreft 

voornamelijk een bedrag aan verplichtingen van € 35,4 miljoen en nog te betalen loonheffingen sociale lasten 
van € 2,9 miljoen. 

� vooruitontvangen bedragen € 16,2 miljoen, vorig jaar € 2,5 miljoen, een toename van €  13,7 miljoen. De 
vooruitontvangen bedragen hebben voornamelijk betrekking op ILG € 14,0 miljoen. 

Hierna volgt een toelichting bij elk van deze categorieën. 
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Overlopende passiva 31-dec-07 31-dec-06
Nog te betalen:
Rente leningen opgenomen geld 0 402.000
Nog te betalen leningen/beleggingen 0 296.000
Nog te betalen loonheffing en premie ABP 2.850.000 1.936.000
Nog te betalen SOS aan partners PC6/PC7 0 1.812.000
Nog te betalen randwegen Harmelen en Loenen 1.936.000 1.436.000
Nog te betalen muziekpaleis 3.000.000 3.000.000
Nog te betalen Jeugdhulpverlening 503.000 0
Nog te storten bijdrage BOR-fonds 4.000.000 0
Nog te betalen Dienst Regelingen 725.000 0
Overige nog te betalen bedragen 1.144.000 3.322.000
- Verplichtingen 17.699.000 14.138.000
- Subsidieverplichtingen 17.722.000 14.370.000

Totaal nog te betalen 49.579.000 40.712.000

Vooruit ontvangen:
Verplichtingen ILG 14.018.000 0
Vooruitontvangen bodemsanering 83.000 83.000
Vooruitontvangen aflossing geldlening St. Rijnlanden 1.070.000 0
Vooruitontvangen VROM 0 459.000
Vooruitontvangen EU-richtlijn Geluid 0 211.000
Vooruitontvangen BANS 158.000 174.000
Vooruitontvangen Fort Vechten 276.000 0
Vooruitontv. middelen NSL (m.i.v. 2007 opgenomen als voorziening) 0 1.239.000
Bijdrage OLVM inzake nazorg vuilstort Maasbergen 546.000 0
Overige vooruitontvangen bedragen 73.000 300.000

Totaal vooruit ontvangen 16.224.000 2.467.000              

Gewaarborgde geldleningen: € 35.552.000  (vorig jaar €  41.170.000 )

Voor een overzicht van de gewaarborgde geldleningen wordt verwezen naar verplichte bijlage 6: Staat van 
gewaarborgde geldleningen. Het bedrag waarvoor de provincie garant staat bedraagt € 35,5 miljoen. In 2007 zijn 
door de provincie inzake garantstellingen geen betalingen gedaan. 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Huur- en leasecontracten 
De belangrijkste meerjarige contractuele verplichtingen van de provincie hebben betrekking op de lease van 
automatiseringsapparatuur; hiervoor is jaarlijks circa € 1,7 miljoen verschuldigd. Voorts is er een meerjarige 
verplichting voor de huur van het kantoorruimte Bloeyendaal voor een bedrag van  
€ 850.000 per jaar. 

ILG
De provincie Utrecht en het Rijk hebben prestatieafspraken met betrekking tot het inrichten van het landelijk 
gebied in onze provincie. Deze prestaties zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Het Rijk heeft via een 
beschikking een bedrag van € 218 miljoen ter beschikking gesteld voor de periode 2007-2013 (investerings-
budget landelijk gebied). Dit bedrag wordt als volgt beschikbaar gesteld: 

2007 € 32 miljoen 
2008 € 32 miljoen 
2009 € 32 miljoen 
2010 € 34 miljoen 
2011 € 30 miljoen 
2012 € 30 miljoen 
2013 € 28 miljoen 

De beschikking is als obligoboeking op de provinciale balans opgenomen. In 2006 heeft de provincie Utrecht 
€ 32 miljoen ontvangen. Hiervan is € 11,0 miljoen besteed ter realisering van prestaties uit de bestuurs-
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overeenkomst. Ultimo 2007 resteert er een bedrag van € 21 miljoen dat nog besteed moet worden aan de 
afgesproken prestaties uit de bestuursovereenkomst. 

De provincie Utrecht heeft als onderdeel van de bestuursovereenkomst verplichtingen van het Rijk overgenomen. 
Deze zijn als obligoboeking opgenomen op de balans (€  92 miljoen).  
Een bedrag van € 14 miljoen is in 2007 als last genomen. Hier tegenover staat een vordering op de rijksbijdrage 
onder de overlopende activa “Nog te ontvangen bedragen”. 

Vakantiedagen en vakantiegeld 

Er is, conform het BBV, geen voorziening gevormd voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen (ziektekosten 
gepensioneerden, wachtgelden en vakantiegeld) van jaarlijks vergelijkbare omvang. Jaarlijks wordt door de 
provincie naar schatting € 3,6 miljoen aan vakantiegeld en andere arbeidskosten gerelateerde uitgaven verricht. 

Paragraaf weerstandsvermogen 

Overige relevante financiële verplichtingen en risico’s zijn vermeld in de paragraaf Weerstandsvermogen.
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Programmarekening
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Toelichting op de 
programmarekening
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PROGRAMMA / TOELICHTING verschillen > € 100.000 
+ = Voordeel - = Nadeel 
1.1 Algemeen bestuur
Begr. na wijz.     22.482  Realisatie     17.405  Saldo  5.077
Lasten:
Apparaatskosten: Uren niet volledig geschreven en minder uren geschreven door vacatures. 678
Wachtgelden en pensioenen: Uitkeringen van de pensioenen van oud gedeputeerden komen niet 
meer ten laste van programma 1.1 maar ten laste van de daarvoor gevormde voorziening. 

254

Communicatie met inwoners: Zowel de lasten als baten waren niet begroot. -121
Agenda 2010 Hart van de Heuvelrug: Zie ook projectblad. 128
Kwaliteitsverbetering organisatie: Zie ook projectblad. 3.138
Coördinatie NV Utrecht: Lagere uitgaven omdat 2007 met name is benut als onderzoeksfase. 113
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 608
Baten:
Communicatie met inwoners: De bijdrage van statengriffie was niet begroot. 100
Agenda 2010 Hart van de Heuvelrug: Zie ook projectblad. 207
Coördinatie NV Utrecht -105
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 78

   
1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid
Begr. na wijz.      2.578  Realisatie      2.280  Saldo  298
Lasten:
Apparaatskosten: Minder uren besteed aan programma 1.2 mede door een relatief hoog 
ziekteverzuim. Dit had geen negatieve gevolgen voor programma 1.2.  

243

Saldo verschillen kleiner dan € 100.000. 29
Baten:
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000. 25
           
1.3  Concernbeleid en concerncontrol 
Begr. na wijz.     74.425- Realisatie     78.793-  Saldo  4.368
Lasten:
Apparaatskosten: Minder uren geschreven door openstaande vacatures, langdurig zieken en 
zwangerschapsverlof. Ter vervangingen zijn externen ingehuurd. 

208

Saldo verschillen kleiner dan € 100.000. 85
Baten:
In 2007 is meer dividend ontvangen van de Remu en Vitens dan begroot. 4.069
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000. 6
       
1.4 bedrijfsvoering 
Begr. na wijz.      6.341  Realisatie      4.219  Saldo  2.122
Lasten:
DigiDiv:zie ook projectblad 794
NOVA: zie ook projectblad -511
Apparaatskosten: door de organisatieverandering is een deel van de overhead niet ingevuld; tevens 
is bij het invullen van vacatures terughoudend opgetreden 

317

Lagere onderhoudsinvesteringen in de huisvesting en inrichting door de nieuwbouw. 344
Kinderopvang: Geen uitgaven omdat door een andere fiscale systematiek de bijdrage van de 
werkgever nu rechtstreeks door de belastingdienst wordt geheven. 

246

ICT Dienstverlening: Eenmalige besparing door het overstappen naar een andere leverancier van 
kopieer- en printerapparaten. 

262

Documentaire informatievoorziening: Lagere uitgaven wegens heroverweging door OinO over de rol 
en positie van het centrale adressen bestand en een aantal grotere abonnementen. 

296

P&O werkzaamheden: er is veel tijd besteed aan het OiO-proces. Hierdoor heeft op het reguliere 
budget een onderschreding plaatsgevonden 

145

Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 225
Baten:
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 4

   
2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 
Begr. na wijz.     11.518  Realisatie     10.592  Saldo  926
Lasten:
Apparaatskosten: Minder uren geschreven op de taken “adviezen gemeentelijke ruimtelijke 
ontwikkelingen” en “producten derden gemeentelijke r.o”. 

100

Grebbelinie: Zie ook projectblad. 230
NHW Fort bij Vechten (voormalig onderdeel Agenda 2010): Zie ook projectblad. 423
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Stichtse Lustwarande Agenda 2010: Zie ook projectblad 223
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000. -103
Baten:
A2010 Fort bij Vechten: Zie ook projectblad. 66
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000. -12
       
2.2. Wonen en stedelijke ontwikkeling 
Begr. na wijz.      8.469  Realisatie      4.293  Saldo  4.176
Lasten:
Betreft niet uitgegeven budget voor Agenda 2010 project Nieuw Wonen Veenendaal-Ondiep wat pas 
in 2010 aan projecten in de gemeente Veenendaal wordt uitgegeven. 

1.523

Voor de reserve Stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing zijn al verplichtingen opgenomen die nog 
niet tot substantiële betalingen hebben geleid. 

2.535

Met betrekking tot de rijksregeling Besluit Lokatiegebonden subsidies (BLS) zijn er alleen 
voorschotten verleend voor de voorgenomen woningbouwproducktie 2007. 

336

In 2007 zijn de voorschotten in het kader van de Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 
rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. 

435

Betreft rekeningen die al eind 2007 zijn betaald terwijl deze pas in 2008 werden verwacht. Hierdoor 
is het budget onderzoek bouwstagnatie en deskundigen-pool overschreden. 

-112

Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 136
Baten:
De Rijksuitkering Besluit Lokatiegebonden subsidies is lager uitgevallen dan begroot omdat van de 
geplande winingbouw slechts 59 % voor subsidie in aanmerking komt. 

-336

De Rijksuitkering Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is in de begroting te hoog 
opgenomen Zie ook de lasten kant. 

-435

Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 94
           
2.5  Natuur en landschap
Begr. na wijz.      5.564  Realisatie      5.554  Saldo  10
Lasten:
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 -10
Baten:
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 20
           
2.6   Plattelandszaken 
Begr. na wijz.         776  Realisatie         704  Saldo  72
Lasten:
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 72
           
2.7 Ontgrondingen 
Begr. na wijz.         251  Realisatie         253  Saldo  -2
Lasten:
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 56
Baten:
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 -58
           
2.8 Uitvoering landelijk gebied 
Begr. na wijz.     15.609  Realisatie     11.951  Saldo  3.658
Lasten:
Apparaatskosten: Meer gewerkte uren door onder andere minder ziekteverzuim. -368
Overgenomen rijksverplichtingen: Meer overlopende verplichtingen van het rijk voor diverse thema's 
dan begroot. De overgenomen verplichtingen worden gedekt uit het rijk. 

-883

Programmabureau Groene Hart: Betreft niet begrote lasten en baten voor het programmabureau 
Groene Hart dat gehuisvest is in het provinciehuis Utrecht. 

-846

Groen/Blauwe diensten: Later dan geprogrammeerd is in 2007 het pilotproject voor de gebieden de 
Venen en de Utrechtse waarden gestart. 

450

EU projecten: Geld geprogrammeerd als cofinanciering voor het multiculturele centrum Agterberg. 
Door problemen rond de subsidie komt de uitvoering pas in 2008 tot stand.  

213

Reconstructie Natuur: In 2007 zijn er minder exploitatiesubsidies aan LBU verstrekt. Door de lagere 
uitgaven hebben we tevens minder rijksbijdragen ontvangen. 

136

Structuurversterking: De omvang van de 2e module van de landinrichting voor Rak Kromme Rijn viel 
duurder uit dan geraamd. De extra kosten worden door Rijksmiddelen gecompenseerd. 

-186

Reconstructie. Zie ook projectblad Reconstructie. 1.244
Nieuw Hollandse waterlinie: Zie ook projectblad Nieuw Hollandse waterlinie. 1.553
Overige kleine verschillen Agenda vitaal Platteland (Landschapbeheer utrecht, programmabeheer, 
thema landbouw etc.) 

272
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Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 182
Baten:
Programmabureau Groene Hart: Zie toelichting lasten. 851
Overgenomen rijksverplichtingen: Zie toelichting lasten 883
Reconstructie Natuur: Zie toelichting lasten. -134
Structuurversterking. Zie toelichting lasten 589
Reconstructie. Zie ook projectblad Reconstructie. -890
Nieuw Hollandse waterlinie Zie ook projectblad Nieuw Hollandse waterlinie. 193
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 399
       
3.1 Water
Begr. na wijz.      7.819  Realisatie      6.128  Saldo  1.691
Lasten:
Apparaatskosten: Meer uren besteed aan de verdrogingbestrijding en aan implementatie Europese 
kaderrichtlijn water.  

-151

Stelpost grondwaterheffing: Er zijn geen kosten in rekening gebracht tnv de commissie deskundigen, 
waardoor het budget onbesteed is.  

175

Collegeprogramma waterkering in het kader van Europese kaderrichtlijn water: Het aangenomen 
amendement is verschoven naar 2008 .  

1.000

Applicatie WEM water: Onderbesteding doordat er niet meer is geïnvesteerd in het systeem Menes 
en er vertraging is bij de keuze van een nieuw te ontwikkelen systeem. 

100

Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 62
Baten:
Bestrijding muskusratten: BTW-teruggave (transparante BTW) voorgaande jaren.  361
Verwerven leges grondwaterwet: Meer inkomsten uit leges door meer vergunningaanvragen voor 
m.n. KWO’s (koude-warmte opslag). 

109

Opleggen heffing grondwaterwet: Meer grondwaterheffingen door een hogere hoeveelheid 
opgepompt grondwater en verevening van leges. 

103

Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 -68
       
3.2 Milieu 
Begr. na wijz.     18.887  Realisatie     15.176  Saldo  3.711
Lasten:
Apparaatskosten: De onderschrijding is o.a. ontstaan door vacatureruimte, en er geen 
aanbestedingen zijn gedaan in 2007. 

843

Nationaal Samenwerkingprogramma Lucht: De rijksbijdrage NSL is doorbetaald inclusief ontvangen 
rente. Zie ook baten. 

-138

Alternatieve vervoerswijzen: Betreft niet geraamde uitgaven in het kader van de uitvoering Visie 
alternatieve vervoerswijzen,  dit is via de rijksbijdrage gecompenseerd. Zie ook baten. 

-110

Sanering en beheersing urgente bodemverontreiniging en ISV bodemsanering: Geen nieuwe 
aanbestedingen gedaan wegens participatie in een IPO project om te bepalen welke locaties met 
spoed (voor 2015) moeten worden gesaneerd. 

606

Bodem loket omvangrijke SEB: Minder kosten voor externe inhuur doordat de externen per 1 juli 
2007 tijdschrijven en de kosten op een algemeen nummer zijn geboekt. 

134

Externe Veiligheid: Lagere lasten ten gunste van apparaatskosten Externe Veiligheid 104
Geluidscherm Amersfoort: Betreft niet in de begroting geraamde uitgaven voor de realisatie hiervan. 
Het rijk vergoed de extra uitgaven volledig. Zie ook baten.  

-747

Sanering van de Nedereindse Plas: Door vertraging van het project is het tweede voorschot nog niet 
uitgekeerd aan de gemeente Utrecht. 

1.200

Reduceren CO2: Uitvoering werkprogramma Utrecht bespaart energie, het budget voor uitgaven in 
het kader van het energiefonds is slechts in beperkte mate nodig gebleken. 

130

Energiebesparing in sociale huursector: Het beschikbare bedrag zal pas in 2008 worden 
aangewend. 

175

Leren voor duurzaamheid ontwikkeling: In verband met beëindiging van het project zijn de uitgaven 
hoger dan geraamd. Dekking geschiedt uit ontvangen rijksbijdragen in eerdere jaren.  

-109

Financiën: Betreft vrijgevallen verplichtingen mbt het energiefonds 790
Project Wabo: Het budget hiervoor is bestemd voor apparaatskosten en overige uitgaven. Het niet 
aangewende saldo is besteed aan apparaatskosten. Zie ook projectenblad 

162

Diverse kleine verschillen 207
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 194
Baten:
Nationaal samenwerkingsprogramma Lucht: Vergoeding rente ten laste van treasury-resultaat (zie 
ook lasten) 

138

Alternatieve vervoerswijzen: Zie toelichting lasten. 133
ISV bodemsanering en Uitvoeren meerjarig programma bodemsanering: Minder middelen 
uitgegeven door niet aangaan van bestedingen. Als gevolg hiervan minder geld gekregen van 
VROM in 2007( zie ook zie lasten). 

-1.124
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Geluidscherm Amersfoort: zie toelichting lasten. 747
Leren voor duurzaamheid ontwikkeling. Zie toelichting lasten 113
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 263

4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem
Begr. na wijz.     44.729  Realisatie     36.880  Saldo  7.849
Lasten:
Apparaatskosten: Meer uren doorberekend aan projecten (Stichtse Lustwarande, Op de Fiets en 
BOR projecten) en meer besteed aan de aanbesteding OV. 

-634

Afwikkelingsverschillen van te hoog opgenomen verplichtingen van voorgaande jaren 180
Project Stichtse Lustwarande: Zie ook projectblad. -210
Project Op de Fiets! (inclusief fietstunnel A28): Zie ook projectblad. 644
Project Recreatieve fietsverbindingen: Geen uitgaven gedaan, omdat onder andere de aanbesteding 
nog niet afgerond was. 

1.453

Uitvoeringsprojecten UMP: Projecten lopen niet volgens planning doordat de Provincie 
medefinancier of -participant is en door het trager verlopen van procedures door strengere 
wetgeving. 

3.419

Brede doeluitkering Verkeer en vervoer (BDU): De BDU is een bijdrageregeling, vooral op het gebied 
van openbaar vervoer en infrastructerele projecten. De realisatie wijkt af, omdat niet alle bijdragen 
aan gemeenten opgenomen in het bestedingsplan BDU ook daadwerkelijk zijn afgewikkeld in 2007. 
Deze bedragen blijven gereserveerd voor de gelabelde projecten en komen tot uitkering in latere 
jaren. Het nadelig resultaat wordt gecompenseerd door terugontvangen voorschotten vanuit eerdere 
toekenningen. 

-1.045

Schadeafwikkeling wegen 2005 t/m 2007: Is hoger uitgevallen dan begroot. -263
Projecten Bereikbaarheidsoffensief Randstad: Nadeel doordat de kosten van de A12 Bravo 
projecten over de jaren 2004 t/m 2006 ten laste van het BOR fonds worden gebracht (-2.558). 
Nadeel viel nog mee wegens vertraging van een aantal projecten(1.821). 

-737

Overschrijding budget Verkeersring A27, A1 en A28 vanwege het hoger uitvallen van de 
pakketstudies. Een deel (98) is via doorbelasting door derden gecompenseerd. 

-144

Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 82
Baten:
Uitvoeringsprojecten UMP: Voordeel door het terugontvangen van A12 BRAVO-projecten van 
voorgaande jaren die ten laste van het BOR fonds zijn gebracht. 

1.297

Brede doeluitkering Verkeer en vervoer (BDU): Zie toelichting lasten. 1.045
Schade afwikkeling wegen 2005 tot en met 2007: Terugontvangsten derden hoger dan begroot. Dit 
compenseert niet volledig de hogere lasten. Zie ook lasten. 

140

Projecten Bereikbaarheidsoffensief Randstad: Voordeel onstaan omdat onttrekking uit het BOR 
fonds hoger is uitgevallen. Zie ook lasten. 

913

Project Op de Fiets! (inclusief fietstunnel A28): Zie ook projectblad. 940
Huren en pachten: Hogere huuropbrengst doordat verschillende panden langer in eigendom zijn 
gebleven dan bedoeld. 

109

Bij de exploitatie provinciaal eigendom is een voordeel ontstaan door een aantal verkopen in het 
tweede halfjaar 2007 die niet waren begroot. 

551

Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 109
       
4.6  Verkeersveiligheid 
Begr. na wijz.      5.566  Realisatie      6.075  Saldo  -509
Lasten:
Brede doeluitkering Verkeer en vervoer( BDU): Voordeel omdat de bijdragen vanuit de BDU aan 
gemeenten in toekomstige jaren worden uitgekeerd aan specifiek gelabelde projecten. 

1.339

Uitvoeringsprojecten UMP: Bij verschillende projecten is er een vertraging ontstaan waardoor de 
lasten lager uitvielen. 

191

ROV: De ROV projecten Utrecht bleken zo succesvol dat het budget op was. Dagelijks bestuur ROV 
heeft extra buget beschikbaar gesteld om aan de extra belangstelling tegemoet te komen. 

-124

Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 -32
Baten:
Brede doeluitkering Verkeer en vervoer. Zie toelichting lasten. -1.339
Uitvoeringsprojecten UMP: Bij verschillende projecten is er een vertraging ontstaan waardoor de 
bijdrage later binnenkomt. 

-671

ROV: Zie toelichting lasten. 130
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 -3
       
4.7  Kwaliteit leefomgeving 
Begr. na wijz.      4.132  Realisatie         863  Saldo  3.269
Lasten:
Diverse projecten Grote wegenwerken: Vertraging vanwege ruimtelijke ontwikkelingen en de 3.103
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actualisatie van het SMPU. 
BDU: Door vertragingen bij gemeentelijke projecten zijn de hiervoor gereserveerde subsidiebijdragen 
niet uitgekeerd. 

1.557

Saldo verschillen kleiner dan € 100.000. 164
Baten:
BDU: Door de lagere uitgaven (zie lasten) wordt er minder uit de voorziening onttrokken -1.557
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000. 3
       
5.1  Economische zaken, recreratie en toerisme
Begr. na wijz.     17.236  Realisatie     11.374  Saldo  5.862
Lasten:
Apparaatskosten 162
Economisch beleidsplan: Het uitvoeringsbudget is een gedeelte nog niet besteed doordat de pijlen 
op het binnenhalen van de Tour de France zijn gericht op 2010 in plaats van 2009. 

163

Projecten Economische Ontwikkeling: Subsidies die worden verleend op basis hiervan worden via 
het kasstelsel verantwoord. In de jaarrekening is de storting in de reserve (€  561.000) als last 
opgenomen. De werkelijke betalingen was hoger (€ 1.644.000) met daartegenover een onttrekking 
aan de reserve. 

-1.086

Herstructurering bedrijventerreinen: De bijdragen voor de bedrijventerreinen in Bunschoten en 
Ronde Venen zijn nog niet verleend omdat de aanvragen eind november binnen kwamen. 

2.500

Tenderregeling Investeringsprogramma Provincies (TIPP): De TIPP-regeling is afgelopen, maar de 
financiën ijlen nog na. In 2007 zijn er nog subsidies betaald en rijksbijdragen ontvangen. 

-234

Science Park: In 2007 zijn er 2 verplichtingen aangegaan, maar nog geen uitgaven gedaan. 375
Pieken in de Delta / Cofinancieringsfonds: Het restant van het budget is bestemd voor EFRO-
projecten. Deze regeling is in 2007 gestart maar pas in 2008 komen de eerste verplichtingen. 

1.814

Programma Cultuur en Economie: Eén subsidiebeschikking hiervoor is nog niet beschikt en zal in 
2008 beschikbaar worden gesteld. 

229

Toeristische ontsluiting cultureel erfgoed: Het budget hiervoor is niet aangewend, omdat het niet 
mogelijk is gebleken hiervoor beleid te ontwikkelen. 

154

Recreatieve routenetwerken: In 2007 is er sprake van onderbesteding. In 2008 zal hiertoe een visie 
op routes worden opgesteld, zodat het beleid alsnog kan worden geactualiseerd. 

285

Project Wandelen (Agenda 2010): Het Agenda2010-project Wandelen is in de uitvoeringsfase. 
waardoor niet het gehele budget is besteed. 

424

Projecten Toeristische Ontwikkeling: Aan projecten Toeristische Ontwikkeling is meer uitgegeven 
dan geraamd. 

-130

Fusie UTR: Het budget Fusie UTR is slechts ten dele benut. Inmiddels is dit proces afgerond en 
vloeit het resterend budget terug naar de algemene middelen. 

511

Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 211

Baten:
Tenderregeling Investeringsprogramma Provincies (TIPP): Zie toelichting lasten. 397
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 87
       
5.2  Financieel toezicht 
Begr. na wijz.         750  Realisatie         700  Saldo  50
Lasten
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 50
       
5.3  Sociale pijler
Begr. na wijz.     24.708  Realisatie     20.356  Saldo  4.352
Lasten:
Apparaatskosten: Onderschrijding komt grotendeels door vacatures die pas gedurende 2007 zijn 
ingevuld. 

503

Project Sociale Agenda: Zie ook projectblad. 2.970
Project Wel Thuis!: Zie ook projectblad. -132
Het flexibelbudget voor projecten Welzijn 2007 is nauwelijks gebruikt, omdat het collegeprogramma 
in september 2007 bekend werd. 

110

Een bedrag van € 535.000,- is in 2007 niet besteed en wordt in 2008 ingezet. 535
De definitieve verleningen jeugdhulpverlening en de daarmee samenhangende bevoorschotting 
vielen hoger uit dan begroot. Via de rijksuitkering is dit gecompenseerd. Zie ook baten. 

-805

Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten Jeugdhulpverlening is toegevoegd aan de 
voorziening jeugdhulpverlening. 

-3.610

Balansafwikkelingen. 102
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000. 261
Baten:
Rijksbijdrage Jeugdhulpverlening 4.415
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Saldo verschillen kleiner dan € 100.000. 2
       
5.4  Cultuur
Begr. na wijz.     29.989  Realisatie     26.650  Saldo  3.339
Lasten:
Apparaatskosten. 263
Ureka: Minder uitgegeven omdat een aantal gemeente nog geen voorschot op de subsidie hebben 
gekregen, omdat ze nog niet met de realisatie van een cultuurhuis zijn begonnen. 

562

Archeologiebeleid, uitvoering en verwachtingskaarten: In 2007 is bij de provincie een wettelijke 
archeologietaak gekomen. De functie hiervoor is nog niet ingevuld. 

120

CHS: Onderbesteding door minder projecten in uitvoering dan gepland en door een lager aantal 
subsidieverzoeken. 

397

Steenfabriek Bosscherwaarden: Nog geen bijdrage verstrekt aan Het Utrechts Landschap omdat de 
uitwerking van het projectvoorstel nog niet is afgerond. 

1.000

Monumenten: Aan subsidies is in 2007 meer uitgegeven door voorfinancieringen en het afgeven van 
beschikkingen naar aanleiding besluitvorming uit voorgaande jaren. 

-421

Pyramide van Austerlitz: Lagere uitgaven vanwege het nog niet starten van de daadwerkelijke 
restauratie. 

744

Actieprogramma Cultuurbereik: Overschrijding doordat na een lange aanloopperiode met 16 
gemeentes in 2007 een convenant is afgesloten. 

-417

Kunst Centraal: Minder uitgegeven aan CAO-aanpassingen dan verwacht. 100
Versterking cultuureducatie in primair onderwijs: De rijksbijdrage Stimulering primair onderwijs is ten 
onrechte, zowel aan de laste- als batenkant, niet in de begroting 2007 opgenomen. 

-124

Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 60
Baten:
Monumenten: Aan voorfinancieringen is in 2007 in totaal € 438.000 in rekening gebracht bij de 
monument-eigenaren. Dit bedrag is in het Investeringsfonds gestort. 

438

Actieprogramma Cultuurbereik: Zie toelichting bij de lasten. 417
Versterking cultuureducatie in primair onderwijs: Zie toelichting bij de lasten. 124
Saldo verschillen kleiner dan € 100.000 76
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Verplichte bijlagen 
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Bijlage 2

(bedragen x € 1.000,=)
Saldo AF Saldo

1-jan-07 Rente div. div 31-dec-07

ALGEMENE RESERVES
Saldireserve 50.824 12.725 10.100 53.449
Reserve Bedrijfsvoering 0 7.476 0 7.476
Dienstreserve BMS 437 69 506 0
Dienstreserve Concernstaf 420 0 420 0
Dienstreserve Kabinet 22 49 71 0
Dienstreserve ECC 439 0 439 0
Dienstreserve Statengriffie 166 0 166 0
Dienstreserve Ruimte en Groen 448 545 993 0
Dienstreserve Water en Milieu 657 998 1.655 0
Dienstreserve Wegen, Verkeer en Vervoer 623 89 712 0
Dienstreserve Welzijn, Economie en Bestuur 532 659 1.191 0
Dienstreserve PSD 3.276 840 4.116 0

Totaal Algemene reserves 57.843 0 23.450 20.368 60.925

BESTEMMINGSRESERVES

Bestemmingsreserves tbv egalisatie
Rente en Afschrijvingen 26.114 1.034 0 1.617 25.531
Gevolgen BTW-compensatie 3.503 236 -1 3.739
Exploitatieverschillen grondwaterbeheer 1.165 1.192 1.140 1.217

Subtotaal 30.782 1.034 1.428 2.756 30.487

Overige bestemmingsreserves
Frictiekosten Kwatta 530 0 202 328
Stimuleringsfonds 44.488 4.555 10.296 38.747
Reconstructiewet 2.447 354 0 2.801
Ecoducten 5.902 0 132 5.770
Dekking toekomstige tekorten en uitgaven 1.710 0 0 1.710
Dekking Provinciaal Structuurfonds 284.388 73.625 57.737 300.276
Provinciaal Structuurfonds 6.994 10.657 5.819 11.831
Tsunami ramp 400 62 0 462
Projecten 14.154 13.020 13.786 13.389
Caolitieakkoord 0 68.980 5.360 63.620
Nog te verrichten activiteiten 0 5.217 44 5.173
Nog te verrichten activiteiten CS, BMS, Kabinet 1.447 120 1.567 0
Cofinancieringsfonds 2.500 0 686 1.814
Vervanging dienstauto's 87 33 0 120
Organisatie in ontwikkeling 15.927 0 3.092 12.836
Nog te verrichten activiteiten REG 2.379 -192 2.187 0
Aankopen cq. veiligstellen natuurterreinen 6.484 1.181 743 6.921
Aanvulling stads- en dorpsvernieuwing 830 0 0 830
Monumenten 5.786 85 125 5.747
Aanvulling Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV) 1.907 469 474 1.902
Knelpunten landelijk gebied 1.356 585 585 1.356
Knelpunten verplaatsing agrar. bedr. EHS-De Venen 677 0 0 677
Inrichting Middelwaard (zandwinfonds) 61 0 17 44
Risico's voorfinanciering REG 685 0 0 685
Uitvoeringsprogramma Woonschepenbeleid -83 150 515 -448
Aankoop Fort aan de Buursteeg 1.400 600 1.000 1.000
ILG 26.100 0 0 26.100
Nog te verrichten activiteiten WEM 350 0 350 0
Milieubeleidsplan 0 0 0 0
Subsidie verdrogingbestrijding 991 0 233 757

STAAT VAN RESERVES

Omschrijving Bij
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Saldo AF Saldo
1-jan-07 Rente div. div 31-dec-07

Omschrijving Bij

Concessieverlening EEV 0 3.360 0 3.360
Rond- en randwegen 3.564 0 3.564 0
Grote wegenwerken 24.765 17.677 21.222 21.219
Stimulering openbaar vervoer 337 0 0 337
Nog te verrichten activiteiten MEC 395 192 587 0
Capaciteitsreductie verzorgingshuizen 982 0 0 982
Provinciale reserve jeugdhulpverlening 399 0 64 335
Restauratie kasteel Amerongen 2.757 0 1.275 1.483
Archeologisch informatie centrum 261 0 26 235
Recreatieve fietsverbindingen 1.453 77 0 1.531
Bibliotheekvernieuwing 2.884 32 534 2.382
Toeristische ontwikkeling 941 651 496 1.096
Economische ontwikkeling 6.016 1.141 1.897 5.260
CHS 322 542 75 789
Nog te verrichten activiteiten PSD 685 0 685 0
Vervanging inventaris/apparatuur 552 362 18 896
ICT 2.183 833 0 3.016
Digidiv 4.947 0 406 4.541

Subtotaal 483.340 0 204.369 135.802 551.909

Totaal bestemmingsreserves 514.122 1.034 205.797 138.557 582.396

TOTAAL RESERVES 571.965 1.034 229.247 158.925 643.321
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 Saldireserve
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

50.824 10.100 12.725 53.449

Doel Opvang van rekeningsaldi en onvoorziene mee- en tegenvallers 

Specificatie stortingen Afrekenvoorstellen jaarrekening 2006 12.725

Specificatie onttrekkingen Storting in Stimuleringsfonds 
Afrekenvoorstellen

1.420
8.680

Toelichting 

 Reserve bedrijfsvoering
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

0 0 7.476 7.476

Doel Op 5 februari 2007 hebben provinciale staten besloten tot opheffing van de oude 
dienstreserves en tot de instelling van de nieuwe bedrijfsvoeringsreserve (PS 
2007BEM01).  Het doel van de Bedrijfsvoeringsreserve is het opvangen van 
jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringsresultaten van de gezamenlijke 
afdelingen zodat deze schommelingen niet van invloed zijn op de kostprijs van 
beleidsproducten. Maximale positie  € 7.500. 

Specificatie stortingen Overboeking saldi Dienstreserves 7.476

Specificatie onttrekkingen 

Toelichting 

 Dienstreserve BMS
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

437 506 69 0

Doel Opvang van rekeningsaldi en van onvoorziene mee- en tegenvallers voor zover 
deze op grond van de budget- en afrekenregels ten gunste/laste van de 
betreffende dienst komen.

Specificatie stortingen Afrekenvoorstel 2006 69

Specificatie onttrekkingen BMS herindeling 
Naar Bedrijfsvoeringsreserve 

45
461

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 1.1 Algemeen bestuur en is 
overgeheveld naar de bedrijfsvoeringsreserve 
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 Dienstreserve Concernstaf
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

420 420 0 0

Doel Opvang van rekeningsaldi en van onvoorziene mee- en tegenvallers voor zover 
deze op grond van de budget- en afrekenregels ten gunste/laste van de 
betreffende dienst komen. 

Specificatie stortingen 

Specificatie onttrekkingen Afrekenvoorstel 2006 
CS Financiën 
Naar Bedrijfsvoeringsreserve 

167
50

203
Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 1.3 Concernbeleid en –control en 5.2 

Financieel toezicht en is overgeheveld naar de bedrijfsvoeringsreserve.

 Dienstreserve Kabinet
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

22 71 49 0

Doel Opvang van rekeningsaldi en van onvoorziene mee- en tegenvallers voor zover 
deze op grond van de budget- en afrekenregels ten gunste/laste van de 
betreffende dienst komen 

Specificatie stortingen Afrekenvoorstel 2006 49

Specificatie onttrekkingen Naar Bedrijfsvoeringsreserve 71

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en 
veiligheid, archiefinspectie en is overgeheveld naar de bedrijfsvoeringsreserve.

 Dienstreserve ECC
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

439 439 0 0

Doel Opvang van rekeningsaldi en van onvoorziene mee- en tegenvallers voor zover 
deze op grond van de budget- en afrekenregels ten gunste/laste van de 
betreffende dienst komen. 

Specificatie stortingen 

Specificatie onttrekkingen Afrekenvoorstel 2006 
Dienstreserve COM salarissen 
Naar Bedrijfsvoeringsreserve 

155
100
184

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 1.1 Algemeen bestuur en is 
overgeheveld naar de bedrijfsvoeringsreserve.
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 Dienstreserve Statengriffie
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

166 166 0 0

Doel Opvang van rekeningsaldi en van onvoorziene mee- en tegenvallers voor zover 
deze op grond van de budget- en afrekenregels ten gunste/laste van de 
betreffende dienst komen. 

Specificatie stortingen 

Specificatie onttrekkingen Naar Bedrijfsvoeringsreserve 166

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 1.1 Algemeen bestuur en is 
overgeheveld naar de bedrijfsvoeringsreserve.

 Dienstreserve R&G
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

448 993 545 0

Doel Opvang van rekeningsaldi en van onvoorziene mee- en tegenvallers voor zover 
deze op grond van de budget- en afrekenregels ten gunste/laste van de 
betreffende dienst komen. 

Specificatie stortingen Afrekenvoorstel 2006 545

Specificatie onttrekkingen BW 053.09b 
Bestuursrapportages 
RLU 
RSO
RGO
Naar Bedrijfsvoeringsreserve 

100
157
269
11
50

401
Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling, 2.2 

Wonen en stedelijke vernieuwing, 2.5 Natuur en landschap, 2.6 Plattelandszaken, 
2.7 Ontgrondingen en 2.8 Uitvoering landelijk gebied en is overgeheveld naar de 
bedrijfsvoeringsreserve. 

 Dienstreserve W&M
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

657 1.655 998 0

Doel Opvang van rekeningsaldi en van onvoorziene mee- en tegenvallers voor zover 
deze op grond van de budget- en afrekenregels ten gunste/laste van de 
betreffende dienst komen. 

Specificatie stortingen Afrekenvoorstel 2006 998

Specificatie onttrekkingen WEM ten behoeve van Wabo 
Naar Bedrijfsvoeringsreserve 

100
1.555

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 3.1 Water en 3.2 Milieu en is 
overgeheveld naar de bedrijfsvoeringsreserve.
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 Dienstreserve WVV
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

623 712 89 0

Doel Opvang van rekeningsaldi en van onvoorziene mee- en tegenvallers voor zover deze 
op grond van de budget- en afrekenregels ten gunste/laste van de betreffende dienst 
komen. 

Specificatie stortingen Afrekenvoorstel 89

Specificatie onttrekkingen Dienstreserves (WWV,VBV,VPO,VAW en VWIS) 
Tijdelijke uitbreiding pers. VIW (halfjaarrapportage) 
Naar Bedrijfsvoeringsreserve 

335
110
267

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 4.5 Doelmatig verkeer- en 
vervoersysteem, 4.6 Verkeersveiligheid en 4.7 Kwaliteit leefomgeving en is 
overgeheveld naar de bedrijfsvoeringsreserve.

 Dienstreserve WEB
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

532 1.191 659 0

Doel Opvang van rekeningsaldi en van onvoorziene mee- en tegenvallers voor zover 
deze op grond van de budget-en afrekenregels ten gunste/laste van de 
betreffende dienst komen. 

Specificatie stortingen Afrekenvoorstel 2006 (Inclusief correctie) 659

Specificatie onttrekkingen Anti discriminatiebeleid 2006 - 2008. 
MEC (kanoroute 56 en interimmanagement 260) 
Naar Bedrijfsvoeringsreserve  

192
316
683

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 5.1 Economische zaken, recreatie 
en toerisme, 5.3 Sociale pijler en 5.4 Cultuur en is overgeheveld naar de 
bedrijfsvoeringsreserve.

 Dienstreserve PSD
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

3.276 4.116 840 0

Doel Opvang van rekeningsaldi en van onvoorziene mee- en tegenvallers voor zover 
deze op grond van de budget- n afrekenregels ten gunste/laste van de 
betreffende dienst komen. 

Specificatie stortingen Afrekenvoorstel 2006 840

Specificatie onttrekkingen PSD
Naar Bedrijfsvoeringsreserve 

629
3.487

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 1.4 Bedrijfsvoering. 
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 Reserve Rente en afschrijving
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

26.114 1.617 1.034 25.531

Doel De reserve Rente en afschrijvingen dient ter dekking van de kapitaallasten van de 
vaste activa. Bij de actie balanssanering enkele jaren geleden is op de 
boekwaarde van de activa zoveel mogelijk extra afgeschreven. Voor de activa 
waar dit formeel niet mogelijk was, is deze reserve gevormd. 

Specificatie stortingen Rente Reserves 1.034

Specificatie onttrekkingen Kapitaallasten Paushuize en Rijnsweert 
Rente en afschrijvingen wegen 

1.415
202

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot de algemene middelen. 

 Reserve Egalis.gevolgen BTW cmp.fnds
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

3.503 -1 236 3.740

Doel Dit is een tijdelijke egalisatiereserve voor het opvangen van nadelige financiële 
gevolgen van de invoering van het BTW-Compensatiefonds. 

Specificatie stortingen BTW-bedragen niet declarabel bij BCF of aftrekbaar bij de 
omzetbelasting. 

236 

Specificatie onttrekkingen Correctie accountant 2006 BOR -1 

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot de algemene middelen. 

 Reserve Frictiekosten KWATTA
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

530 202 0 328

Doel Deze reserve is gevormd met het oog op uitvoering van de bezuinigings-/ 
efficiencyoperatie Kwatta (Kwaliteit en taken). 

Specificatie stortingen 0

Specificatie onttrekkingen Kwatta met betrekking tot personeelsinstrumenten 202

Toelichting Deze reserves staat in relatie tot programma 1.4 Bedrijfsvoering. 
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 Reserve Stimuleringsfonds
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

44.488 10.296 4.555 38.747

Doel Reserve ter dekking van de kosten van structuurversterkende projecten. 

Specificatie stortingen Energiebesparing sociale huursector 
Haarzuilens 
Stedelijke vernieuwing 
Storting uit  Algemene Reserve 

176
774

2.185
1.420

Specificatie onttrekkingen Stedelijke vernieuwing 
Valleikanaal 
Energie 
Nedereind 
Ecologische verbindingszones 
OVB Wel thuis 
SOS
Rente voorfinanciering 
NHW
TFI 
Cultuur en economie 
Plattelandsloket

4.079
-600
200

1.225
1.474

800
595
895
632
700
271
25

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot diverse programma’s. 

Specificatie besluiten Stimuleringsfonds

Onderwerp Bedrag GS-vergadering PS-vergadering
Utrechtse molens 4.000.000 2-11-2004 9-12-2004
Kenniseconomie 3.500.000 26-10-2004 10-1-2005
Jeugdzorg: SOS 4.300.000 14-12-2004 14-2-2005
Nedereindse plas 2.800.000 7-12-2004 14-2-2005
Toekomst thuis: domotica 3.000.000 17-5-2005 27-6-2005
Nieuwe Hollandse Waterlinie 5.000.000 26-4-2005 27-6-2005
Stedelijke vernieuwing 10.000.000 31-5-2005 12-9-2005
Duurzame ontwikkeling: eerste fase whisperbussen* 1.800.000 7-6-2005 10-10-2005
Herstructurering bedrijventerreinen 5.000.000 September 2005 10-10-2005
Duurzame ontwikkeling: landelijk gebied 8.200.000 28-6-2005 10-10-2005
Zorgeloos wonen 2.700.000 11-10-2005 7-11-2005
Grondbeleid 5.000.000 26-4-2005 7-11-2005
Bodemkaart 800.000 7-11-2005
Duurzame ontwikkeling* 1.400.000 16-10-2006
Innovatie sciencepark 800.000 11-12-2006
Innovatie: cultuur en economie 700.000 5-2-2007
Cultureel erfgoed: Steenfabriek Bosscherwaarden 1.000.000 5-2-2007
Totaal 60.000.000
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 Reserve Reconstructiewet
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

2.447 0 354 2.801

Doel De reserve is ingesteld bij PS-besluit d.d. 27 juni 2005 naar aanleiding van het 
voorstel “Herijking reserves en voorzieningen”. Ten behoeve van het 
uitvoeringsprogramma is in de begroting voor de jaren 2005 tot en met 2007 een 
totaalbedrag van € 7 miljoen uitgetrokken. De reserve dient om verschillen in 
kasritmes te egaliseren.

Specificatie stortingen Door voorbereiding van nieuwe projecten is minder geld besteed 
aan daadwerkelijke uitvoering. De resterende middelen worden nu 
gestort en naar verwachting in 2008 besteed en dus onttrokken 

354

Specificatie onttrekkingen 

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 2.8 Uitvoering landelijk gebied.

 Reserve Ecoducten
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

5.902 132 0 5.770

Doel Financiering van het programma Prioriteiten Ecopassages bij provinciale wegen 
tot en met 2015 dat in mei is vastgesteld ter uitvoering van het 
Meerjarenprogramma Faunavoorzieningen. 

Specificatie stortingen 

Specificatie onttrekkingen Ecoduct N22 132

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 2.5 Natuur en Landschap. 

 Reserve Expl.verschillen grondwtrbeh
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

1.165 1.140 1.192 1.217

Doel De reserve Exploitatieverschillen grondwaterbeheer is bedoeld voor de egalisatie 
van de jaarlijkse exploitatieverschillen van het grondwaterbeheer. Omdat de 
kosten van dit beheer worden gedekt uit een heffing, is er sprake van een 
‘gesloten circuit’. Er is geen maximum of minimum aan het saldo gesteld.  

Specificatie stortingen Grondwaterheffing 1.192

Specificatie onttrekkingen Grondwater lokaal aanpassen  
Beheersplan grondwater 
Vergunningverlening en handhaving 
Applicatiebeheer register 
Monitoring verdrogingbestrijding 
Verdrogingbestrijding Noorderpark 
GGOR 

51
229
43
10

416
269
122

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 3.1 Water. 

235



 Reserve dekk. toek. tekort. & uitg.
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

1.710 0 0 1.710

Doel Deze reserve dient ter dekking van de volgende uitgaven en tekorten: 
- digitalisering documentaire informatievoorziening (DigiDiv); 
- dekking van de bezuinigingen op de algemene uitkering  volgens de junicirculaire 
2004; 
- dekking voorzienbaar tekort dienst Water en Milieu.

Specificatie stortingen 

Specificatie onttrekkingen 

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot de algemene middelen.

 Dekking Provinciaal Structuur
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

284.388 57.737 73.625 300.276

Doel Deze reserve is in 2004 als gevolg van de verkoopopbrengst aandelen REMU 
grotendeels gevoed. In 2006 zijn er geen mutaties geweest. Bekeken wordt in 
hoeverre een deel van deze reserve in de komende periode kan worden 
aangewend ten behoeve van incidentele activiteiten die ten goede komen aan het 
realiseren van de strategische doelen van de provincie.  

Specificatie stortingen Dividend REMU 73.625

Specificatie onttrekkingen Ten gunste van coalitieakkoord 57.737

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot de algemene middelen.

 Provinciaal Structuurfonds
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

6.994 5.819 10.657 11.831

Doel De reserve fungeert feitelijk als een egalisatiereserve ten behoeve van de 
uitvoering van Agenda 2010. De in de begroting voor Agenda 2010 beschikbare 
middelen worden in het Structuurfonds gestort en vervolgens wordt het fonds 
aangewend ter bekostiging van de projectuitgaven. 

Specificatie stortingen Reserve agenda 2010 
Op de fiets 

10.200
457

Specificatie onttrekkingen Vrede van Utrecht 
Hart van de Heuvelrug 
Ureka 
Wandelen 
Nieuw wonen Veenendaal 
De Schammer 
Lustwarande  
Fort Vechten 
Algemeen agenda 
Fietstunnel 

1.296
744
938
919
15
15

1.421
63

114
18

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot diverse programma’s.
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 Reserve Tsunami ramp
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

400 0 62 462

Doel Deze reserve is gevoed met de voor deze ramp beschikbaar gestelde middelen 
van € 1,1 miljoen. In 2005 is daarvan € 0,5 miljoen besteed en in 2006                 
€ 0,2 miljoen. 

Specificatie stortingen Storting 2007 62

Specificatie onttrekkingen 

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot de algemene middelen.

 Reserve projecten
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

14.154 13.786 13.020 13.389

Doel Reserve ten behoeve van het overhevelen van budgetten voor 
jaaroverschrijdende projecten ingevolge besluit PS2007BEM53. 

Specificatie stortingen MAP-projecten 
Bodemkaart 
Grebbelinie 
Wel Thuis 
Sociale agenda 
KAR
Tijdelijke huisvesting 
Klimaat 
NOVA  (incl. storting  ad 1.872 ) 
Stortingen < 300 

1.755
310
685

3.622
1.050
1.199
1.203

364
1.361
1.471

Specificatie onttrekkingen MAP- projecten 
Bodemkaart 
Wel Thuis 
Sociale agenda 
KAR
Onttrekkingen < 300. 

4.147
757

2.547
4.038

565
1.732

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot diverse programma’s. 

 Reserve coalitieakkoord
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

0 5.360 68.980 63.620

Doel Reserve ten behoeve van uitvoering coalitieakkoord. 

Specificatie stortingen Coalitieakkoord 68.980

Specificatie onttrekkingen Samenleving 
RVMC 
Stelpost nog te verrichten activiteiten 

115
4.000
1.245

Toelichting 
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 N.T.V.A. provincie Utrecht
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

0 44 5.217 5.173

Doel Reserve ten behoeve van het overhevelen van (nog) niet bestede incidentele 
kredieten. 

Specificatie stortingen FUWA
Aardgasstations 
Giraffe
Andere Overheid 
Adviescommissie R&T 
Grebbelinie 
Boa’s AHH 
Van reserve nvta kabinet 
Tastbare Tijd 
Overigen samengesteld 

 200
1.200

291
737
78
95
60

1.000
104

1.452
Specificatie onttrekkingen Onttrekking/correctie gestorte bedragen 44

Toelichting 

 Res. nog te verr.act. CS,BMS,Kabinet
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

1.447 1.567 120 0

Doel Reserve ten behoeve van het overhevelen van (nog) niet bestede incidentele 
kredieten (zie nu ook reserve Nog te verrichten activiteiten provincie Utrecht). 

Specificatie stortingen Afrekenvoorstel 2006 120

Specificatie onttrekkingen Deregulering 
Communicatie 
Professionalisering 
Streekarchief 

87
60

120
1.300

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 1.1 Algemeen bestuur, 1.2 
Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie, 1.3 Concernbeleid 
en –control en 5.2 Financieel toezicht.

 Reserve Cofinancieringsfonds
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

2.500 686 0 1.814

Doel Cofinanciering van projecten in het kader van het Operationeel Programma 
Landsdeel EFRO 2007-2013, projecten in het kader van Pieken in de Delta.  
Bij projecten in het kader van EFRO wordt in eerste instantie een beroep gedaan 
op derden zoals het Rijk, gemeenten, Kamers van Koophandel en de Universiteit. 
Bij Pieken in de Delta is de provincie verplicht de helft voor haar rekening te 
nemen. 

Specificatie stortingen Pieken in de Delta 686

Specificatie onttrekkingen 

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 1.1. Algemeen Bestuur.
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 Reserve vervanging dienstauto's
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

87 0 33 120

Doel Het doel van deze reserve is egalisering van de kosten van vervanging van 
dienstauto’s ten behoeve van het facilitair bedrijf. 

Specificatie stortingen 33

Specificatie onttrekkingen 

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 1.4 Bedrijfsvoering.

 Reserve Organisatie in Ontwikkeling
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

15.927 3.092 0 12.836

Doel Er is € 16 miljoen uit de algemene reserve gestort in deze reserve. Aan 
gedeputeerde staten is opgelegd dit bedrag terug te verdienen over een periode 
van vier tot zes jaar. 

Specificatie stortingen 

Specificatie onttrekkingen Realisatie OinO, onder meer kosten voor werving en selectie, 
administratieve voorbereiding kanteling, communicatie en 
klantcontactcentrum. 

3.092

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot de algemene middelen

 Res. nog te verrichten activit. R&G
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

2.379 2.187 -192 0

Doel Overboeken van in enig jaar niet bestede deel van incidentele budgetten naar 
2007 (zie nu reserve Nog te verrichten activiteiten provincie Utrecht) 

Specificatie stortingen Correctie op overboeking -192

Specificatie onttrekkingen Bouwstagnatie 
Agenda natuur 
Digitalisering bestemmingsplan 
Overboeking naar projecten 
Handhaving verbodsbepalingen 
Landelijk gebied (proj. Reserve) 

50
80

483
1.250

94
230

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 2.1 Ruimtelijke ontwikkeling, 2.2 
Wonen en stedelijke vernieuwing, 2.5 Natuur en landschap, 2.6 Plattelandszaken, 
2.7 Ontgrondingen en 2.8 Uitvoering landelijk gebied. 
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 Res. aank.cq.veiligstell.natuurterr.
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

6.484 743 1.181 6.921

Doel Deze reserve is ingesteld ten behoeve van de subsidiëring van aankopen van 
aangewezen natuurterreinen.  

Specificatie stortingen Ten behoeve van aankoop Natuurterrein 1.181

Specificatie onttrekkingen Groenblauwe diensten 
Aankopen natuurterreinen 

50
693

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 2.5 Natuur en Landschap en 2.8 
Uitvoering landelijk gebied. 

 Res. Aanvulling stads- en dorpsvern.
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

830 0 0 830

Doel Deze reserve is met name bedoeld voor het verlenen van bijdragen aan 
gemeenten ter bevordering van de voortgang van stadsvernieuwing. Met de 
inwerkingtreding van de Wet Stedelijke Vernieuwing (WSV) worden geen nieuwe 
stortingen meer gedaan en worden nog uitsluitend bestaande afspraken 
afgewikkeld. 

Specificatie stortingen 0

Specificatie onttrekkingen 0

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing.

 Investeringsfonds Provinciaal Erfgoe
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

5.786 125 85 5.747

Doel Deze reserve is bedoeld voor het instandhouden van bijzonder provinciaal 
erfgoed, de ‘provinciale parels’. Dit zijn objecten en complexen die als meest 
kenmerkende voorbeeld voor een bepaalde ontwikkeling, functie, type of stijl 
worden beschouwd. 

Specificatie stortingen Terugontvangen voorfinanciering 437

Specificatie onttrekkingen Pyramide van Austerlitz 
Monumentensubsidies 

58
419

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 5.4 Cultuur.
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 Aanvulling ISV
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

1.907 474 469 1.902

Doel Het doel van deze reserve is investeringsbudgetten verlenen aan gemeenten om 
de uitvoering van stedelijke vernieuwing te bevorderen. Zij is ingesteld bij PS-
besluit van 12 november 2001. 

Specificatie stortingen Rente bijschrijving 
Dotatie 2007 

18
451

Specificatie onttrekkingen Subsidie aan diverse gemeenten 474

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing.

 Reserve knelpunten landelijk gebied
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

1.356 585 585 1.356

Doel Het doel van deze reserve is om ter beschikking gestelde provinciale gelden die 
nog niet gebruikt zijn, beschikbaar te houden voor het aangegeven doel.  

Specificatie stortingen Door meefinanciering door het Rijk werd de onttrekking aan de 
reserve onnodig. Met deze storting wordt deze tegengeboekt. 

585

Specificatie onttrekkingen Rodemterrein 585

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 2.5 Natuur en landschap. 

 Res.knelp.vpl.agra.bedr.EHS de Venen
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

677 0 0 677

Doel Bij het project “Groen op de kaart” (Kadernota 1999) zijn de middelen specifiek 
bestemd voor de zogenaamde “extra plusregeling” uit het Plan van Aanpak De 
Venen. Het doel van deze reserve is de middelen voor de “extra plusregeling” 
beschikbaar te houden voor momenten dat zich daadwerkelijk financiële 
knelpunten bij bedrijfsverplaatsingen voordoen.

Specificatie stortingen 0

Specificatie onttrekkingen 0

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 2.5 Natuur en landschap. 
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 Res. inri Middelwaard(zandwinf.ZH)
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

61 17 0 44

Doel Reserve bedoeld voor de herinrichting van de als recreatieterrein ingerichte 
Middelwaard en de financiële gevolgen van de provinciale grenswijziging (waarbij 
de gemeente Vianen bij onze provincie werd gevoegd) met de provincie Zuid-
Holland af te wikkelen. Me name om de gelden voor zandwinning van Zuid-
Holland afkomstig, beschikbaar te houden.

Specificatie stortingen 

Specificatie onttrekkingen Realisatie Middelwaard 17

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 2.7 Ontgrondingen en 5.1 
Economische zaken, recreatie en toerisme. 

 Res.risico's voorfinanciering REG
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

685 0 0 685

Doel De reserve is in 2004 gevormd vanuit het positieve saldo dat resteerde na 
activering van de uitstaande voorfinancieringen voor grondverwerving en 
landinrichting. De reserve is beschikbaar ter dekking van eventuele risico’s op 
uitstaande voorfinancieringen, alsmede ter dekking van uitvoeringskosten door 
DLG.

Specificatie stortingen 0

Specificatie onttrekkingen 0

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot diverse programma’s.

 Reserve Uitv.progr.Woonschepenbeleid
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

-83 515 150 -448

Doel Reserve met het doel oplossen van knelpuntsituaties bij het woonschepenbeleid 
en het egaliseren van ongelijkmatige kasritmes. Het gaat hierbij om herinrichting, 
nadeelcompensaties voor te saneren woonschepen en verplaatsingskosten.  

Specificatie stortingen Dotatie 2007 150

Specificatie onttrekkingen Sanering woonschepen en daarmee gepaard gaande kosten 515

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 2.5 Natuur en landschap. 
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 Reserve Aankoop Fort aan de Buurstee
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

1.400 1.000 600 1.000

Doel Deze reserve is bedoeld voor de aankoop van de camping op het Fort aan de 
Buursteeg.  

Specificatie stortingen Storting in verband met camping De Batterijen 600 

Specificatie onttrekkingen Aankoop camping De Batterijen 1.000 

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 5.4 Cultuur.

 Reserve ILG
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

26.100 0 0 26.100

Doel Het doel van deze reserve is het ten behoeve van de noodzakelijke cofinanciering 
beschikbaar stellen van middelen ter realisatie van de activiteiten in het kader van 
de Bestuursovereenkomst ILG d.d. 11 december 2006. 

Specificatie stortingen 

Specificatie onttrekkingen 

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot Algemene Middelen. 

 Res nog te verrichten activit. WEM
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

350 350 0 0

Doel Overboeken van in enig jaar niet bestede deel van incidentele budgetten naar 
2007 (zie reserve Nog te verrichten activiteiten provincie Utrecht). 

Specificatie stortingen 

Specificatie onttrekkingen Naar reserve Nog te verrichten activiteiten (Werkprogramma) 
Naar reserve Nog te verrichten activiteiten (Verontreiniging) 

289
61

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 3.1 Water en 3.2 Milieu. 
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 Res Subsidie verdrogingsbestrijding
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

991 233 0 757

Doel De reserve Subsidie verdrogingbestrijding is in 1999 ingesteld en is bedoeld om 
subsidies binnen de verdrogingbestrijding provincie Utrecht 1998 uit te keren.  

Specificatie stortingen 

Specificatie onttrekkingen Bodemkaart en subsidies verdrogingbestrijding 233

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 3.1 Water.

 Reserve concessieverlening EEVv
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

0 0 3.360 3.360

Doel In deze reserve is geld beschikbaar gesteld om een financiële bijdrage te leveren aan 
het milieuvriendelijker maken van het openbaar vervoer.  

Specificatie stortingen Afrekenvoorstel 3.360

Specificatie onttrekkingen 

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 4.5.

 Reserve Rond- en Randwegen
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

3.564 3.564 0 0

Doel De reserve is ingesteld conform het coalitieakkoord 2003 - 2007 ter realisering 
van in de vorige statenperiode aangenomen moties over realisering van rond- en 
randwegen. De reserve is destijds vastgesteld op een bedrag van € 5 miljoen.  

Specificatie stortingen 0

Specificatie onttrekkingen Ingevolge de Halfjaarrapportage overboeken naar de Algemene 
Reserve als gevolg van het per 1 jan. 2007 eindigen van de 
subsidieverordening Rand- en Rondwegen.  

3.564

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 4.5 Doelmatig verkeer- en 
vervoersysteem.
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 Reserve Grote wegenwerken
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

24.765 21.222 17.677 21.219

Doel De reserve Grote wegenwerken wordt gevormd om op termijn de vastgestelde 
wegeninvesteringen (projecten uit het Utrecht Mobiliteitsplan Utrecht, UMP) te kunnen 
realiseren. De jaarlijkse storting aan, evenals onttrekking uit deze reserve zijn afhankelijk van 
het operationaliseren van het investeringsprogramma zoals beschreven is in het Strategisch 
Mobiliteitsplan Provincie Utrecht. 

Stortingen Stortingen Grote wegenwerken 17.677

Onttrekkingen ICT onderweg 
Correctie BOR 
Overige onttrekkingen Grote wegenwerken 

28
1.883

19.311
Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem, 4.6 

verkeersveiligheid en 4.7 Kwaliteit leefomgeving. 

 Reserve Stimulering OV
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

337 0 0 337

Doel Op 11 november 2002 hebben provinciale staten bij motie verzocht het 
Stimuleringsfonds Openbaar Vervoer te gebruiken om het kwaliteitsniveau van 
het OV en CVV te handhaven. Bij Bestuursrapportage 1/2003 is besloten het geld 
uit de algemene middelen, dat provinciale staten daartoe beschikbaar stellen in 
een nieuwe reserve te storten: de reserve Stimulering openbaar vervoer. 

Specificatie stortingen 0

Specificatie onttrekkingen 0

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot 4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem. 

 Res nog te verrichten activit. WEB
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

395 587 192 0

Doel Overboeken van in enig jaar niet bestede deel van incidentele budgetten naar 
2007. 

Specificatie stortingen Afrekenvoorstel 192

Specificatie onttrekkingen Naar reserve Nog te verrichten activiteiten provincie Utrecht 
Anti-discriminatie 
MEC ECV 

162
192
233

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 5.1 Economische zaken, recreatie en 
toerisme, 5.3 Sociale pijler en 5.4 Cultuur. 
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 Res Capaciteitsreductie verzorgingsh
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

982 0 0 982

Doel In het kader van de overdracht van de adviestaak voor de verzorgingshuizen van 
de provincie Utrecht aan het Zorgkantoor is in 1999 een overdrachtsdossier 
opgesteld. Voor de uitvoering van de bedrijfsplannen voor capaciteitsreductie is s 
voor een aantal verzorgingshuizen een reserve van € 1.571.683 aangelegd.  

Het gaat om vijf verzorgingshuizen, waarvan er vier aan de eisen voldoen om 
voor een bijdrage in aanmerking te komen. Voor drie van deze vier 
verzorgingshuizen heeft in 2002 uitbetaling plaatsgehad. Hiermee was  € 589.914 
gemoeid. Daarna hebben geen uitbetalingen plaatsgevonden, zodat nog  
€ 981.769 beschikbaar is. 

Voor het vierde verzorgingshuis is ruim € 700.000 voorzien en is in 2004 een 
positieve verklaring door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
afgegeven. De WZV-vergunning (voorwaarde voor betaalbaar stellen van de 
bijdrage) zal vermoedelijk binnen afzienbare termijn worden afgegeven. De 
geldigheid van de verklaring van geen bezwaar is verlengd tot 1 januari 2008. 
Het vijfde verzorgingshuis ziet af van realisatie van een verpleegunit en zal dus  
geen aanspraak maken op de bijdrage.  

Specificatie stortingen 0

Specificatie onttrekkingen 0

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 5.3 Sociale pijler. 

 Provinciale reserve Jeugdhulp
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

399 64 0 335

Doel Reserve bestemd voor de opvang van incidentele kosten en reorganisaties 
binnen de jeugdhulpverlening die niet uit de rijksgelden kunnen worden betaald. 
Over de besteding van deze reserve wordt verantwoording afgelegd in de 
voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg. 

Specificatie stortingen 

Specificatie onttrekkingen Jeugd GGZ 64

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 5.3 Sociale pijler.
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 Restauratie kasteel Amerongen
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

2.757 1.275 0 1.483

Doel Reserve gevormd als uitvloeisel van het coalitieakkoord 2003 - 2007. Deze 
reserve is bedoeld voor het leveren van een financiële bijdrage aan de restauratie 
van het kasteel Amerongen van tien procent met een maximumbedrag van € 3 
miljoen  

Specificatie stortingen 

Specificatie onttrekkingen Realisatie restauratie 1.275

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 5.4 Cultuur. 

 Res.Archeologisch Informatie 
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

261 26 0 235

Doel Reserve gevormd uit restant uit de middelen (€ 492.000) voor het archeologisch 
informatiecentrum beschikbaar  binnen de oude Provinciale Ontwikkelingsreserve 
(POR) en € 200.000 uit de middelen van het Coalitieakkoord. 
Omdat het Archeologisch informatiecentrum op korte termijn niet gerealiseerd 
kan worden, is besloten de middelen beschikbaar te houden totdat over 
aanwending wordt besloten. 

Specificatie stortingen 

Specificatie onttrekkingen AIC (verhuizing) 26

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 5.4 Cultuur. 

 Reserve Recreatieve fietsverbind.
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

1.453 0 77 1.531

Doel Provinciale staten hebben op 25 november 2002 besloten tot het instellen van 
deze reserve. Doelstelling is het opheffen van ontbrekende schakels in 
recreatieve fietsverbindingen. Daarnaast zullen de middelen beschikbaar worden 
gesteld voor verbetering van recreatieve fietsroutes in de provincie. 

Specificatie stortingen Storting ten behoeve van Fietspadenaanleg (restant) 77

Specificatie onttrekkingen 

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 5.1 Economische zaken, recreatie en 
toerisme. 
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 Reserve Bibliotheekvernieuwing
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

2.884 534 32 2.382

Doel De reserve is in 2004 ingesteld en gevoed met middelen uit het Coalitieakkoord. 
Uit deze reserve worden de kosten van de bibliotheekvernieuwing betaald. 

Specificatie stortingen Saldo directievoering 32

Specificatie onttrekkingen Bibliotheekvernieuwing 534

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 5.4 Cultuur. 

 Reserve Toeristische ontwikkeling
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

941 496 651 1.096

Doel Deze reserve is bedoeld voor het administratief verwerken van subsidieverplich-tingen 
ter stimulering van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in de provincie Utrecht. 

Specificatie stortingen Jaarbedrag 
Saldo 

366
285

Specificatie onttrekkingen Subsidieverlening in het kader van de toeristische ontwikkeling 496

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 5.1 Economische zaken, recreatie en 
toerisme. 

 Reserve Economische ontwikkeling
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

6.016 1.897 1.141 5.260

Doel Reserve voor subsidietoezeggingen die de economische structuur van de provincie 
versterken. Jaarlijks wordt het beschikbare krediet verdeeld over diverse projecten.  
De gelden voor deze verplichtingen blijven tot het moment van uitbetalen (bevoorschotting 
of afrekening) in deze reserve. 

Specificatie 
stortingen 

Jaarbedrag 
Senter Novem 
EBP (restant) 

561
397
183

Specificatie 
onttrekkingen 

Innovatieacties 
TIPP 
Projecten 

19
234

1.644
Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme. 
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 Reserve CHS
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

322 75 542 789

Doel Bedoeld voor het gericht investeren in gebiedsprojecten en in verkenningen in het 
kader van het uitvoeringsprogramma Cultuurhistorische Hoofd Structuur (CHS). 

Specificatie stortingen Saldo 
Storting ingevolge Halfjaarrapportage 

392
150

Specificatie onttrekkingen Publicaties 75

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 5.4 Cultuur. 

 Res nog te verrichten activit. PSD
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

685 685 0 0

Doel Overboeken van in enig jaar niet bestede deel van incidentele budgetten naar 
2007.  

Specificatie stortingen 

Specificatie onttrekkingen Bedrijfsvoering 
ICT-vernieuwing 
Personeelsfonds 
FUWA

200
200
125
160

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 1.4 Bedrijfsvoering. 

 Res.vervanging inventaris/apparatuur
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

552 18 362 896

Doel Het doel van deze reserve is egalisering van de kosten van vervanging van 
inventaris en apparatuur ten behoeve van het facilitair bedrijf. 

Specificatie stortingen Aanschaf en onderhoud 
Grafisch centrum 
Paushuize 
Rijnsweerd 
Restaurant 

50
9

16
277
10

Specificatie onttrekkingen Postkamer 18

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 1.4 Bedrijfsvoering. 
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 Reserve ICT
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

2.183 0 833 3.016

Doel De reserve is in 2004 ingesteld om structureel middelen beschikbaar te hebben 
voor de vervanging van centrale ICT-faciliteiten (in principe alleen hardware). De 
vervanging van dergelijke voorzieningen verloopt in de tijd sterk schoksgewijs. 
Om de financiële effecten hiervan te neutraliseren wordt jaarlijks een vast bedrag 
in de exploitatie beschikbaar gesteld en worden voordelige of nadelige verschillen 
met de werkelijke kosten in enig jaar geëgaliseerd via de reserve ICT. 

Specificatie stortingen Storting 2007 833

Specificatie onttrekkingen 0

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 1.4 Bedrijfsvoering. 

 Reserve DigiDiv
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

4.947 406 0 4.541

Doel De reserve DigiDiv is ingesteld door provinciale staten op 13 november 2006, 
waarbij een bedrag van € 5.000.000 is gestort ten laste van de reserve 
Toekomstige tekorten. 

Specificatie stortingen 

Specificatie onttrekkingen Kosten voorbereidingsfase 406

Toelichting Deze reserve staat in relatie tot programma 1.4 Bedrijfsvoering. 
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Bijlage 3

(bedragen x  € 1.000,=)
Saldo Af Saldo

31-dec-06 Rente div. div 31-dec-07

Frictiekosten 161 0 161 0
Pensioenen gedeputeerden 6.188 502 445 6.244
Reallocatie woonschepen 173 30 0 204
Rijksbijdrage Natuur, bos en landschap 535 19 0 24 530
Stads- en dorpsvernieuwing 1.180 23 0 1.257 -53
Besluit locatiegebonden subsidie 1.999 0 179 1.820
Uitvoering Wet stedelijke vernieuwing (ISV) 3.374 118 0 832 2.660
Rijksbijdrage Groene diensten Langbroekerw. 199 29 38 190
Natuurontwikkeling Willeskop 157 0 26 131
Hogere kosten ecoduct N237 5.300 0 0 5.300
Besluit locatiegebonden subsidie stadsgew. A'foort 1.335 588 0 1.923
Uitkering Wet ISV-2 950 2.324 1.337 1.937
WBB gelden 515 1.982 832 1.665
ISV gelden 2.460 2.072 2.550 1.982
Nazorg Stortplaatsen 1.781 107 0 24 1.864
Onderhoud vaarwegen 904 961 1.332 533
Gladheidbestrijding: overige goederen en diensten 261 430 273 418
Gladheidbestrijding: materieel 79 105 138 47
Beheer en onderhoud wegen 3.769 7.785 7.683 3.871
Brede doeluitkering (BDU) 16.945 0 50.066 28.164 38.848
Egalisatiefonds ROV 163 37 160 40
Frictiekosten Huis ter Heide 0 500 0 500
Beeldende kunst en vormgeving 184 126 0 310
Uitvoering Wet op de jeugdhulpverlening 4.897 171 3.610 13 8.666
Actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008 1.128 0 418 710
Herstructurering bibliotheekwerk 428 0 78 350
Groot onderhoud Provinciehuis / Paushuize 5.093 625 352 5.366
VROM (geluid) 0 1.971 0 1.971
NSL 0 1.238 0 1.238
Rijksbijdrage ILG 0 21.193 0 21.193

Totaal voorzieningen 60.162 438 96.174 46.315 110.459

STAAT VAN VOORZIENINGEN

Omschrijving Bij
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 Voorziening Frictie kosten
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

161 161 0 0

Doel De voorziening dient ter dekking van frictiekosten die zijn ontstaan tijdens de 
ombuigingsoperatie 1997 - 1999 (met uitloop naar 2000). Daartoe behoren 
bijvoorbeeld wachtgelden of salariskosten van medewerkers tot aan het moment 
van hun vertrek (gelimiteerd). 

Specificatie stortingen 0

Specificatie onttrekkingen Vrijvallen voorziening 161

Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 1.4 Bedrijfsvoering. 

 Voorziening Pensioenen GS
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

6.188 445 502 6.244

Doel De voorziening dient ter dekking van opgebouwde pensioenverplichtingen jegens 
(voormalige) gedeputeerden.
Gedeputeerden kunnen hiertoe hun reeds elders opgebouwde pensioenrechten 
onderbrengen bij de provincie. In dat geval wordt de ontvangen afkoopsom aan 
de voorziening toegevoegd.  

Specificatie stortingen Pensioenfonds PNO Media 
Gemeente Soest, pensioenkapitalisatie 
Voorziening gepensioneerden 

176
88

238
Specificatie onttrekkingen Pensioenoverdracht 

Salarissen gedeputeerde staten 110202 
195
250

Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 1.4 Bedrijfsvoering. 

 Voorziening Reallocatie woonschepen
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

173 0 30 204

Doel Provinciale staten hebben op 2 december 2002 besloten tot het instellen van 
deze voorziening. Dit is gebeurd in het kader van het Restauratieplan Vecht 
(RPV) om de hiervoor beschikbaar gestelde middelen in de periode 1999-2002 in 
de toekomst in te zetten voor de aanpak van woonschepenknelpunten op de 
rivier de Vecht. 

Specificatie stortingen Storting bijdrage restauratie VEC 30

Specificatie onttrekkingen 

Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.5 Natuur en landschap. 
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 Voorz.Rijksbijdr.Nat.,Bos en Landsch
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

535 24 19 530

Doel Deze voorziening is in 2003 gevormd vanuit de middelen Flora- en Faunawet en 
de middelen Rijkssoortenbeleid. 

Specificatie stortingen Rente 19

Specificatie onttrekkingen Soortenbeleid krabbescheer 
Knelpunten Bommartenverspreiding 
Eindafrekening natuurbeschermingswet 
Groene Glazenmaker 
Soortenbeleid Vlinderstichting 
Landschap/erfgoed Utrecht beheer Gein & Winkel 
Project Purperreiger 

1
2
2
3
2

13
1

Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.5 Natuur en landschap. 

 Voorz. Stads- en Dorpsvernieuw.
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

1.180 1.257 23 -53

Doel In deze voorziening werden de bedragen gestort die ingevolge een verschil in 
kasritme tussen uitkeringen van het Rijk en uitbetalingen van de provincie aan 
gemeente tijdelijk bij de provincie tot overschotten leiden. De gelden dienen te 
worden besteed binnen de regels van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing. 
Met de inwerkingtreding van de Wet Stedelijke Vernieuwing (WSV) worden geen 
gelden meer aan deze reserve toegevoegd en worden nog uitsluitend bestaande 
afspraken afgewikkeld.  
Vrijvallende verplichtingen komen ten gunste van de reserve aanvulling ISV. 

Specificatie stortingen Rentebijschrijving 23

Specificatie onttrekkingen Subsidieverlening diverse gemeenten 1.257

Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.2 Wonen en stedelijke 
vernieuwing. 

 Voorz. Besluit locatiegeb. subsidie
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

1.999 179 0 1.820

Doel Doel is resterende gelden voor locatiegebonden subsidies reserveren die in het 
boekjaar niet zijn gebruikt. Op grond van het Besluit Locatiegebonden  
Subsidies worden van het Rijk gelden ontvangen volgens een bepaald kasritme. 
De provincie moet deze bedragen op basis van gerealiseerde locaties - en 
derhalve in een ander ritme - doorbetalen aan de gemeenten. De resterende 
rijksgelden moeten voor het betreffende doel bestemd blijven. 

Specificatie stortingen 0

Specificatie onttrekkingen Subsidieverlening diverse gemeenten 179

Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.2 Wonen en stedelijke 
vernieuwing. 
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 Voorz. Uitv.Wet ISV-1
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

3.374 832 118 2.660

Doel In deze voorziening worden de bedragen gestort die ingevolge een verschil in 
kasritme tussen uitkeringen van het Rijk en uitbetalingen van de provincie aan 
gemeenten tijdelijk bij de provincie tot overschotten leiden. De gelden dienen te 
worden besteed binnen de regels van de Wet Stedelijke vernieuwing. 

Specificatie stortingen Rente 118

Specificatie onttrekkingen Bijdrage diverse gemeenten 832

Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.2 Wonen en stedelijke 
vernieuwing. 

 Voorz. Rijksbijdr.Gr.Diensten Langbr
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

199 38 29 190

Doel Bij de afsluiting van het dienstjaar 2004 is deze voorziening gevormd om gelden, 
die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor dit doel, beschikbaar te houden voor 
dit specifieke doel. 

Specificatie stortingen Subsidies (VROM en beschikking provincie) 29

Specificatie onttrekkingen Kromme Rijn 
Pilot GR.BL 
Veldsymposium LBW 
Thematische routeontwikkeling 
Omgevingskaart 
Participantenbijdrage 
Eindafrekening LOP 
Diverse kleine onttrekkingen 

13
6
2
2
1
7
3
4

Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.8 Uitvoering Landelijk gebied. 

 Voorz. Natuurontwikkeling Willeskop
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

157 26 0 131

Doel Natuurontwikkeling Willeskop is een project dat over meerdere jaren loopt (2001-
2005). In dit project wordt voor een belangrijk deel bijgedragen door derden. Bij 
de afsluiting van het dienstjaar 2004 is besloten voor de nog te besteden gelden 
van derden een voorziening te treffen. 

Specificatie stortingen 0

Specificatie onttrekkingen WIleskop
Verweerschriften 
Toezicht en begeleiding 
Juridische bijstand 

8
5
3

10
Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.8 Uitvoering landelijk gebied. 
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 Voorz. hogere kosten ecoduct N237
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

5.300 0 0 5.300

Doel Uit een nadere taxatie is gebleken dat de verwervingskosten van onroerend 
goed, waarvan de grond nodig is voor de realisatie van het ecoduct over de N237 
€ 5,3 miljoen hoger zullen zijn dan bij het sluiten van de betreffende 
clusterovereenkomst Hart van de Heuvelrug is voorzien. Provinciale staten 
hebben zich voor dit tekort garant gesteld. In afwachting van een nadere dekking 
van dit bedrag is hiervoor voorlopig een voorziening gevormd. 

Specificatie stortingen 0

Specificatie onttrekkingen 0

Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.5 Natuur en landschap. 

 Voorz. BLS 2 stadsgw A-foort
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

1.335 0 588 1.923

Doel Op grond van het Besluit locatiegebonden subsidies worden van het Rijk gelden 
ontvangen volgens een bepaald kasritme. De provincie moet deze bedragen op 
basis van gerealiseerde locaties - en derhalve in een ander ritme - doorbetalen 
aan de gemeenten. De resterende rijksgelden moeten voor het betreffende doel 
bestemd blijven. 

Specificatie stortingen Saldo uitgaven en bestedingen 588

Specificatie onttrekkingen 

Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.2 Wonen en stedelijke 
vernieuwing. 

 Voorz. Uitk. Wet ISV-2
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

950 1.337 2.324 1.937

Doel In deze voorziening worden de bedragen gestort die ingevolge een verschil in 
kasritme tussen uitkeringen van het Rijk en uitbetalingen van de provincie aan 
gemeenten tijdelijk bij de provincie tot overschotten leiden. De gelden dienen te 
worden besteed binnen de regels van de Wet Stedelijke vernieuwing. 

Specificatie stortingen Rijksbijdrage 2.324

Specificatie onttrekkingen Bijdrage aan diverse gemeenten 1.337

Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 2.2 Wonen en stedelijke 
vernieuwing. 
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 Voorziening Wbb gelden
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

515 832 1.982 1.665

Doel Voor de uitvoering van haar bodemsaneringstaken ontvangt de provincie 
bijdragen van het Rijk uit hoofde van de Wet op de bodembescherming (WBB). 
Dat gebeurt per periode van vijf jaar (2005-2009). De werkwijze bij 
bodemsanering sluit hier op aan: de saneringstaken zijn opgenomen in een 
meerjarenprogramma. Binnen de provincie geldt een begrotingscyclus van één 
jaar. Om het mogelijk te maken de vijfjaarlijkse budgettering bij bodemsanering 
aan te laten sluiten op de jaarlijkse begrotingscyclus van de provincie, hebben wij 
deze voorziening ingesteld. Gedurende de periode van het meerjarenprogramma 
kan de provincie op deze manier fluctuaties in het betalingsverkeer opvangen. 

Specificatie stortingen Rijksbijdrage 1.982

Specificatie onttrekkingen WBB-aandeel 2007 832

Toelichting 

 Voorziening ISV gelden
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

2.460 2.550 2.072 1.982

Doel Voor de uitvoering van haar bodemsaneringstaken ontvangt de provincie bijdragen van 
het Rijk uit hoofde van de Wet stedelijke vernieuwing (ISV). Deze middelen mogen 
uitsluitend worden aangewend voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld. Op 
grond van artikel 44, lid 2, van het Besluit begroting en verantwoording, moeten hier 
voorzieningen voor worden gevormd. Naast het voldoen aan de wettelijke plicht, 
kunnen fluctuaties in de uitgaven en inkomsten worden opgevangen. 

Specificatie stortingen Rijksbijdrage 2.072

Specificatie onttrekkingen Bijdrage aan diverse gemeenten 2.550

Toelichting 

 Voorz. Nazorg stortplaatsen
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

1.781 24 107 1.864

Doel De voorziening Nazorg stortplaatsen is in de loop van het boekjaar 2000 
ingesteld. Eén en ander naar aanleiding van de herschikking van de provinciale 
afvalreserves. Met deze voorziening wordt getracht de door derden afgedragen 
middelen beschikbaar te houden voor nazorg van de stortplaatsen die op             
1 september 1996 niet meer operationeel waren en daarom niet onder de werking 
van de Leemtewet vallen.  

Specificatie stortingen Rente 107

Specificatie onttrekkingen OMEGA waterzuivering 24

Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 3.2 Milieu. 
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 Voorziening Onderhoud Vaarwegen
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

904 1.332 961 533

Doel Uit deze voorziening worden de jaarlijkse lasten voor het groot onderhoud van 
de provinciale vaarwegen betaald.  

Specificatie stortingen Storting 2007 961

Specificatie onttrekkingen Onderhoudswerkzaamheden 2007 1.332

Toelichting 

 Voorz Gladh.bestr.Overige goed/dient
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

261 273 430 418

Doel Deze voorziening is voor het egaliseren van de kosten die samenhangen met de 
aanschaf van materialen voor de gladheidbestrijding en met de inzet van 
personeel van derden voor dat doel. 

Specificatie stortingen Stortingen 2007 430

Specificatie onttrekkingen Diverse bestedingen 273

Toelichting 

 Voorziening Gladheidbestr. materieel
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

79 138 105 47

Doel Deze voorziening is voor het egaliseren van de kosten die samenhangen met de 
aanschaf van materieel voor de gladheidbestrijding. 

Specificatie stortingen Materieel gladheidbestrijding 105

Specificatie onttrekkingen Saldo gladheidbestrijding 138

Toelichting 
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 Voorz Beheer en onderhoud wegen
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

3.769 7.683 7.785 3.871

Doel Ter dekking van de kosten van het beheer en onderhoud van de wegen is deze 
voorziening ingesteld.  

Specificatie stortingen Rollend materiaal 
Wegverlichting 
Vervanging VRI’s 
Onderhoud wegen 
Groenvoorziening 
BEO bruggen 

105
670
648

4.750
1.234

378
Specificatie onttrekkingen Onderzoek en rapporten 

Onderhoud bruggen 
Onderhoud wegen 
Vervanging abri’s 
Wegverlichting 
Rollend materieel 
Groenvoorziening 

144
855

3.959
678
667
12

1.368
Toelichting 

 Voorziening BDU
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

16.945 28.164 50.066 38.848

Doel De rijksbijdrage GDU, IDV, exploitatieverschillen OV, Vervoersmanagement en 
ROV zijn samengevoegd tot de rijksbijdrage BDU. Doel van deze samenvoeging 
is het bevorderen van de integrale afweging van maatregelen en de daarvoor in 
te zetten middelen.  

Specificatie stortingen Rente 
Rijksbijdrage 
Gemeentelijke bijdrage 
Provinciale projecten 

               844
          49.155
                 40
                 27

Specificatie onttrekkingen Gemeentelijke projecten 
Provinciale projecten 
Openbaar vervoer 

5.282
2.461

20.421
Toelichting 
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 Vrz Egalisatiefonds ROV
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

163 160 37 40

Doel Deze voorziening was nog even in stand gehouden, ook al was deze formeel 
opgegaan in de voorziening BDU. Het saldo per 1 januari 2006 was het restant 
van de niet bestede gelden Rijksgelden ROV in 2005. Na diverse correcties is het 
restant bedrag uitgegeven in 2006. Inmiddels is hierover een 
accountantsverklaring ontvangen en verstuurd naar het Rijk. Met het afwikkelen 
van het saldo kan deze voorziening worden opgeheven.  

Specificatie stortingen Correctie Accountant 2006 37

Specificatie onttrekkingen Meerkosten gladheidbestrijding 160

Toelichting 

 Vrz Frictiekst. Huis ter Heide
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

0 0 500 500

Doel 

Specificatie stortingen Uit Algemene Reserve 500

Specificatie onttrekkingen 

Toelichting 

 Voorz. Beeldende Kunst
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

184 0 126 310

Doel De voorziening is bedoeld om de via de doeluitkering Beeldende Kunst en 
Vormgeving ontvangen gelden, die nog niet zijn aangewend, beschikbaar te 
houden voor het aangegeven doel. 

Specificatie stortingen Restant 2007 
Aanvullende storting 

46
80

Specificatie onttrekkingen 

Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 5.4 Cultuur. 
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 Voorz. wettelijk JHV
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

4.897 13 3.781 8.666

Doel De middelen van deze voorziening zijn afkomstig van de doeluitkering jeugdzorg. 
Binnen de doeluitkering voor de jeugdzorg kunnen - al dan niet als gevolg van 
overschotten - gelden worden gereserveerd voor opvang van tekorten of voor de 
uitvoering van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg. 

Specificatie stortingen Afrekening 2007 en 2007 
Rente 

3.610
171

Specificatie onttrekkingen Deelbetaling  Trajectum (533142) 13

Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 5.3 Sociale pijler. 

 Voorz. ACB 2005-2008
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

1.128 418 0 710

Doel Deze voorziening is bedoeld om gelden (rijksmiddelen en de provinciale 
matchting) vanaf 2005 beschikbaar te houden voor het aangegeven doel. 

Specificatie stortingen 

Specificatie onttrekkingen Ten behoev van saldo 2007 418

Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 5.4 Cultuur. 

 Voorz. Herstructurering bibliotheekw
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

428 78 0 350

Doel Op grond van het Coalitieakkoord zijn voor de jaren 2004-2007 extra provinciale 
middelen voor bibliotheekvernieuwing beschikbaar gesteld, te weten € 1.000.000 
per jaar en een eenmalig bijdrage van € 3.000.000. Deze voorziening is bedoeld 
om ontvangen rijksmiddelen te reserveren totdat deze middelen voor het 
aangewezen doel ingezet kunnen worden. 

Specificatie stortingen Uitgaven rijksmiddelen 
Kosten juridisch onderzoek 

30
48

Specificatie onttrekkingen 

Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 5.4 Cultuur. 
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 Voorz Groot onderhoud/verv.huisv.
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

5.093 352 625 5.366

Doel De doelstelling van deze voorziening is het dekken en egaliseren van 
onderhoudskosten. Het plafond en het verloop van deze voorziening worden 
jaarlijks getoetst aan de hand van de vigerende raming voor het meerjarig 
onderhoud. Deze raming is de laatste tijd niet geactualiseerd in verband met 
voorgenomen verbouw-, dan wel nieuwbouwplannen. Na realisatie hiervan zal 
een nieuw beheerplan en een nieuwe meerjarenraming worden opgesteld. De 
huidige beschikbare middelen worden ruim voldoende geacht om aan 
wetgeving en voorschriften met betrekking tot de veiligheid te kunnen 
voldoen. De voorziening heeft een voorlopig karakter. 

Specificatie stortingen uit de Algemene Reserve 625

Specificatie onttrekkingen Periodiek onderhoud (inclusief meerwerk) 
Niet periodiek onderhoud 
Lampen en armaturen 
Statenzaal 

          40  
259
18
35

Toelichting Deze voorziening staat in relatie tot programma 1.4 Bedrijfsvoering. 

 Vrz. VROM Geluid
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

0 0 1.971 1.971

Doel In deze voorziening zijn ontvangsten van het ministerie van VROM gestort ter 
bestrijding van industrielawaai 

Specificatie stortingen Storting 2007 1.971

Specificatie onttrekkingen 

Toelichting 

 Vrz. NSL
 Balans per 1 jan. 2007  Onttrekking Storting Balans per 31 dec. 2007 

0 0 1.238 1.238

Doel In deze voorziening zijn bedragen beschikbaar voor de bestrijding van de 
luchtverontreiniging 

Specificatie stortingen Storting 2007 1.238

Specificatie onttrekkingen 

Toelichting 
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Bijlage 4

(bedragen x  € 1.000,--)
Bedrag  per Opname Reguliere Restant- Rente-
31-12-2006 2007 aflossing bedrag percentage

2007 31-12-2007

17.803 3.561 14.242 7,510%
5.279 1.056 4.223 7,510%
2.632 526 2.106 7,510%

2.300 2.300 0 5,330%

32 50 23 59

28.046 50 7.466 20.630

Bijlage 5

Totaal

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE LENINGEN

Friesland Bank

Overige langlopende leningen

STAAT VAN VERSTREKTE LANGLOPENDE GELDLENINGEN 

Geldnemer

Hoogheemraadsch. Stichtse Rijnlanden
Waterschap Vallei en Eem
Hoogheemraadsch. Amstel Gooi en Vecht

(bedragen x  € 1.000,--)
Lening- Geld- Bedrag op Reguliere Vervroegd Bedrag op Jaar van Rente-
nummer gever 31-12-2006 aflossing afgelost 31-12-2007 laatste percentage

2007 2007 aflossing

237 NWB 454 454 0 0 2007 5,400%
239 NWB 454 454 0 0 2007 5,420%
240 NWB 908 454 0 454 2008 5,250%
241 NWB 908 454 0 454 2008 4,990%
244 NWB 4.538 0 0 4.538 2010 4,730%
248 NWB 2.269 0 0 2.269 2012 4,690%

Totaal 9.529 1.815 0 7.714

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE LENINGEN
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Bijlage 6

Geldnemer Oorspr. bedrag Restant lening(en) Restant lening(en) Waarvan gewaar- Einde 
v.d. lening(en) per 31-12-2006 per 31-12-2007 borgd door Utrecht waarborging

ZORGSECTOR
Reinaerde 20.647.000              208.739                          0 0 2007
Woon-Zorgcentra De Rijnhoven 2.550.925                639.496                          535.009                           535.009                            2013
Abrona -                           - - - 2006
De Open Ankh 15.407.589              2.317.042                       1.783.508                        1.436.257                         2012
Huize Pasadena 4.557.088                640.965                          521.848                           521.848                            2012
André-Stichting 4.267.349                1.651.081                       1.514.039                        1.514.039                         2019
Stichting AVEANT 18.190.914              6.198.639                       4.806.669                        4.806.669                         2026
Stichting Zuwe Zorg 9.999.047                2.635.335                       0 0 2007
Bartiméus 3.403.352                726.048                          635.292                           635.292                            2014
Verslavingszorg Utrecht 648.906                   57.441                            - - 2007
Zorgspectrum 11.344.505              6.523.090                       6.239.477                        6.239.477                         2029
Zorgverlening Het Zonnehuis 1.905.877                - - - 2006

Subtotaal 92.922.552              21.597.876                     16.035.842                      15.688.591                       

OVERIGE SECTOREN
P.B.C.U. 1.905.877                1.732.891                       1.712.249                        1.712.249                         2011
Nationaal Groenfonds 166.642.772            135.367.099                   130.004.099                   6.123.193                         doorlopend
Div. provincie-ambtenaren -                           7.340.124                       7.566.914                        7.566.914                         doorlopend
SSPOMN (RTV-Utrecht) 5.335.000                4.572.502                       4.461.335                        4.461.335                         2034

Subtotaal 173.883.649            149.012.616                   143.744.597                   19.863.691                       

Totaal 266.806.201            170.610.492                   159.780.439                   35.552.282                       

STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

Toelichting op het overzicht gewaarborgde geldleningen:

1. Algemeen
Ten aanzien van de borgstellingen geldt, dat voor de zorgsector geen nieuwe borgstellingen worden verstrekt en dat het bedrag, waarvoor we borg staan, 
voor deze sector geleidelijk vermindert. Hierbij geldt als trend dat een aantal instellingen de leningen vervroegd aflost, als zij nieuwe leningen laten 
waarborgen door het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ).

2. Zorgsector
Ten opzichte van het overzicht in de Begroting 2007 (bijlage 5.7 op pagina 262 in Programmabegroting 2007) constateren we de volgende verschillen.
De Stichting Reinaerde heeft een deel van haar leningen ondergebracht bij het WfZ. De resterende door de provincie geborgde lening is op 30 september 
2007 volledig afgelost.
De Stichting Zuwe Zorg heeft al haar leningen ondergebracht bij het WfZ.
De door de provincie geborgde lening ten gunste van Verslavingszorg Utrecht is volledig afgelost.
Per saldo staan wij per ultimo 2007 voor bijna € 3 miljoen minder borg dan in de Begroting 2007.

3. Overige sectoren
Geen opmerkingen.
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bijlage 8

Omschrijving Lasten Baten
1.1 Algemeen bestuur 8.505 250

Auditcommissie 100
Provinciale rekenkamer 286
Kwaliteitsverbetering organisatie 6.900
Communicatie met inwoners 120
Verkiezingen 519
Coordinatie NV Utrecht 443 250
Regulering en ontbureaucratisering 42
Samenwerking agenda gemeenten 45
Strategische gebiedsperspectieven (VBO) 50

1.2 Kabinet/Openbare orde en veiligheid 80 0
Bescherming cultureel erfgoed 80

1.3 Concernbeleid en concerncontrol 0 77.000
Nutsbedrijven 7.000
Dividend Houdstermatschappij REMU 70.000

1.4 Bedrijfsvoering 487 0
Project E-Provincie 78
Project DigiDiv 409

2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 7.120 744
MAP 6.440 200
A2010 - Fort bij Vechten 341 342
Frictiekosten 202
A2010 - Stichtse Lustwarande 235
Adv. Gemeentelijke ruimtelijke ontwekkeling 104

Programma:
STAAT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing 687 0
Aanjagen (gedifferentieerd) woningbouw 228
Onderzoek bouwstagnatie 47
Deskundigenpool 397
Werkbudget Wonen 15

2.5 Natuur en landschap 481 0
Agenda natuurbeleid 70
Aankoop woonschepen 365
Verbodsbepaling recreatievaart 46

2.6 Plattelandszaken 645 200
Project Bodemkaart 645 200

2.8 Uitvoering landelijk gebied 6.416 1.071
Platteland in Ontwikkeling 191 0
Vitaal Platteland VJN 2006 813 38
Pr.bureau De Venen VJN 2005 188 45
EU uitvoeringskosten VJN 2006 280 159
Gebiedsvisie Vechtstreek 239 0
Ecoducten N227 133 0
Groene Hart 662 0
Reconstructie 1.452 0
Gronddepot Willeskop 23 23
Nationale parken 56 45
Landbouwstructuur RAK Kromme Rijn (OVF06) 1.018 574
Landbouwstructuurverbetring (OVF06) 541 0
Nieuwe Hollandse Waterlinie 820 188

3.1 Water 734 0
Maatregelen pakket wateropgave 56
Watertoets ruimtelijke plannen 19
Incidentele projecten waterbeheer 459
Project Bodemkaart 200
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Omschrijving Lasten BatenProgramma:

3.2 Milieu 14.784 7.810
Project Wabo 270
Programma energie BANS 110 110
Gericht op Reduceren CO2 289
Nedereindse Plas 2.400
Rijden op aardgas in Utrecht 100
Projecten energiezuinig verlichten 1.900
Energiebesparing in de sociale huursector 800
Centrale Koudewarmteopslag 500
Uitvoeren besluit luchtkwaliteit 7.915 7.700
Klimaatbeleid 500

4.5 Doelmatig verkeer- en vervoersyst. 7.247 5.739
project Driebergen-Zeist 354 35
roetfilters 28 0
bereikbaarheid kleine kernen 25 0
mobiliteitsmanagement inzake RVMC 4.000 0
rond- en randwegen 500 0
randstadspoor 70 0
Verk.Ring Utrecht en driehoek A27-A1-A28 194 98
KAR systeem in VRI's 91 0
Concessiebeheer lijng.vervoer 60 0
Op de Fiets 936 1.393
Fietstunnel A28 18 0
Aankoop steunpunt wegbeheer 237 0
Exploitatie provinciaal eigendom 56 4.127
Frictiekosten samenvoeging Kantons 500 0
Grebbelinie 109 86
Handhaving wegenverordening 69 0

4.7 Kwaliteit leefomgeving 140 0

5.1 Econ. zaken, recreatie en toerisme 1.891 397
TIPP-regeling 234 397
Taskforce Innovatie 700
Cofinancieringsfonds 686
Programma Cultuur en Economie 271

5.3 Sociale pijler 4.637 100
Anti-discriminatiebeleid 185
Breedtesport 270
intensivering breedtesport 300
Bijdrage VWS Breedtesport 100
Pilot zintuigbevordering snavelenburg 60
Interimmanagement c.a. Bureau Jeugdzorg 440
Ssamenhang op Scherp 595
Website altijd veilig 260
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 50
Mantelzorg 12
PvA bureau Jeugdzorg en wachtlijsten 2.465

5.4 Cultuur 2.014 123
Dramaserie Utrecht 435
Voorlichting en publicaties 75
Reconstructie Romeins vrachtschip 50
Pyramide van Austerlitz 56
Restauratie kasteel Amerongen 1.275
Stimulering primair onderwijs 123 123

TOTAAL 55.798 93.434
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Accountantsverklaring 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de jaarrekening 2007 van provincie Utrecht, bestaande uit de balans per 
31 december 2007 en de programmarekening over 2007 met de toelichtingen zoals 
opgenomen op de pagina’s 189 tot en met 270 van de Jaarrekening 2007, gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het College van Gedeputeerde Staten 

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het 
opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in 
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten 
als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige 
totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing 
zijnde wettelijke regelingen waaronder provinciale verordeningen. 

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden 
van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in 
de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving 
van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen 
voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven 
omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle, als bedoeld in artikel 217, tweede lid van de Provinciewet. Wij hebben onze 
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit 
accountantscontrole provincies en gemeenten en het opgestelde controleprotocol dat door de 
staten op 17 december 2007 is vastgesteld. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen 
aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te 
plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren 
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, 
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor 
het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als 
de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante 
interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet 
tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem 
van de provincie. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de 
aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de 
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redelijkheid van schattingen die het College van Gedeputeerde Staten van de provincie heeft 
gemaakt, en een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor 
onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door de staten bij 
statenbesluit van 17 december 2007 vastgesteld. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. 

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de provincie Utrecht een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2007 als van de activa en 
passiva per 31 december 2007 in overeenstemming met het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede 
de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en 
met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder provinciale verordeningen. 

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van 
regelgevende instanties 

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 217 lid 3 onder d Provinciewet 
melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening.

Arnhem, 8 april 2008 

Deloitte Accountants B.V.
Was getekend K. Bruggeman RA 
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PS-datum Motie Status
13-11-2006 Duurzaam 

vermogensbeheer 
Conform de motie vormt duurzaamheid een aspect bij het beleggen 
van vermogen. Inmiddels is een gedeelte van het vermogen belegd in 
duurzame beleggingsproducten. Wij stellen voor de motie hiermee 
als afgehandeld te beschouwen. (FIN) 

11-12-2006 Raming 
Bedrijventerreinen 
NV Utrecht 

Het onderzoek naar de behoefte aan werkgelegenheidslocaties als 
één van de vervolgactiviteiten onderdeel van de in april 2007 uit-
gebrachte ontwikkelingsvisie 2015-2030 (Noordvleugel Utrecht) wordt 
begin 2008 afgerond. Het aspect van zorgvuldig en onderbouwd 
ruimtegebruik is meegenomen in dit onderzoek. Wij stellen voor de 
motie hiermee als afgehandeld te beschouwen. (PRO) 

11-12-2006 Fasering 
besluitvorming 
Noordvleugel 
Utrecht

1. Bij het opstellen van het Streekplan is eerst bepaald hoeveel 
restcapaciteit aan woningbouwlocaties aanwezig is, vervolgens is 
bepaald hoeveel ruimte er op nieuwe inbreidingslocaties aan-
wezig is. Als laatste is bepaald hoeveel woningen op 
uitleglocaties gerealiseerd moeten worden om de vooraf 
bepaalde woningbouwopgave te kunnen realiseren. Deze lijn is 
in algemene zin ook gevolgd bij het opstellen van de 
ontwikkelingsvisie: na het bepalen van de opgave is eerst 
bepaald hoeveel woningen binnenstedelijk gerealiseerd kunnen 
worden alvorens naar mogelijke uitleglocaties is gekeken.  

2. Het traject Utrecht-Flevoland wordt meegenomen in de gebieds-
gerichte en integrale pakketstudie zoals vastgelegd in de 
“bestuursovereenkomst Bereikbaarheid Regio Utrecht”. In dit 
kader zullen provinciale staten regelmatig geïnformeerd worden.  

3. In het Plan van Aanpak uitvoering PS-besluit van 12 juni 2006 
inzake aanbevelingen PS-commissie Onderzoek Bouwstagnatie 
is opgenomen dat ten behoeve van het monitoren van de 
woningbouwproductie elk jaar een rapportage voortgang woning-
bouw zal worden uitgebracht. In dit kader wordt hierover twee 
maal per jaar gerapporteerd aan provinciale staten (actie/verant-
woordelijkheid: programma wonen en stedelijke vernieuwing).  

4. De Noordvleugel Utrecht Ontwikkelingsvisie 2005-2015 (april 
2007) beoogt niet nieuwe locaties al definitief vast te leggen. De 
visie is bedoeld als een strategische agenda voor nader overleg 
en een agenda voor gebiedsverkenningen en sectorale uitwer-
kingen. In 2007 is  een start gemaakt met een aantal vervolg-
activiteiten. De besluitvorming van vervolgactiviteiten is pas in 
2008 aan de orde. In de aanbeveling van de Commissie 
Onderzoek Bouwstagnatie is verzocht om in de eerste helft van 
2008 de balans op te maken.  

09-05-2005  Stedelijke 
vernieuwing en 
maatschappelijke 
onrust 

Als gevolg van de besluitvorming omtrent de Voorjaarsnota 2006 is  
de voorbereiding van het project Investeringsimpuls/Utrechts Steden-
beleid opgeschort.  
De uitvoering van de motie is nu onderdeel van de uitwerking van het 
coalitieakkoord Slagvaardig samen werken aan duurzaamheid en 
kwaliteit 2007-2011. (MOW) 

12-06-2006 Financiering wo-
ningbouw; Balans 
2008; 7.000 
woningen 
Rijnenburg; 
Spreiding betaal-
bare woningen; 
Betaalbare wonin-
gen; Verevening 
inbreiding en uit-
breiding 

Deze moties zijn ingediend en aanvaard bij de behandeling van het 
eindrapport van de provinciale staten Commissie Onderzoek 
Bouwstagnatie (COB). De uitvoering maakt deel uit van het 18 
september 2006 door PS vastgestelde plan van aanpak voor de 
uitvoering van de conclusies en aanbevelingen van de COB en is 
inmiddels gestart en heeft als einddatum medio 2008. (MOW) 

18-04-2002 Project Hart van 
de Heuvelrug 

Op basis van het uitvoeringsprogramma wordt de komende jaren 
gewerkt aan de realisatie van vijf ecoducten (N227 Den Treek-
Henschoten/Leusderheide, N237 (Soesterberg), N237 (Beukbergen), 
N225 Elst en de Biltse Rading). De eerste drie genoemde ecoducten 
liggen binnen het gebied van het programma Hart van de Heuvelrug. 
Realisatie ecoduct bij de N227 is begin 2009 gepland.  
Voortgang ecoduct bij Soesterberg (N237): het definitieve ontwerp is 
gepland in 2009 en de bouw in 2011.  
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PS-datum Motie Status
Voortgang ecoduct bij Beukbergen (N237): activiteiten aanbesteding 
voorontwerp zijn gestart, geplande einddatum onbekend. 
Voor het ecoduct bij Elst (N225) is een voorontwerp opgesteld waar-
mee betrokken partijen hebben ingestemd. Tevens is de vergun-
ningenprocedure gestart en bijna afgerond.  
Voor de Biltse Rading is het definitieve ontwerp gereed. De bouw is 
voorzien in 2008.  
Bij de planvorming voor de aanleg van een fietspad langs de N225 op 
de Grebbeberg is gestart met een onderzoek naar een gecombineer-
de aanleg met een faunavoorziening. Een faunapassage in de N201 
bij Uithoorn zal verder worden meegenomen in de bestemmingsplan-
procedure en het wegenbouwproject. (ILG/PRO) 

07-11-2005, 
15-05-2006 
en
13-11-2006 

Voortzetting
veldtoezicht 
Utrechtse
Heuvelrug 

De intentie is en blijft om de veldtoezichthouders in vaste dienst te 
nemen. Op dit moment word actief gezocht naar structurele 
financiering. 
Stand van zaken eind 2007: het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug 
en de betreffende gemeenten zijn recentelijk tot overeenstemming 
gekomen over een vervolg van het veldtoezicht. De gemeente Zeist 
wil in eerste instantie voor drie jaar meedoen. (AVV) 

06-02-2006 Functie volgt peil In het herijkt Plan De Venen is afgesproken dat wordt verkend of de 
ontwikkeling van de robuuste ecologische verbinding tussen de 
Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen kan worden 
gerealiseerd volgens de lagenbenadering (Functie volgt peil) en dat 
dat een proces met en door betrokken grondgebruikers moet worden. 
Hiervoor is een procesplan vastgesteld en dat is nu in uitvoering. De 
uitkomsten worden medio 2008 verwacht. 
Vanuit de Agenda Westelijke Veenweiden is in samenwerking met de 
Wageningen Universiteit en Researchcentrum een inhoudelijk voor-
stel gemaakt voor een Innovatieprogramma Westelijke Veenweiden 
dat moet leiden tot systeeminnovaties om met het landgebruik in te 
kunnen spelen op de nieuwe eisen die aan inrichting en beheer van 
de Veenweiden worden gesteld. (ILG) 

13-11-2006 Strategisch 
Groengebied 
Utrecht-West / 
Rijnenburg 

De midterm-review in 2010 wordt als een belangrijk moment gezien 
om na te gaan in welk tempo het extra geld in overeenstemming met 
het tempo van uitvoering beschikbaar kan komen. Met het oog 
daarop hebben wij de Landinrichtingscommissie (LC) Utrecht-West 
gevraagd met een voorstel te komen waar en wanneer de 152 
hectares vlakgroen, waarvoor nu rijksmiddelen beschikbaar zijn, het 
eerste gerealiseerd kunnen worden, waarbij gevraagd is om voor de 
zekerheid van enige overprogrammering uit te gaan. Bovendien 
hebben wij de LC erop gewezen het wenselijk te vinden dat het 
gehele proces op dit moment niet vertraagd wordt en gevraagd met 
een voorstel te komen hoe en binnen welk tijdsverloop de voorbe-
reiding van de rest van de opgave het beste vorm kan krijgen. (ILG) 

15-05-2006 Eén gebiedsvisie 
Vechtstreek

Inmiddels is een concept-gebiedsvisie gereed, waarin de thema's: 
één gezamenlijke, integrale visie, organisatie, ruimtelijke kwaliteit, 
recreatie en toerisme, economie, verkeer en vervoer, bekendheid en 
handhaving beschreven zijn. De stuurgroep toonde zich in de 
vergadering op 24 januari 2008 enthousiast over het concept en heeft 
de intentie uitgesproken de gebiedsvisie op 3 april 2008 vast te 
stellen. De gebiedsvisie Vechtstreek kan daarna in de staten-
commissie Ruimte, Groen en Water worden behandeld. (ILG) 

15-05-2006 Koersdocument 
Vitaal Platteland 

Deze motie heeft uitvoering gekregen in het op 11 december 2006 
door provinciale staten vastgestelde Kaderdocument AVP. In de per 
AVP-gebied opgestelde gebiedsprogramma’s is dit verder ingevuld 
op gebiedsprogrammaniveau. De gebiedsprogramma’s zullen na de 
zomer van 2007 ter vaststelling worden voorgelegd aan provinciale 
staten. (ILG) 

13-12-2006 Agrarische 
ondernemers 
impuls Groene 
Hart

Het investeringsprogramma Groene Hart is inmiddels in het AVP-
gebiedsprogramma 2007-2013 opgenomen. In de voortgangs-
rapportage Groene Hart 2007 zal daarnaast een Groene Hart-breed 
overzicht van de investeringen worden gegeven van de drie 
provincies; deze wordt begin 2008 uitgebracht. (ILG) 

280



PS-datum Motie Status
13-12-2006 Communicatie 

Groene Hart 
De stuurgroep Groene Hart brengt een jaarlijkse voortgangsrappor-
tage uit, waarin op de communicatie wordt ingegaan. De Voortgangs-
rapportage Groene Hart 2007 wordt begin 2008 uitgebracht. Deze 
zullen wij aan provinciale staten voorleggen. (ILG) 

13-12-2006 Uitvoerings-
programma 
Groene Hart 

De eerste Voortgangsrapportage Groene Hart 2007 wordt begin 2008 
uitgebracht. (ILG) 

08-09-2003 Provinciaal 
toezicht op 
waterschappen 

In 2007 is middels een uitvoeringsbesluit vastgesteld dat de water-
schappen uiterlijk 1 januari 2009 een gebiedsdekkende veiligheids-
toetsing van de regionale waterkeringen rapporteren. (BEW) 

08-11-2006 Waterhuis-
houdingsplan 

De Agenda Westelijke Veenweiden is een convenant samen met 
twee andere provincies. Als uitwerking van dit convenant zal een plan 
van aanpak worden opgesteld. In de uitvoeringsfase zal gerappor-
teerd worden over flankerend ruimtelijke ordeningsbeleid bij peil-
besluiten en watergebiedplannen. (BEW) 

13-11-2006 Stimulering 
energiebesparing 
en toepassing 
duurzame energie 

Bij de zoektocht naar softwaresystemen zijn we uitgekomen bij het 
softwareprogramma Carbon dat ontwikkeld is door Ecofys.  
Met behulp van een statenbrief hebben wij de afhandeling van de 
motie gecommuniceerd. (MIL) 

13-11-2006 Klimaat-
verandering 

Het programma Klimaat op Orde is een reactie op de motie en wordt 
op dit moment uitgewerkt overeenkomstig uw statenbesluit van 
17 december 2007. (MIL) 

13-11-2006 Sport Het opstellen van een Sportnota 2007 is doorgeschoven naar het 
voorjaar van 2008. In de sportnotitie 2008-2010 worden de thema’s 
uit de motie uitgewerkt. (MOW) 

13-11-2006 Onderzoek nood-
zaak steun aan 
vrijwilligersorga-
nisaties inzake 
WMO 

Ten aanzien van deze motie hebben wij in maart 2007 besloten om 
geen extra inspanningen te verrichten omdat de vragen uit de motie 
al in een lopend traject worden meegenomen. In juli 2007 is hierover 
het eindrapport van Stade Advies ontvangen. Dit is voor ons aan-
leiding geweest om een aantal bovenlokaal werkende vrijwilligers-
organisaties financieel te ondersteunen om de continuïteit in 2008 te 
waarborgen. (MOW) 

21-05-2007 Bespreking 
coalitieakkoord in 
commissies 

Deze motie is uitgevoerd. Het collegeprogramma is op 17 december 
2007 vastgesteld door provinciale staten. (SGU) 

29-05-2007 Programma van 
eisen vervangen-
de nieuwbouw 

De subcommissie voor de jaarrekening heeft hierover nog geen 
voorstel aangeboden aan de commissie Bestuur en Middelen. Wel is 
er in deze subcommissie over gesproken en is een link gelegd naar 
de vervolgacties met betrekking tot het rapport van de Randstedelijke 
Rekenkamer "Grip op grote projecten". Op 7 april 2008 staat dit 
onderwerp weer op de agenda van de subcommissie. (SGU) 

24-09-2007 Biologische land-
bouw en veeteelt  

Motie is afgehandeld. Biologische landbouw zal worden opgenomen 
in de Kaderbrief Uitvoeringsprogramma's 2009. (GRN/ILG) 

24-09-2007 Dierenwelzijn Gedeputeerde Krol heeft nu dierenwelzijn in zijn portefeuille. Hiermee 
is de motie afgedaan. (GRN) 

5-11-2007 Sturing en monito-
ring AVP 

Ter voorbereiding op de eerste tussenrapportage over het uitvoe-
ringsprogramma 2008 wordt begin 2008 een format opgesteld waarbij 
rekening wordt gehouden met de geuite wensen van provinciale 
staten. (ILG) 

17-12-2007 Kaderstelling en 
dekking extra 
uitgaven 

Middels de termijnagenda wordt de uitvoering van dit onderwerp voor 
2008 ingepland. Uitwerking is inmiddels in voorbereiding. (FIN) 

17-12-2007 Hoogspannings-
kabels 

Uitvoering is ter hand genomen: overleggen met gemeenten 
(Maarssen en Nieuwegein) en IPO zijn reeds in gang gezet als 
vervolg op eerdere acties. (MOW) 

17-12-2007 Stageplaatsen/ 
leerling(bouw) 
plaatsen 

Onderzocht wordt nog hoe wij het beste uitvoering kunnen geven aan 
deze motie. 

17-12-2007 Kaders voor 
communicatie 

De motie hebben wij verwerkt in het communicatiebeleidsplan dat wij 
op 19 februari 2008 hebben vastgesteld. Daarna hebben wij uw 
staten hierover geïnformeerd. (COM) 

17-12-2007 Wildaanrijdingen Voorstel is onderzoek te doen op basis van het beoordelingskader (in 
provinciale staten als onderdeel Actualisatie SMPU). 
Nadruk ligt bij probleemanalyse en indicatie kansrijkheid. (WEG)  
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PS-datum Motie Status
17-12-2007 Minder papier, 

meer bomen 
Deze motie heeft inmiddels geleid tot de afspraak de papierenstroom 
naar de staten te beperken. (SGU) 

17-12-2007 Haalbaarheids-
onderzoek lightrail 
OV-verbinding 
Amersfoort-
Veenendaal/ 
Rhenen 

Wij onderzoeken op welke wijze wij het beste uitvoering kunnen 
geven aan deze motie. (MOB) 

17-12-2007 Samenwerkings-
agenda 

Begin 2008 zullen provinciale staten worden geïnformeerd. (SDC) 

17-12-2007 Bestemming 
provinciale 
reserves 

Middels de termijnagenda wordt de uitvoering van dit onderwerp voor 
2008 ingepland. Uitwerking is inmiddels in voorbereiding. (FIN) 

17-12-2007 Investeringsfonds 
provinciaal erf-
goed (Parelfonds) 

Op 12 februari 2008 hebben wij het Besluit Erfgoedparels vast-
gesteld. (ECV) 

PS-datum Amendement Status
18-09-2006 Drie historische 

vaartuigen 
Wij hebben besloten om de afmeermogelijkheden voor historische 
vaartuigen te verruimen en het vrijstellingenbesluit is aangepast. 
Tevens hebben wij aangegeven af te zien van handhavend optreden 
tot het tijdstip van een beslissing over het bestemmingsplan door de 
gemeenten in wier vaarwater de historische schepen liggen. (ECV) 

13-11-2006 Secundaire 
waterkeringen 

Wij hebben besloten het amendement breed te interpreteren. De 
uitwerking hiervan is medio 2007 ter kennisname van de staten-
commissie Ruimte, Groen en Water gesteld. (BEW) 

05-02-2007 Samenwerken 
aan de toekomst 
van de Polder 
Groot Mijdrecht 
Noord 

De Onderzoekscommissie heeft op 21 januari 2008 haar bevindingen 
aan de bewoners gepresenteerd en aan de provincie aangeboden. 
Vervolgens hebben wij een standpunt ingenomen over de rapportage 
en het vervolgtraject. Volgens de planning nemen provinciale staten 
in november 2008 een besluit over de ruimtelijke strategie. (PRO) 

05-02-2007 Verordening 
rechtspositie 

Het amendement is in de "Verordening rechtspositie gedeputeerden, 
staten- en commissieleden provincie Utrecht" opgenomen en conform 
de wens van de staten uitgevoerd. (PSD) 

23-04-2007 Agenda natuur 
2007-2018 

Besluit gewijzigd. (GRN) 

29-05-2007 Inrichting politieke 
ruimten (nieuw-
bouw) 

Besluit gewijzigd. (PMF) 

29-05-2007 Wijziging Regle-
ment van Orde 

n.v.t. 

24-09-2007 Verwerving 
natuurterreinen 

Besluit gewijzigd. (ILG) 

05-11-2007 Vermindering ver-
hoging leges 

De tarieventabel per 1 januari 2008 is volledig aangepast conform het 
amendement en is gepubliceerd in het provinciaal blad. (FIN) 

05-11-2007 Concretisering 
beschikbare 
middelen AVP 

Afgehandeld. (ILG) 

05-11-2007 Vaststelling uit-
voeringsprogram-
ma’s AVP 

In behandeling: deels in vergadering van gedeputeerde staten van 18 
december 2007, deels conform inhoud amendement ná zomer 2008. 
(ILG)

05-11-2007 Projectbudget 
2008 Wabo 

Besluit gewijzigd. (PL Wabo) 

17-12-2007 Arbeidstrainings- 
en coachings-
centrum (ATCC) 

In behandeling. 

17-12-2007 Monitoring In behandeling.
17-12-2007 Woon-

werkverkeer fiets 
In behandeling. 

17-12-2007 Compartimen-
tering

Over de eerste resultaten van een verkennend onderzoek worden de 
staten in de eerste helft van 2008 geïnformeerd. Na besluitvorming 
over een eventueel vervolg, moet waarschijnlijk een planstudie/MER 
worden doorlopen. (BEW) 
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PS-datum Amendement Status
17-12-2007 Waterketen inrich-

tingsmaatregelen  
Europese Kader-
richtlijn Water 

Op 23 november 2007 is een bestuurlijk symposium georganiseerd 
over de Waterketen. 
Voor het stimuleringsprogramma waterketen is een start gemaakt 
met het opstellen van een subsidieverordening en het (jaarlijks op te 
stellen) uitvoeringsprogramma. Deze zullen in augustus 2008 
aangeboden worden aan de commissie Ruimte, Groen en Water. 
(BEW)

17-12-2007 Bouwkundig advi-
seur toegankelijk-
heid 

In behandeling. 

17-12-2007 Economisch 
Beleidsplan  
2007-2011 

De projecten en programma’s worden verder uitgewerkt en in 2008 
geagendeerd voor de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie. Zie 
termijnagenda van deze commissie. 
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Toelichting begrotingswijzigingen 
In deze paragraaf wordt een recapitulatie en toelichting van alle door provinciale staten vastgestelde wijzigingen 
op de primitieve begroting gegeven.  
In de programmabladen en de programmarekening worden, conform vereisten uit het BBV, de verschillen 
toegelicht tussen de begroting na laatste begrotingswijziging en de realisatie. Provinciale staten hebben 
aangegeven ook in de jaarrekening te willen worden geïnformeerd over de door provinciale staten vastgestelde 
begrotingswijzigingen. In deze paragraaf wordt ingegaan op de begrotingswijzigingen van materiële omvang. 

1. Recapitulatie van de begrotingswijzigingen 

In onderstaand overzicht is per door provinciale staten vastgestelde begrotingswijziging (er zijn in 2007 totaal 
negen begrotingswijzigingen vastgesteld) aangegeven wat de omvang is per programma.  

2. Overzicht van begrotingswijzigingen van de lasten en baten 

 Totaaloverzicht 

In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van de primitieve begroting en de begroting na wijziging per 
programma. De gegevens hebben betrekking op de begrote lasten en baten. 
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Primitieve begroting Begroting na wijziging

De lasten op alle programma’s samen zijn gedurende 2006 met € 98,6 miljoen bijgeraamd. Deze stijging komt 
met name door begrotingswijzigingen op de programma’s Ruimte en Groen (€ 48,2 miljoen) en Maatschappij, 
Economie en Cultuur (€ 34,9 miljoen).  

Op het totaal aan alle programma’s samen zijn de baten met € 146,2 miljoen bijgeraamd. Deze stijging komt met 
name door begrotingswijzigingen op de programma’s Staven/PSD (€ 76,7 miljoen) en Ruimte en Groen              
(€ 32,5 miljoen). 
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 Grootste posten per programma (lasten) 

Staven/PSD (-/- € 9,0 miljoen) 
� Overboeking Agenda 2010 naar de diverse programma’s (-/- € 16,4 miljoen) 
� Halfjaarrapportage: project Organisatie in Ontwikkeling (€ 6,4 miljoen) 

Ruimte en Groen (€ 48,2 miljoen) 
� Te besteden ILG-gelden voor uitvoering Wet Inrichting Landelijk Gebied (€ 35,2 miljoen) 
� Overboeking van Agenda 2010 voor het onderdeel Nieuwe Hollandse Waterlinie (€ 5,2 miljoen)  
� Besteding uit het Stimuleringsfonds voor stedelijke vernieuwingsprojecten (€ 4,0 miljoen) 

Water en Milieu (€ 11,7 miljoen)
� Halfjaarrapportage: Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (€ 7,9 miljoen) 
� Investeren in duurzame ontwikkeling van de Nedereindse Plas (€ 2,8 miljoen) 

Wegen, Verkeer en Vervoer (€ 12,8 miljoen) 
� Uitbreiding projecten voor het BDU-bestedingsplan 2007 (€ 6,2 miljoen) 
� Halfjaarrapportage: overboeking van 2007 naar 2008 voor het project Op de fiets (-/- € 4,5 miljoen)  
� Uitvoeringsprogramma 2007-2011: mobiliteitsmanagement (groene golf) (€ 4,0 miljoen) 

Maatschappij, Economie en Cultuur (€ 34,9 miljoen) 
� Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007 (€ 14,9 miljoen) 
� Overboeking van 2006 naar 2007 voor de Sociale Agenda in Uitvoering (€ 4,0 miljoen) 
� Overboeking van Agenda 2010 voor het onderdeel Ureka! (€ 4,0 miljoen) 
� Overboeking van Agenda 2010 voor het onderdeel Wandelen (€ 3,1 miljoen) 

 Grootste posten per programma (baten) 

Staven/PSD (€ 76,8 miljoen) 
� Halfjaarrapportage: Uitkering NV REMU Houdstermaatschappij (€ 70 miljoen) 
� Halfjaarrapportage: Dividenduitkering 2006 NV REMU Houdstermaatschappij (€ 7 miljoen) 

Ruimte en Groen (€ 32,5 miljoen) 
� Ontvangen ILG-gelden voor uitvoering Wet Inrichting Landelijk Gebied (€ 32,9 miljoen) 

Water en Milieu (€ 7,7 miljoen)
� Halfjaarrapportage: Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (€ 7,7 miljoen) 

Wegen, Verkeer en Vervoer (€ 12,9 miljoen) 
� Uitbreiding projecten voor het BDU-bestedingsplan 2007 (€ 6,2 miljoen) 

Maatschappij, Economie en Cultuur (€ 16,4  miljoen) 
� Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007 (€ 14,9 miljoen) 
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Afkortingenlijst
ACB Actieprogramma Cultuurbereik 
AGV Amstel, Gooi en Vecht 
AIC Archeologisch Informatiecentrum 
AMK Advies en meldpunt kindermishandeling 
Arhi Algemene regels herindeling 
AVP Agenda Vitaal Platteland 
AVU Afval Verwijdering Utrecht 
Awb Algemene Wet Bestuursrecht 
BANS Bestuursakkoord Nieuwe Stijl 
BAR  Budget- en afrekenregels 
BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
BDU Brede Doeluitkering 
BEVI Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 
Bhvbz Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 
BHV Bedrijfshulpverlening 
BiSC Bibliotheek Servicecentrum 
BIS-ratio Solvabiliteitsratio 
BJU Bureau Jeugdzorg Utrecht 
Bkmo Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewater 
BLOW Bestuursovereenkomst landelijke ontwikkeling windenergie 
BLS Besluit locatiegebonden subsidies 
BNG Bank Nederlandse Gemeenten 
BOR Bereikbaarheidsoffensief Randstad 
BRAVO Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud 
BRIM Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 
BRRM Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 
BRZO Besluit Risico’s Zware Ongevallen 
CBU Cliëntenbelang Utrecht 
CHS Cultuurhistorische hoofdstructuur 
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg 
CMO Centrum voor maatschappelijke ontwikkeling 
COB Commissie Onderzoek Bouwstagnatie 
CROW St. Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw 
CVOI Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie 
CVV Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 
D2 Europees subsidieprogramma voor sociaal economisch beleid 
DigiDiv Digitalisering Documentaire Informatie Voorziening 
DLG Dienst Landelijk Gebied 
DuBo Duurzaam Bouwen 
DURP Digitale uitwisseling ruimtelijke processen 
EC  Europese Commissie 
EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
EHS Ecologische hoofdstructuur 
Fido Financiering decentrale overheden 
FPPM Fonds voor Podiumprogrammering en marketing 
GBKN Grootschalige Basiskaart Nederland 
GDU Gebundelde doeluitkering 
GGOR Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime 
GGZ Geestelijke gezondheidszorg 
GLB Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
GMN Groot Mijdrecht Noord 
GR Gemeenschappelijke regeling 
HDSR Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
HUL Het Utrechts Landschap 
HUP Handhavingsuitvoeringsprogramma 
IBIS Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem 
IKAP Individuele keuzemogelijkheden arbeidsvoorwaardenpakket 
ILG Investeringsprogramma landelijk gebied 
IMRO Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 
INK Instituut Nederlandse Kwaliteit 
IPO Interprovinciaal overleg  
IPPC Integrated Pollution and Control 
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
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KRW Kaderrichtlijn Water 
KWO Koude-warmte-opslag 
LaMi Landbouw en Milieu 
LAP Landelijk Afvalstoffenplan 
LBU Landschapsbeheer Utrecht 
LC Landinrichtingscommissie 
LEADER Liaison Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale 
LEU Landschap Erfgoed Utrecht 
LIO Landschap in ontwikkeling 
LOP landschapsontwikkelingsplan 
LTO Land- en Tuinbouworganisatie 
LVG Licht verstandelijk gehandicapt 
MAP Milieuactieprogramma 
MAP-streekplan Meerjarenactieprogramma 
MAVI Milieuaspecten Verkeer en Infrastructuur 
MAVIM Software waarmee wordt vastgelegd hoe de organisatie werkt 
MER Milieu-effectrapportage 
MKB Midden- en kleinbedrijf 
MKP Milieukwaliteitsprofiel 
MTO Medewerkertevredenheidsonderzoek 
MTR Maximaal toelaatbaar risiconiveau 
MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
NARIS Risicomanagement Informatie Systeem 
NBW Nationaal Bestuursakkoord Water 
NGE Nederlandse Grootte Eenheid (maat economische omvang landbouwbedrijven) 
NHW Nieuwe Hollandse Waterlinie 
NME Natuur- en milieueducatie 
NMU Natuur- en Milieufederatie 
NOVA Nieuw onderkomen voor ambtenaren 
NSL Nationaal samenwerkingsverband programma luchtkwaliteit 
NWB Nederlandse Waterschapsbank 
OGB Onroerend goedbank 
OGGZ Openbare geestelijke gezondheidszorg 
OiO Organisatie in Ontwikkeling 
OLM Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding 
OV Openbaar vervoer 
PAR Provinciaal Arbeidsplaatsenregister 
PBCU Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht 
PKB Planologische KernBeslissing 
PMP Provinciaal Milieubeleidsplan 
POP(-subsidie) Plattelandsontwikkelingsprogramma 
PPL Provinciaal Programma Luchtkwaliteit 
PRVMD Provinciale Raad Volksgezondheid en Maatschappelijke Dienstverlening 
PUEV Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid 
RAAM Regionale Activiteiten Agenda Milieu 
RAK Ruilverkaveling met administratief karakter Kromme Rijn 
RAP Ruimtelijk actieprogramma 
RAVU Regionale Ambulance Voorziening Utrecht 
RBT Regionaal bedrijventerrein 
RCBT Regionaal coördinerend beleidsteam 
REVZ Robuuste ecologische verbindingszone 
RHC Regionaal Historisch Centrum 
ROC Regionaal Opleidingen Centrum 
RODS Recreatie om de Stad 
ROV Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 
RR Randstedelijke Rekenkamer 
SALZ “Soest-Amersfoort-Leusden-Zeist” (motorcrossvereniging)
SGB Subsidiëring Gebiedsgericht Beleid 
SISA Single information single audit 
SLW Stichtse Lustwarande 
SMART Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden 
SMPU Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht 
SOS Samenhang op Scherp 
SUB Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken 
SVGV Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei 
TIPP-regeling Tenderregeling Investeringsprogramma Provincies 
TFI Taskforce Innovatie 
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UJC Utrechtse Jeugd Centraal 
UMP Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan  
UPR Urgentieprogramma Randstad 
UTR Utrecht Toerisme en Recreatie 
UVL Utrechts verkeersveiligheidslabel 
UvW Unie van Waterschappen 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Vnl Verordening natuur en landschap 
VRI Verkeersregelinstallatie 
VRU Veiligheidsregio Utrecht 
Wabo Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht 
WAV Wet Ammoniak en Veehouderij 
Wbb Wet bodembescherming 
WERV Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal 
Wet Fido Wet Financiering decentrale overheden 
Wgr Wet gemeenschappelijke regelingen 
WHP Waterhuishoudingsplan 
Wm Wet milieubeheer 
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud) 
Wro Wet op de ruimtelijke ordening (nieuw) 
WRZO Wet rampen en zware ongevallen
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Colofon 

De Jaarrekening 2007 is een uitgave van:  
Provincie Utrecht 
Pythagoraslaan 101 
3584 BB  UTRECHT 
Postbus 80300 
3508 TH  UTRECHT 
Telefoon: 030-2589111 
Fax: 030-2582564 
www.provincie-utrecht.nl

Samenstelling en eindredactie: 
Afdeling Financiën 
Team Kaderstelling, Beleid en Coördinatie 

Ontwerp en opmaak: 
Afdeling Financiën in samenwerking met Grafisch Centrum provincie Utrecht 

Oplage: 
350 exemplaren 

Druk: 
Grafisch Centrum provincie Utrecht 

Het binnenwerk van deze jaarrekening is gedrukt op Colotech 90 grams houtvrij-chloorvrij-TCF, duurzaam papier. 
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