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Nota financiële ontwikkelingen en financieel beleid 
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1. Inleiding 
 
We leven in onrustige economische tijden waar ook de overheidsfinanciën de gevolgen van 
ondervinden. Er zijn zeer veel (externe en interne) ontwikkelingen gaande, die hun beslag hebben of 
krijgen op de provinciale financiën. Zo hebben we te maken met een economische crisis die de 
komende jaren zal leiden tot lagere inkomsten (provinciefonds, treasury, opcenten 
motorrijtuigenbelasting) en het rijk dat plannen heeft om het provinciefonds drastisch te korten. 
Daarnaast ligt er een ambitieus Coalitieakkoord 2007-2011, wordt er nagedacht over aanvullende 
investeringen om de regionale economie te stimuleren (de Versnellingsagenda) en is door de 
coalitiepartners de wens uitgesproken om in 2011 een vrij besteedbaar vermogen van € 100 mln 
beschikbaar te hebben voor de nieuwe coalitieperiode. Met andere woorden, we krijgen minder 
inkomsten maar willen tegelijkertijd meer uitgeven én sparen. Dit alles legt een grote druk op het 
proces van de integrale afweging van financiële middelen zoals die jaarlijks bij de voorjaarsnota 
plaatsvindt. 
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2.  Doel van de nota 
 
Deze notitie is bedoeld om inzicht te verschaffen in de vele financiële ontwikkelingen die op ons af 
komen en de effecten daarvan op onze begrotingspositie en vermogenspositie. De financiële effecten 
van deze ontwikkelingen zullen (voor zover mogelijk) meegenomen worden in het 
meerjarenperspectief van de voorjaarsnota 2009.  
 
Daarnaast worden in deze nota een aantal aanverwante onderwerpen op het gebied van financieel 
beleid behandeld, te weten de omvang van het provinciaal vermogen, het beleid ten aanzien van  
onderbestedingen en overprogrammering, treasurybeleid en de overwegingen om af te zien van de 
invoering van de kapitaaldienst. Hiermee wordt tevens voldaan aan een aantal bestuurlijke 
toezeggingen aan de commissie Bestuur, Europa en Middelen. 
 
Tenslotte is deze nota bedoeld om, naar aanleiding van de geschetste financiële ontwikkelingen, een 
aantal uitgangspunten voor het financiële beleid voor de komende jaren te formuleren, om hiermee 
structuur te geven aan de jaarlijkse afweging van middelen bij de voorjaarsnota. 
 

3.  Huidige financiële positie 
 
BATEN     2009 2010 2011 2012 
Opcenten motorrijtuigenbelasting (72,6)  103.776 106.386 109.062 111.805
Algemene uitkering provinciefonds (sept.-circ.) 68.094 66.126 66.908 68.896
Resultaat treasury     20.000 16.000 14.000 13.000
Overige opbrengsten    1.555 1.473 1.393 1.322

Totaal baten     193.425 189.985 191.363 195.023

LASTEN  
Saldi van de huidige programma’s           294.566 251.387 254.590 147.707
- waaronder Uitvoeringsprogramma     121.977 99.516 110.127 2.700

Stelposten (= reserveringen) 
Stelpost: Beschikbaar voor nieuw beleid   1.660 1.998 1.937 8.400

Te realiseren inverdieneffect OiO   -770 -770 -770 -770
Loon- en prijscompensatie   0 2.500 5.000 7.500
Bestuursakkoord rijk – provincies (te betalen) 23.000 23.000 23.000 0
Onvoorzien    1.600 1.600 1.600 1.600

Totaal stelposten    25.490 28.328 30.767 16.730

Totaal lasten    320.056 279.715 285.357 164.437

Saldo begroting excl. mutaties reserves -126.631 -89.730 -93.994 30.586
MUTATIES IN RESERVES   126.031 89.730 93.994 2.368 
Saldo begroting (incl. mutaties reserves) 0 0 0 32.954

De huidige meerjarenbegroting 2009-2012 laat t/m 2011 een sluitend beeld zien (geen tekort maar ook 
geen overschot). Het Uitvoeringsprogramma 2007/2011 mln wordt grotendeels gefinancierd uit de 
reserve Coalitieakkoord en voor een klein gedeelte uit de lopende exploitatie. Er is daarnaast jaarlijks 
ongeveer € 2 mln beschikbaar voor nieuw beleid.  
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Op basis van de huidige meerjarenraming is er vanaf 2012 weer sprake van een positief 
begrotingssaldo van ongeveer € 33 mln per jaar. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de lasten 
van het Uitvoeringsprogramma in de begroting wegvallen (een gedeelte van het 
Uitvoeringsprogramma wordt namelijk uit de lopende exploitatie gedekt). Daarnaast is er vanaf 2012 
ongeveer € 8 mln per jaar beschikbaar voor nieuw beleid (stelpost nieuw beleid). 
 
Deze ramingen zijn, gezien de tijdshorizon en de diverse landelijke financiële ontwikkelingen die 
momenteel spelen, echter uiterst onzeker. Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn de lopende 
discussies over de verdeling van het Provinciefonds en het afschaffen van de motorrijtuigenbelasting, 
het verloop van de economische crisis, decentralisatie van rijksoverheidstaken etc. De uitkomsten van 
deze ontwikkelingen zijn zeer onzeker en hebben een grote invloed op de provinciale inkomsten en 
uitgaven.  
 
Het provinciaal vermogen loopt t/m 2011 terug tot circa € 173 mln (gebaseerd op de 
programmabegroting 2009-2011). Dit wordt met name veroorzaakt door de geplande uitgaven van het 
Coalitieakkoord, de betaalde bijdrage van € 23 mln aan het Financieel Akkoord 2008 met het rijk en 
de gereserveerde bijdrage van € 69 mln aan het rijk in het kader van het Bestuursakkoord 2009-2011. 
 

4.  Financiële ontwikkelingen  

4.1 Provinciefonds 
 
Ten aanzien van het Provinciefonds spelen er een aantal ontwikkelingen tegelijkertijd. 
 
Herverdeling Provinciefonds
De provincies hebben ingestemd met een algehele herziening van het verdeelmodel van het 
Provinciefonds. De Raad voor de Financiële Verhoudingen (Rfv) heeft op donderdag 19 maart de 
conclusies van haar onderzoek naar de verdeling en de omvang van het Provinciefonds in relatie tot 
het provinciale takenpakker, gepresenteerd. 
De Rfv is van mening zijn de uitgaven van de provincies € 597 mln hoger zijn dan op basis van hun 
takenpakket mocht worden verwacht. Provincies hebben deze uitgaven kunnen doen dankzij een forse 
stijging van hun overige inkomsten, de opcenten motorrijtuigenbelasting en beleggingsopbrengsten. 
De Rfv vindt dan ook dat de provincies jaarlijks met € 597 mln minder toe kunnen. Dit is ongeveer de 
helft van het totale Provinciefonds.  
De Rfv heeft daarnaast ook gekeken naar de verdeling van het Provinciefonds over de provincies. Er is 
momenteel sprake van scheefheid in het huidige verdeelmodel voor wat betreft het meewegen van de 
overige eigen inkomsten. In het advies van de Rfv wordt daarom een herverdeling voorgesteld. 
Invoering van de voorstellen van de Rfv zou binnen vijf jaar gefaseerd kunnen plaatsvinden. 
 
Als het advies van de Rfv zou worden overgenomen betekent dit een verlaging van de jaarlijkse 
uitkering voor de provincie Utrecht van € 50,1 mln. Dit is maar liefst 81% van de totale uitkering uit 
het Provinciefonds die de provincie Utrecht ontvangt en 25% van alle algemene inkomsten van  
provincie Utrecht. Een dergelijke omvangrijke korting heeft zeker effect op de activiteiten die de 
provincie Utrecht momenteel uitvoert. 
 
Het IPO zal de komende maanden een externe contra-expertise laten uitvoeren op het rapport van de 
Rfv en daarnaast in overleg treden met het kabinet. Naar verwachting zal er voor het zomerreces  een 
kabinetsstandpunt over het advies naar de Tweede Kamer gestuurd worden. 
 
Rijksuitgaven
Daarnaast is de jaarlijkse uitkering uit het Provinciefonds afhankelijk van de omvang van de 
rijksuitgaven (trap op-trap af principe). Uit de voorlopige berichten rond de kabinetsonderhandelingen 
blijkt dat het kabinet voornemens is om in 2009 en 2010 € 6 miljard extra te gaan investeren en vanaf 
2011 te gaan bezuinigen (mits de economische situatie het toelaat). In het crisisakkoord van het 
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kabinet is aangegeven dat de acres-systematiek voor 2009 en 2010 niet van toepassing wordt 
verklaard. Daarmee lopen de provincies structureel inkomsten mis. In de meicirculaire van 
Binnenlandse Zaken volgt meer informatie over de effecten van het crisisakkoord op het 
Provinciefonds. Vanaf 2011 zal het Provinciefonds meebewegen met de bezuinigingen van het rijk. 
 
Conclusie
Voorzichtigheidshalve dient rekening gehouden te worden met een aanzienlijke negatieve bijstelling 
van het Provinciefonds in de komende jaren. Het is op dit moment gezien de nog lopende discussies en 
onzekerheden niet mogelijk een reële inschatting te maken van de bijstellingen. De komende maanden 
zal hier naar verwachting meer duidelijkheid over ontstaan. Wel duidelijk is dat de impact hiervan 
aanzienlijk zal zijn. Het is dan ook niet ondenkbaar dat het meerjarenperspectief zoals dat in de 
Voorjaarsnota 2009 wordt gepresenteerd, bij de begrotingsbehandeling 2010 alweer achterhaald is. 

4.2 Opcenten Motorrijtuigenbelasting 
 
Ook de jaarlijkse opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting staat op losse schroeven. In de eerste 
plaats is er onzekerheid over de nieuwe belasting voor provincies die in de plaats komt van de 
opcenten MRB in 2012 (MRB vervalt als gevolg van invoering van het rekeningrijden). Het IPO pleit 
voor behoud van een robuust eigen belastinggebied (inclusief de omvang van de nog niet benutte  
ruimte in opcenten binnen de wettelijke begrenzing). 
Daarnaast is er onzekerheid over de verwachte opbrengst opcenten tot 2012. Allereerst hebben de 
huidige coalitiepartijen afgesproken de provinciale opcenten tot 2011 niet te verhogen. Daarnaast 
worden er als gevolg van de economische crisis minder en kleinere/lichtere auto’s verkocht. 
Vooralsnog schatten wij in dat de komende jaren sprake is van gelijkblijvend aantal voertuigen in de 
Provincie Utrecht en geen toename in het gemiddeld gewicht van de auto’s. Op basis van deze 
aannames wordt de jaarlijkse opbrengst opcenten MRB geschat op € 104 mln per jaar. Deze opbrengst 
is gelijk aan die van 2008. Dit betekent een negatieve bijstelling ten opzichte van de 
meerjarenbegroting 2009-2012 (€ 2 mln minder in 2010, € 5 mln in 2011 en € 8 mln in 2012). In  de 
voorjaarsnota 2009 zal deze voorlopig bijgestelde schatting van de opbrengst opcenten MRB voor de 
komende jaren opgenomen worden. 

4.3 Treasury  
 
De economische crisis zal ook een negatief effect hebben op de beleggingsopbrengsten in de komende 
jaren. Vanwege de gedaalde rente zullen de treasury-inkomsten in 2009 waarschijnlijk € 2 mln lager 
uitvallen dan begroot (€ 18 mln in plaats van € 20 mln). Op de langere termijn is het vooralsnog erg 
lastig om een inschatting van de effecten te maken. Vooralsnog wordt de raming uit de huidige 
meerjarenbegroting aangehouden. 
 
Mede gezien de toegenomen financiële risico’s op het gebied van treasury hebben wij een 
kwaliteitsscan laten uitvoeren ten aanzien van het door ons gevoerde treasurybeleid en de bijbehorende 
processen. Dit is aanleiding geweest om het treasurybeleid zoals dat op onderdelen in diverse 
bestaande documenten is vastgelegd, samen te voegen en vast te leggen in één notitie. Deze notitie is 
opgenomen als bijlage 4. Het behelst geen nieuw beleid, maar het samenbrengen van bestaand beleid. 

4.4 Maatregelen ter stimulering van de economie (Versnellingsagenda) 
 
Op 9 maart hebben PS kennis genomen van de concept-Versnellingsagenda. Hierin worden 
maatregelen voorgesteld ter stimulering van de Utrechtse economie, waaronder het project Energiek 
Utrecht, het versnellen van onderhoudswerkzaamheden aan (vaar)wegen en verstrekken van leningen 
aan gemeenten om woningbouwprojecten weer vlot te trekken. De concept- Versnellingsagenda 
betekent een aanzienlijke impuls in de regionale economie. Uitgangspunt van de Versnellingsagenda 
is dat deze binnen de financiële middelen van de begroting moet worden uitgevoerd. Met andere 
woorden, het mag geen extra geld kosten. 
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De Versnellingsagenda betreft grotendeels het versneld tot uitvoering brengen van bestaande 
budgetten. Voor  Energiek Utrecht (€ 20 mln) en versterking van de woningbouw echter zijn 
aanvullend middelen nodig. Hiervoor zal een herprioritering van bestaande budgetten moeten 
plaatsvinden. 

4.5 Midterm review Uitvoeringsprogramma 
 
Gelijktijdig met de voorjaarsnota 2009 wordt de midterm review van het Coalitieakkoord aan PS 
aangeboden. Hierin wordt de stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 aangegeven. 
Hierin wordt tevens een actualisatie van de budgetten van het Uitvoeringsprogramma meegenomen. 
Met andere woorden, hoeveel middelen zijn er nog noodzakelijk om de resterende beleidsopgaven van 
het Uitvoeringsprogramma in de komende 2 jaar te realiseren? Dit kan leiden tot een bijstelling van de 
begrote kasrites van het Uitvoeringsprogramma in de jaren 2009 t/m 2011 en wellicht tot een vrijval 
van niet-benodigde middelen. Uitgangspunt van het Coalitieakkoord is dat de geraamde € 418 mln 
taakstellend is (het mag niet meer kosten). 

5. Gewenste omvang van het vrij besteedbare vermogen 
 
Door Provinciale Staten en de commissie BEM is de afgelopen maanden op diverse momenten (o.a. 
bij de behandeling van de begroting 2009) aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van de provinciale 
vermogenspositie. Dit heeft onder meer geleid tot herijking van de provinciale reserves en 
voorzieningen (de zgn. “ Stofkamoperaties” I en II), waarbij de provinciale reserves en voorzieningen 
zijn opgeschoond. Daarnaast is bij de hernieuwde coalitieonderhandelingen de intentie uitgesproken 
om aan het einde van de coalitieperiode € 100 mln vrije ruimte over te hebben in de reserves. Deze 
intentie wordt vooralsnog als een gegeven beschouwd. In bijlage 1 van deze nota wordt nader 
ingegaan op de vermogenspositie van de provincie Utrecht. Hieruit blijkt dat het vrij beschikbare 
vermogen per 1/1/09 € 51 miljoen bedraagt (exclusief het rekeningresultaat 2008 ad € 7 mln); dit 
betreft het surplus van de algemene reserve en het onbenutte deel van de Reserve Dekking 
Structuurfonds. Om de gewenste omvang van € 100 mln te bereiken zullen een aantal financiële 
afspraken moeten worden gemaakt zoals het niet aanwenden van de € 51 mln en het toevoegen van 
positieve rekeningresultaten en niet-bestede middelen van het Uitvoeringsprogramma (in 2011) aan de 
algemene reserve. 

6. Kapitaaldienst (investeren en afschrijven) 
 
In Provinciale Staten en de commissie BEM wordt al enige jaren gesproken over het al dan niet 
invoeren van een zogenaamde “kapitaaldienst”. De aanleiding hiervoor was dat het systeem van een 
“kapitaaldienst” mogelijk meer passend is bij het huidige investeringsbeleid van de provincie. In het 
nieuwe coalitieakkoord is echter afgesproken dat in deze bestuursperiode afgezien wordt van de 
invoering van een kapitaaldienst. In bijlage 2 van deze nota wordt nader ingegaan op de motieven die 
hieraan ten grondslag liggen. Vooralsnog zijn er geen doorslaggevende argumenten voor (verdere) 
invoering van een kapitaaldienst. De bestaande systematiek ten aanzien van investeringen zal daarom 
gehandhaafd blijven.  

7. Onderbestedingen en overprogrammering 
 
Beleidskader onderbestedingen
De provinciale jaarrekeningen van de afgelopen jaren kenmerkten zich door aanzienlijke 
rekeningresultaten, die deels verklaard werden door het niet uitgeven van budgetten 
(onderbestedingen). Oorzaken hiervan waren niet realistische planningen en begrotingen, vertragingen 
in de uitvoering van projecten, onvoldoende tussentijdse informatie en bijsturing. Mede naar 
aanleiding van een aantal onderzoeken naar de oorzaken van onderbesteding hebben GS aangegeven 
belang te hechten aan een uniform beeld van onderbestedingen. Door middel van een transparant 
beleidskader ten aanzien van onderbestedingen wordt het beter mogelijk om verantwoording af te 
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leggen, elkaar aan te spreken op onderbestedingen en vervolgacties te ondernemen. Het beleidskader is 
bedoeld om de ambtelijke organisatie, GS en PS handvatten te geven bij het beoordelen van de ernst 
van de onderbestedingen. Het beleidskader onderbestedingen is opgenomen in bijlage 3 van deze nota. 
 
Overigens is de verwachting dat het “probleem” van onderbestedingen de komende jaren gedeeltelijk 
vanzelf zal oplossen als gevolg van krappere budgettaire ruimte. In tijden van financiële schaarste is 
de noodzaak om reëler en scherper te begroten en tussentijds bij te sturen groter. Dit neemt niet weg 
dat intern de nodige maatregelen getroffen moeten worden om onderbestedingen tegen te gaan. Er 
wordt daarom de komende tijd ingezet op het voorkomen van onderbestedingen door middel van het 
verbeteren van de planning-en controlcyclus en het projectmatig werken. 
 
Overprogrammering
Eén van de door PS voorgestelde oplossingen voor het voorkomen van onderbestedingen is om te gaan 
overprogrammeren (zie amendement A4 voorjaarsnota 2008). Van belang is om zich te realiseren dat 
overprogrammering bedoeld is om doelen en resultaten te behalen, en niet “om het geld op te maken”. 
Overprogrammering houdt in dat er meer projecten/werkzaamheden in voorbereiding en uitvoering 
worden genomen dan in hetzelfde jaar met de beschikbare middelen kunnen worden uitgevoerd. 
Overprogrammering kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. Bijvoorbeeld door het 
versnellen van de uitvoering van bestaande projecten in de tijd, binnen de bestaande projecten 
overprogrammeren, het daadwerkelijk in uitvoering nemen van meer projecten dan waarvoor 
beschikbare middelen zijn, of alleen het in voorbereiding nemen van meer projecten dan feitelijk kan 
worden uitgevoerd. 

Ten aanzien van overprogrammering is het risico van begrotingsonrechtmatigheid 
(budgetoverschrijding) aanwezig. Immers, indien alle geplande activiteiten/projecten ook 
daadwerkelijk tot uitvoering worden gebracht zullen er meer lasten dan begroot verantwoord worden 
in de jaarrekening en er is sprake van (onrechtmatige) budgetoverschrijdingen.  Om dit risico te 
beperken gelden de volgende financiële spelregels:  

1. overprogrammering in de planning mag, zolang er geen daadwerkelijke financiële 
verplichtingen worden aangegaan waarvoor geen budget beschikbaar is; 

2. overprogrammering in de uitvoering mag, mits er meerjarig projectbudget beschikbaar is. Het 
gaat hier in feite om het naar voren halen van incidentele uitgaven oftewel 
kasritmewijzigingen; 

3. er mogen nooit meer middelen worden besteed dan meerjarig in totaal beschikbaar zijn; 
4. begrotingsoverschrijdingen als gevolg van overprogrammering mogen niet financieel gedekt 

worden uit de algemene dekkingsmiddelen. 
 
Het is echter maar de vraag of overprogrammering een oplossing is voor het verminderen van 
onderbestedingen. Uit de reeds uitgevoerde onderzoeken naar onderbestedingen blijkt dat veel meer 
resultaat te behalen valt uit realistischere planningen/ramingen en betere tussentijdse 
informatievoorziening. Bovendien is het gezien de huidige onzekerheden over het financieel 
perspectief van de provincie zeer onverstandig om een hoger risico op budgetoverschrijdingen te 
accepteren. 
 
Op grond van het bovenstaande wordt daarom voorgesteld om het gebruik van overprogrammering in 
de uitvoering te beperken tot het naar voren halen van reeds geplande investeringen. Hiertoe zijn o.a. 
bij de Versnellingsagenda reeds voorgestellen gedaan (bijvoorbeeld het eerder uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden aan (vaar)wegen). 

8. Uitgangspunten van financieel beleid 
 
Van belang is om met elkaar af te spreken hoe de financiële keuzes voor de komende begroting 
gemaakt worden. Met andere woorden, welke spelregels zijn van toepassing?  
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Voorgesteld wordt om, op basis van een solide financieel beleid, de volgende financiële spelregels af 
te spreken: 
 

1. uitgangspunt is een sluitende financiële meerjarenbegroting op basis van bestaand beleid; 
 

2. indien door o.a. tegenvallende inkomsten (algemene dekkingsmiddelen) geen financieel 
sluitend meerjarenperspectief kan worden gepresenteerd, zullen ombuigingsmaatregelen 
(bezuinigingen of herprioritering) in het bestaande beleid worden voorgesteld; 

 
3. bekostiging van de Versnellingsagenda zal gedeeltelijk plaatsvinden door het naar voren halen 

van bestaande budgetten (zoals onderhoud wegen) en gedeeltelijk door herprioritering van 
budgetten van het Uitvoeringsprogramma (midtermreview van het Uitvoeringsprogramma). 
De Versnellingsagenda mag geen “extra” geld kosten; 

 
4. overig nieuw beleid in de voorjaarsnota wordt bekostigd uit de stelpost nieuw beleid of door 

herprioritering van bestaande budgetten (waaronder het Uitvoeringsprogramma); 
 

5. om tot de gewenste € 100 mln te komen wordt de vrije ruimte in de reserves van € 51 mln en 
het voorlopig rekeningresultaat 2008 ad € 7 mln niet aangesproken ter dekking van nieuwe 
claims in de voorjaarsnota, maar aangehouden voor de nieuwe bestuursperiode vanaf 2011. 
Rekeningoverschotten 2009 en 2010 worden toegevoegd aan de algemene reserve; 

 
6. niet bestede budgetten van het Uitvoeringsprogramma worden in 2011 toegevoegd aan de 

algemene reserve; 
 

7. er wordt afgezien van de invoering van een kapitaaldienst; 
 

8. het instrument van overprogrammering wordt ingezet in de vorm van het naar voren halen van 
reeds geplande investeringen. Daarnaast kan in de planning overgeprogrammeerd worden mits 
er geen daadwerkelijke financiële verplichtingen worden aangegaan waarvoor geen budget is. 

 

9. Conclusie 
 
Gezien de hierboven geschetste financiële ontwikkelingen is het op dit moment zeer onzeker hoe het 
meerjarige financiële plaatje van de provincie eruit gaat zien. Duidelijk is wel dat de inkomsten van de 
provincie de komende jaren aanzienlijk lager zullen uitvallen dan afgelopen jaren. Scherper 
budgetteren, afwegen en (politieke) keuzes maken worden onvermijdelijk.  
 
In de voorjaarsnota 2009 zal voor zover mogelijk een aangepast financieel perspectief worden 
gepresenteerd. Voor wat betreft de ontwikkelingen in het Provinciefonds zal er pas in de 
zomermaanden meer duidelijkheid komen.  
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Bijlage 1: Vermogenspositie  
 

Het doel van deze bijlage is om, na de Stofkamoperaties I en II,  inzicht te geven in de (meerjarige) 
vermogenspositie van de provincie en de vrije ruimte die daarin aanwezig is. Tevens zal ingegaan 
worden op de vraag wat de gewenste omvang van het vrij besteedbare vermogen is en zal aangegeven 
worden welke afspraken gemaakt moeten worden om dit te kunnen realiseren. Tenslotte wordt 
beschreven wat de effecten van het voorgaande zijn op de Nota Reserves en Voorzieningen en op 
welke punten de nota Reserves en Voorzieningen aangepast moet worden. 
 

1. Wat is de omvang van het eigen vermogen per 1-1-2009? 
 

Het eigen vermogen van de Provincie Utrecht per 1-1-2009 bestaat uit algemene reserves, 
bestemmingsreserves en het voorlopig vrij besteedbaar rekeningresultaat 2008. De stand per 
1/1/09 is als volgt: 

• Algemene reserves:€ 45 mln 
De algemene reserves bestaan uit de Algemene Reserve (€ 40,4 mln) en de 
bedrijfsvoeringsreserve (€ 4,2 mln). 

 
• Bestemmingsreserves: € 497 mln  

De bestemmingsreserves bestaan voornamelijk uit de reserve Dekking Structuurfonds  
(€ 208 mln) en de Reserve Coalitieakkoord ( € 118 mln). Uit deze reserves wordt in de 
periode tot 2011 het Uitvoeringsprogramma bekostigd. 

 
• Voorlopig rekeningresultaat 2008: € 7 mln 

 
Op basis van de huidige meerjarenbegroting is de verwachting dat ultimo 2011 de reserves zijn 
afgenomen tot circa € 173 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door het Uitvoeringsprogramma 
en het bestuursakkoord met het Rijk. 
 
In het eigen vermogen zitten niet de voorzieningen, welke ultimo 2008 € 33,5 bedragen. 
Voorzieningen hebben betrekking op verplichtingen waarvan de omvang onzeker is of op 
bestaande risico’s en worden derhalve niet tot het eigen vermogen van een organisatie gerekend. 
 
2. Wat zijn de effecten van Stofkam I en II geweest op het eigen vermogen? 

 
Bij de eerste herijking van de reserves en voorzieningen (Stofkam 1) is een aantal reserves van in 
totaal € 65 mln opgeheven en toegevoegd aan de reserve Coalitieakkoord ter financiering van de 
extra impuls van € 65 mln voor het Uitvoeringsprogramma (uitvoering motie “Kaderstelling en 
dekking extra uitgaven” d.d. 17 december 2007).   
Het betreft de volgende reserves (bedragen x € 1 mln): 

- afroming algemene reserve:    € 28 
- vrijval reserve OinO:    € 16 
- rentetoevoeging stimuleringsfonds:  €   4 
- vrijval reserve BTW-compensatiefonds €   4 
- vrijval reserve Grote Wegen Werken  €   3 
- diverse kleine reserves    € 10

Totaal      € 65 
 
De effecten van Stofkam I zijn reeds in de jaarrekening 2008 verwerkt. 

 
Bij Stofkam II zijn diverse kleine reserves van in totaal € 1 mln opgeheven en toegevoegd 
Aan de algemene reserve. Verwerking heeft plaats gevonden bij de jaarrekening 2008.  
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In totaliteit heeft de herziening van de reserves en voorzieningen geleid tot € 65 mln extra 
middelen voor het Uitvoeringsprogramma. De hoogte van het eigen vermogen is gelijk 
gebleven, deze extra middelen voor het Uitvoeringsprogramma zijn namelijk weer gestort 
in de Reserve Coalitieakkoord. 
 
De stofkamoperaties hebben overigens geen effect gehad op de voorzieningen. Dit is ook 
begrijpelijk want voorzieningen mogen slechts gevormd worden voor concrete risico’s of 
verplichtingen. De accountant toetst hier jaarlijks op. 

 
3. Wat is de vrij beschikbare vermogenspositie van de Provincie Utrecht? 

 
Het eigen vermogen van de Provincie bestaat zoals gezegd uit algemene reserves en 
bestemmingsreserves. Bestemmingsreserves zijn middelen waaraan PS een bestemming hebben 
gegeven. Uiteraard kunnen PS deze bestemming in beginsel ook weer terugdraaien. Materieel zou 
dit wel vergaande consequenties hebben, omdat dan ook de financiering voor diverse activiteiten 
zou komen te vervallen.  
 
De vrij beschikbare vermogenspositie van de Provincie Utrecht beperkt zich tot drie componenten: 
 

1. het surplus van de algemene reserve ad € 10 mln. De algemene reserve bevat een 
minimumbedrag van € 30 mln, bedoeld als weerstandsvermogen. Dit benodigde 
weerstandsvermogen, bedoeld om risico’s op te vangen, wordt jaarlijks geactualiseerd 
bij de jaarrekening en de begroting. Het surplus van de algemene reserve bedraagt per 
1-1-2009 € 10 mln.  

2. het onbenutte deel van de Reserve Dekking Structuurfonds. De reserve Dekking 
Structuurfonds wordt in 2009-2011 voor € 167 mln gebruikt ter financiering van het 
Coalitieprogramma. Het restant van deze reserve ad € 41 mln is vrij besteedbaar. 

3. het voorlopig rekeningresultaat 2008 ad € 7 mln is vrij besteedbaar. 
 

Het totaal van het vrij besteedbaar vermogen per 1-1-2009 (op basis van de rekeningcijfers 2008) 
bedraagt daarmee € 58 miljoen. 

 
4. Wat is de gewenste omvang van de vrij beschikbare vermogenspositie? 

 
6.1 Buffer voor risico’s
Binnen de algemene reserve dient een bedrag aanwezig te zijn als buffer voor risico’s die zich 
daadwerkelijk voordoen (weerstandsvermogen). Jaarlijks worden de risico’s geïnventariseerd, 
gekwantificeerd en wordt een berekening van het benodigde weerstandsvermogen gemaakt. In de 
jaarrekening 2008 is het benodigde weerstandsvermogen op € 30 mln berekend. Dit betekent dat € 
30 mln van de algemene reserve niet vrij besteedbaar is.  
 
Bij de voorjaarsnota 2009 wordt het risicoprofiel van de organisatie herzien. Gezien alle landelijke 
ontwikkelingen op het gebied van provinciale financiën en de hoeveelheid nieuwe 
beleidsinitiatieven (waaronder bijvoorbeeld het gebruik van revolverende fondsen en het 
instrument overprogrammering) zal rekening gehouden moeten worden met een toename van de 
risico’s. Dit betekent dat het benodigde weerstandsvermogen in de voorjaarsnota 2009 hoger kan 
uitvallen dan de € 30 mln die momenteel beschikbaar is. 

 
6.2 Vrij vermogen beschikbaar voor nieuwe coalitieperiode
De door de coalitiepartners uitgesproken intentie om aan het einde van de coalitieperiode € 100 
mln in de reserves beschikbaar te hebben voor de nieuwe bestuursperiode, is een politieke keuze. 
Of dit voldoende is voor de volgende coalitie, is afhankelijk van de ambities en plannen van de 
nieuwe coalitie.   
Opgemerkt wordt dat de € 418 mln voor het huidige Uitvoeringsprogramma voor vier jaar 
toegekend is (2008-2011). Dat wil zeggen dat er na 2011 vooralsnog geen financiële middelen zijn 
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opgenomen voor continuering van de activiteiten van het Uitvoeringsprogramma. Het is echter 
niet onaannemelijk te veronderstellen dat tenminste een gedeelte van het Uitvoeringsprogramma 
ook ná 2011 zal worden voortgezet ter nakoming van bestuurlijke afspraken, toezeggingen en 
verwachtingen. Of dit zo is en in welke mate zal bij de voorjaarsnota 2011 in kaart moeten worden 
gebracht. Er is dus op dit moment niet te zeggen of € 100 mln een reeël bedrag is. Vooralsnog 
wordt dit bedrag als een gegeven beschouwd. 

 
6.3 Daling treasuryinkomsten
Besteding van het eigen vermogen van € 100 mln levert een daling van de jaarlijkse treasury- 
inkomsten op van enkele miljoenen. Immers, de middelen worden uitgegeven en kunnen niet meer 
belegd worden. In de meerjarenbegroting vanaf 2012 dient hiermee rekening gehouden te worden. 
Ook zal bekeken moeten worden op welke termijn deze beleggingen vrijgemaakt kunnen worden. 
De middelen zijn namelijk ondergebracht in diverse langlopende en kortlopende beleggingen. Bij 
het financieel kader van het nieuwe coalitieakkoord zal met deze daling van de treasury-inkomsten 
rekening gehouden moeten worden. 
 
6.4 Conclusie
De omvang van het gewenste vrij besteedbare vermogen is een politieke keuze. Of dit voldoende 
is voor de volgende bestuursperiode,  is mede afhankelijk van de ambities van de nieuwe coalitie. 
In deze notitie wordt de intentie van de coalitiepartners om te komen tot een vrij besteedbaar 
vermogen van € 100 mln aan het einde van de huidige bestuurperiode, vooralsnog als een gegeven 
beschouwd. 

 
5. Hoe wordt het gewenste vrij besteedbare vermogen van € 100 mln bereikt? 

 
Om te komen tot een vrij besteedbaar vermogen van € 100 mln ultimo 2011 zullen een aantal 
wegen bewandeld moeten worden: 

- de huidige beschikbare ruimte van € 58 mln (inclusief rekeningresultaat 
2008) wordt de komende twee jaren niet aangewend (behoudens 
calamiteiten); 

- eventuele positieve saldi in het lopende jaar zoals gerapporteerd bij de 
voorjaarsnota en de najaarsrapportage worden niet direct ingezet maar 
gereserveerd als “voorlopig rekeningresultaat”;  

- eventuele positieve rekeningresultaten van de jaren 2009 en 2010 worden 
niet ingezet voor nieuw beleid maar worden toegevoegd aan de algemene 
reserve; 

- in 2010 worden de voormalige Agenda 2010-projecten beëindigd. 
Eventuele overschotten worden toegevoegen aan de Algemene Reserve; 

- niet bestede middelen van het Uitvoeringsprogramma worden in 2011 
toegevoegd aan de algemene reserve. 

 
Bij de voorjaarsnota 2010 zijn de afwikkeling van de Agenda 2010-projecten en het 
rekeningresultaat 2009 bekend. Ook is op dat moment meer zicht op de voortgang van het 
Uitvoeringsprogramma. Op dat moment zal nader inzicht worden gegeven in de stand van 
zaken met betrekking tot de opbouw van de € 100 mln. Indien nodig kunnen dan nog 
aanvullende, rigoureuze  maatregelen worden getroffen zoals: 

- een taakstelling op de exploitatie leggen; 
- een taakstelling op reserves leggen; 
- het opheffen van het budget (stelpost) nieuw beleid in 2010 en 2011. 
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6. Wat zijn de effecten van het bovenstaande op de nota Reserves en Voorzieningen? 
 

Volgens onze Verordening Interne Zaken moet éénmaal in de vier jaar een Nota Reserves en 
Voorzieningen aan PS worden aangeboden. De laatste nota Reserves en Voorzieningen van de 
Provincie Utrecht stamt uit 2005. In 2009 is daarom herziening van deze nota nodig. 
 
In deze herziene nota zullen, op grond van het bovenstaande, de volgende zaken in ieder geval 
verwerkt moeten worden: 
• de besluitvorming van Stofkam I en II: opheffen of afromen van reserves, het instellen nieuwe 

reserves waaronder de risicoreserve; 
• de kenmerken/spelregels van de algemene reserve zullen aangepast moeten worden aan de 

intentie om tot een vrij besteedbaar vermogen van € 100 mln te komen. 
 

7. Vervolgtraject 
 
Over de stand van zaken rond de opbouw van de € 100 mln wordt in de voorjaarsnota, begroting 
en rekening gerapporteerd aan PS. 
De herziene Nota Reserves en Voorzieningen zal deze zomer aan PS ter vaststelling worden 
aangeboden. 
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Bijlage 2: Invoering kapitaaldienst 
 

In deze bijlage zullen eerst de theoretische voordelen en nadelen van een kapitaaldienst beschreven 
worden. Vervolgens zal ingegaan worden op de huidige systematiek van de provincie Utrecht ten 
aanzien van de verwerking van investeringen. Tenslotte zal de vraag beantwoord worden of de 
kapitaaldienst wel wat oplevert voor de provincie. 
 
1. Wat is een kapitaaldienst? 
 
De “kapitaaldienst” is een verouderde term die officieel niet meer gebruikt wordt. Sinds de invoering 
van het baten en lasten-stelsel bij lokale overheden spreken we over vaste activa op de balans. Een 
kapitaaldienst betekent in feite het werken met investeringskredieten en het activeren en afschrijven 
van in gebruik genomen investeringen. Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch of 
maatschappelijk nut zich over meerdere jaren uitstrekt. 
 
2. Wat zegt het BBV over al dan niet invoeren van een kapitaaldienst? 
 
In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) wordt in artikel 59 nader ingegaan op het 
activeren, waarderen en afschrijven van investeringen. Dit artikel luidt als volgt: 
1.  Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd. 
2.  Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen 

bijdragen aan het genereren van middelen. 
3.  In afwijking van het eerste lid worden kunstvoorwerpen met een cultuur-historische waarde 

niet geactiveerd. 
4.  Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden 

geactiveerd. 
 
Uit dit artikel blijkt dat investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd. 
Voorbeelden hiervan zijn computers, provinciehuis, overige gebouwen en dergelijke.  
Activa met alleen een maatschappelijk nut kunnen niet verhandeld worden of genereren geen 
middelen. Het gaat uitsluitend om investeringen in de openbare ruimte: (water)wegen, viaducten, 
geluidswallen, parken, openbare verlichting. Investeringen in de openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut mogen geactiveerd worden, maar in de nota van toelichting op het BBV wordt de 
voorkeur uitgesproken om dit niet te doen. Het betreft hier immers investeringen die meestal niet 
worden vervangen, maar die daarentegen veel onderhoud met zich meebrengen. Met andere woorden 
voor deze investeringen is het goed verwerken van onderhoud in de begroting en meerjarenraming 
essentieel. Het al dan niet activeren van dergelijke investeringen draagt niet bijzonder bij aan het 
inzicht in de financiële positie. 
 
3. Wat zijn de voordelen van activeren en afschrijven ten opzichte van direct ten laste van 

de exploitatie? 
 
1. Een misverstand omtrent de invoering van een “kapitaaldienst” is dat dit financiële middelen zou 
opleveren ten opzichte van het direct ten laste brengen van de exploitatie. Dit is niet het geval, er is 
alleen sprake van het naar achteren schuiven van lasten in de begroting. We worden er dus niet armer 
of rijker van! Op de korte termijn levert invoering van het activeren en afschrijven theoretisch wel 
financiële speelruimte op. Over de totale gebruiksduur van de investering zijn beide opties gelijk. 
 
2. Activeren en afschrijven heeft als belangrijk voordeel dat vervangingsinvesteringen in de toekomst 
zeker zijn gesteld: als we de jaarlijks kapitaallasten (rente en afschrijving) structureel in de 
meerjarenbegroting opnemen, is in principe ook de toekomstige vervanging zeker gesteld. De vraag is 
echter of deze investeringen überhaupt wel vervangen gaan worden of dat er alleen sprake is van 
(groot) onderhoud. 
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3.  Een ander voordeel van activeren en afschrijven is een gelijkmatiger verloop van lasten in de 
meerjarenbegroting. Dit vergemakkelijkt het begrotingsproces (minder fluctuaties in de 
meerjarenbegroting). Daarnaast is het stelsel van activeren en afschrijven bedrijfseconomisch gezien 
een “zuiverdere” methode van toerekening van lasten. Als de opbrengst (“nut”) van de investering 
over meerdere jaren strekt, dan dienen ook de kosten van de investeringen over deze jaren verdeeld te 
worden. De vraag is echter hoe belangrijk dit is in een bestedingshuishouding zoals de provincie.  
 
4. Het werken met investeringskredieten voorkomt grote overschrijdingen op budgetten. Een 
investeringskrediet hoeft niet jaarlijks te worden afgerekend, maar blijft zolang het nog niet is 
afgesloten als onderhanden werk op de balans staan. Dit voorkomt het overboeken van grote saldi bij 
de jaarrekening. 
 
4. Wat zijn de nadelen van activeren en afschrijven ten opzichte van direct ten laste van de 

exploitatie? 
 
1. Door het activeren en afschrijven over de gebruiksduur wordt een beslag gelegd op toekomstige 
middelen (ook na de huidige bestuursperiode). Dit leidt tot grote begrotingsinflexibiliteit. Op het 
moment dat tot activeren van investeringen wordt overgegaan, zal het eigen vermogen van de 
provincie weliswaar in omvang toenemen, maar ontstaat er tegelijkertijd een hypotheek op 
toekomstige middelen. Het activeren levert immers toekomstige kapitaallasten op die op de begroting 
blijven drukken. Dit reduceert de beslissingsruimte van PS bij het alloceren van middelen. 
 
2.  In het verlengde van het voorgaande punt: het systeem van activeren en afschrijven past minder 
goed bij beleid van de provincie om budgetten voor maximaal 4 jaar toe te kennen. 
 
3. Activeren en afschrijven is complexer en administratief meer bewerkelijk dan ineens ten laste van 
de exploitatie brengen van investeringen. Zo zullen er criteria voor activeren ontwikkeld moeten 
worden en afschrijvingstermijnen bepaald moeten worden. Daarnaast zal een inventarisatie gemaakt 
moeten worden van afschrijvingsverplichtingen op grond van investeringen in het verleden. Met name 
dit laatste kan zeer tijdrovend zijn. 
 
4. Het BBV raadt activeren en afschrijven van investeringen in de openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut af. Er is vaak geen sprake van vervanging en het al dan niet activeren draagt niet 
bijzonder bij aan het inzicht in de financiële positie van gemeente of provincie. 
 
Voor beide methodieken zijn dus voor- en nadelen te benoemen. Het is echter de vraag wat activeren 
en afschrijven van investeringen met een maatschappelijk nut concreet oplevert voor de provincie 
Utrecht.  
 
5. Welke systematiek hanteert de Provincie Utrecht voor administratieve verwerking van 

investeringen? 
 
De zgn. “kapitaaldienst”wordt gedeeltelijk toegepast binnen de provincie Utrecht. We 
hebben immers een staat van vaste activa waarop investeringen met een economisch nut 
vermeld staan, zoals de bedrijfsgebouwen (het provinciehuis en het steunpunt Huis ter heide) 
en investeringen in de ICT.  
 
Daarnaast staan op de staat van vaste activa ook een aantal investeringen met een maatschappelijk nut, 
waaronder de Eem-afwatering. Over deze investeringen zijn destijds met PS afzonderlijke afspraken 
gemaakt wat betreft activeren en afschrijven. 
 
De overige investeringen worden tot op heden direct ten laste van de exploitatie gebracht (de 
financiële ruimte was tot op heden hiervoor aanwezig). Vaak staat hier dan een onttrekking uit de 
daarvoor bestemde reserve tegenover. Grote investeringen in wegen bijvoorbeeld worden al jaren 
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gedekt door een onttrekking uit de reserve Grote Wegen Werken. Omdat de vorming van een reserve 
geleidelijk kan plaatsvinden, levert dit geen budgettair grote schommelingen op. Overgaan op 
activeren en afschrijven en loslaten van de huidige systematiek levert daarom geen directe voordelen 
voor de provincie op.  
 
6. Conclusie 
 
De zgn. “kapitaaldienst” is gedeeltelijk ingevoerd binnen de Provincie Utrecht. We werken immers  
met een staat van vast activa en schrijven hierop af. Het verder invoeren van deze systematiek voor 
afschrijvingen met een maatschappelijk nut levert in totaliteit geen financiële middelen op. Het betreft 
puur een verschuiving van lasten over de gebruiksduur van de investering. Er wordt juist een beslag 
gelegd op toekomstige middelen. Ook de commissie BBV raadt het activeren van investeringen met 
een maatschappelijk nut af. 
 
Vooralsnog zijn er geen doorslaggevende argumenten voor (verdere) invoering van een kapitaaldienst. 
De bestaande systematiek ten aanzien van investeringen zal daarom gehandhaafd blijven. Uiteraard 
kunnen zich de komende jaren ontwikkelingen voordoen waarin heroverweging van dit besluit aan de 
orde is. Wijzigingen in de financiele situatie van de provincie en aanzienlijke wijzigingen in de 
investeringsportefeuille van de provincie kunnen ertoe leiden dat verdere invoering van de 
kapitaaldienst alsnog heroverwogen wordt. 
 



16



17

Bijlage 3: Beleidskader Onderbestedingen 
 

1. Aanleiding  
 
In oktober 2008 hebben GS het rapport Onderzoek Onderbestedingen aan PS aangeboden. GS hebben 
hierbij aangegeven belang te hechten aan een uniform beeld van onderbestedingen. Wat wordt onder 
onderbestedingen verstaan en in welke situaties zijn onderbestedingen acceptabel? Onderbestedingen 
hebben diverse vermijdbare en onvermijdbare oorzaken. Door middel van een transparant beleidskader 
ten aanzien van onderbestedingen wordt het beter mogelijk om verantwoording af te leggen, elkaar aan 
te spreken op onderbestedingen en vervolgacties te ondernemen. Het beleidskader is bedoeld om de 
ambtelijke organisatie, GS en PS handvatten te geven bij het beoordelen van de ernst van de 
onderbestedingen. 
 
2. Wat verstaan we onder onderbesteding? 
 
In het Onderzoek Onderbestedingen wordt de volgende definitie voor onderbestedingen gehanteerd:  
Onderbesteding op de programma’s is het positieve verschil tussen het begrote resultaat (inclusief de 
door PS vastgestelde begrotingswijzigingen) en het werkelijke resultaat (jaarrekening). 
Onderbesteding kan ontstaan door zowel lagere lasten als hogere baten. 
 
In deze beleidsnota wordt deze definitie verder aangescherpt. Onderbesteding, zoals het woord al zegt, 
gaat alleen over de bestedingen oftewel lasten. Hogere baten (motorrijtuigenbelasting, provinciefonds, 
treasury,stelposten etc.) worden niet als “echte” onderbestedingen beschouwd in die zin dat er sprake 
is van een vertraging in de uitvoering van de activiteiten. Het betreft puur “financiële” 
onderbestedingen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat ook bij de algemene dekkingsmiddelen sprake 
moet zijn van realistische ramingen. 
 
Lagere lasten leiden in veel gevallen tot lagere onttrekkingen uit de daarvoor bestemde reserves. 
Hiermee is er rekenkundig geen onderbesteding meer, maar in feite natuurlijk nog wel. Daarom 
spreken we van onderbestedingen indien er minder lasten voor mutaties in de reserves zijn 
uitgegeven dan begroot. Dit geldt zowel voor reguliere lasten, lasten van het uitvoeringsprogramma 
als lasten van projecten. 
 
3. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van onderbestedingen?  
 
In reeds eerder uitgevoerde onderzoeken naar de oorzaken van onderbesteding worden de volgende 
hoofdoorzaken van onderbestedingen genoemd, verdeeld in endogene en exogene oorzaken: 

- niet realistische planningen (endogeen); 
- niet realistische ramingen (endogeen); 
- administratieve onjuistheden (endogeen); 
- vertraging in de uitvoering (exogeen en endogeen); 
- gebrek aan betrouwbare tussentijdse informatie om begroting tijdig bij te stellen (endogeen). 

 
4. In welke situaties verdient onderbesteding vooral aandacht? 
 
Onderbesteding is in principe niet acceptabel. Onderbesteding zou eerder uitzondering dan regel 
moeten zijn. Desondanks kunnen er zich situaties voordoen waarin onderbesteding niet als een 
“probleem” hoeft te worden beschouwd. Er is echter geen pasklaar antwoord te geven op de vraag in 
welke situaties onderbestedingen wel of niet acceptabel zijn. Per geval zal een beoordeling gemaakt 
moeten worden van de specifieke omstandigheden. In ieder geval zullen hierbij de volgende vragen in 
ogenschouw genomen moeten worden: 
 

1. De hoogte van de onderbesteding (in totaal en ten opzichte van het totale programma of 
project). Een omvangrijke onderbesteding (absoluut of relatief) maakt het thema pregnanter. 
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2.   Realisatie van de afgesproken prestaties. De discussie over onderbesteding moet zich met 
name richten op de vraag of de beoogde resultaten zijn behaald. Als de prestaties zijn behaald 
dan is er waarschijnlijk efficiënter gewerkt of goedkoper aanbesteed. De onderbesteding zelf is 
dan uiteraard geen probleem. Wel is dit te beschouwen als een ervaringsgegeven, met behulp 
waarvan in de toekomst de financiële ramingen nauwkeuriger kunnen worden opgesteld. 

 
3. Beïnvloedbaarheid door de Provincie  
 Cruciaal bij onderbesteding is de vraag waardoor de onderbesteding veroorzaakt is en of de 

provincie onderbesteding had kunnen voorkomen. Hierbij kan een onderscheid gemaakt 
worden in: 

o direct beïnvloedbare factoren, bijvoorbeeld een niet-realistische begroting; 
o indirect beïnvloedbare factoren, dit zijn factoren die een overwegend extern karakter 

hebben maar waar de provincie wel in meer of mindere mate invloed op kan 
uitoefenen, bijvoorbeeld onderhandelingen met externe partners; 

o niet beïnvloedbare factoren, bijvoorbeeld een calamiteit of juridische procedures die 
vooraf niet bekend waren.  

 
4. Wordt de onderbesteding tijdig gemeld aan Directie, GS en PS en wordt de begroting tijdig 

conform bijgesteld? 
Zo ja, dan is er formeel geen sprake meer van onderbesteding en zijn Directie en Bestuur tijdig 
geïnformeerd. Bovendien kunnen tijdig eventuele vervolgacties getroffen worden. 

 
Onderstaand denkmodel geeft handvatten aan ambtelijke organisatie, GS en PS om onderbestedingen 
op een gestructureerde wijze te bezien. De criteria “resultaten behaald?” en “de mate van 
beïnvloedbaarheid door de provincie” leiden tot zes categorieën van onderbestedingen: 
 

beïnvloedbaarheid onderbesteding door de provincie 
resultaat 
behaald 

Ja, direct Ja, indirect Nee 

Ja B D F

Nee A C E

Toelichting: 
 

A. In dit geval zijn de resultaten niet behaald en had de provincie de onderbesteding direct 
kunnen beïnvloeden. Deze categorie is de meest ‘ernstige’. Het is van belang dat aangegeven 
wordt wanneer de resultaten alsnog behaald kunnen worden en op welke termijn. Ook is van 
belang om aan te geven of het vrij besteedbare of gelabelde middelen betreft (bijv. Jeugdzorg). 

B. In dit geval zijn de resultaten behaald en is er onderbesteding die de provincie direct had 
kunnen beïnvloeden of heeft beïnvloed. Aangegeven dient te worden of de meevaller is 
ontstaan dankzij de provincie (efficienter gewerkt)  of dat er sprake is van een administratief-
technische onjuistheid/onjuiste ramingen. 

C. Hierbij zijn de resultaten niet behaald en is er sprake van onderbesteding die de provincie 
direct had kunnen beïnvloeden. In de analyse dient aangegeven te worden in hoeverre de 
provincie haar “indirect” invloed heeft aangewend en of de beoogde resultaten alsnog behaald 
gaan worden en op welke termijn. 

D. Resultaten behaald, indirecte beïnvloedbaarheid. Analyse van de onderliggende oorzaken en 
eventuele bijstellingen van de ramingen zijn van belang. 
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E. De resultaten zijn niet behaald maar de provincie heeft de onderbestedingen op die resultaten 
ook niet kunnen beïnvloeden. In de analyse moet ingegaan worden op de vraag of de doelen 
aangepast of geschrapt moeten worden. 

F. De resultaten zijn behaald maar de provincie heeft de onderbestedingen op die resultaten niet 
kunnen beïnvloeden. Deze laatste categarie zal zich in de praktijk naar verwachting nauwelijks 
voordoen. 

 
Bovenstaande analyse dient minimaal aan de orde te komen bij de inhoudelijke beoordeling van 
onderbestedingen in de periodieke rapportages aan Directie, GS en PS. Niet alleen bij de grote P&C-
producten (voorjaarsnota, najaarsrapportage, jaarrekening) maar vooral ook bij de maandelijkse 
managementrapportages van de afdelingen. Hierin wordt niet alleen een indicatie van mogelijke 
onderbestedingen gegeven, maar zal ook een inhoudelijke toelichting/analyse van de afdelingsmanager 
opgenomen moeten worden. Op deze manier worden onderbestedingen eerder gesignaleerd en kunnen 
tijdig herstelacties ondernomen worden. 
 
5. Hoe wordt onderbesteding beoordeeld bij meerjarige majeure projecten? 
 
Reguliere, structurele budgetten worden per jaarschijf beoordeeld op onderbestedingen. Uit de 
analyses van de jaarrekeningen van de afgelopen jaren blijkt echter dat zich op reguliere budgetten 
nauwelijks onderbesteding voordoet. Onderbesteding doet zich met name voor bij incidentele 
budgetten en projectbudgetten. 
 
Meerjarige projectbudgetten lopen altijd over de jaargrenzen heen. Voor de uitvoering van een project 
zijn de (boekhoudkundige) jaarschijven vaak nauwelijks relevant. Het sturen op realisatie van 
(tussentijdse- en eind-) doelen/mijlpalen en het totale projectbudget is wel van groot belang. Daarom 
wordt in de reguliere, jaarlijkse begrotingscyclus ten aanzien van de grote projecten tevens een 
doorkijk gegeven naar de resterende looptijd van het project. Liggen we qua uitvoering nog op 
schema? Halen we onze doelen binnen de gestelde termijn? Komen we uit met het totale 
projectbudget? De analyse van de onderbestedingen bij meerjarige projecten moet zich daarom met 
name richten op het deze voorgaande vragen.  
 
6. Wat is een acceptabel niveau van onderbesteding? 
 
Onderbesteding komt in min of meerdere mate in alle provincies voor en is niet volledig te 
voorkomen. De provincie heeft als typische middenbestuurslaag vaak te maken met 
cofinanciering van haar projecten en is voor het realiseren van beleid afhankelijk van 
gemeenten en instellingen, die wellicht andere plannen hebben of afwijkende 
ambitieniveaus. Daarnaast is de materie zo complex en veranderlijk dat onderbesteding 
nooit helemaal voorkomen kan worden. Een bepaalde mate van onderbestedingen in de 
provinciale jaarrekening vinden wij daarom acceptabel. Hoe hoog dit percentage aan  
onderbestedingen in de provinciale jaarrekening mag zijn is echter niet objectief te bepalen. Dit is 
geheel afhankelijk van de onderliggende oorzaken van de onderbesteding. Van belang is dat deze 
onderliggende oorzaken van de onderbestedingen goed geanalyseerd worden in de jaarrekening en dat 
vervolgacties zijn getroffen. 
 
7. Hoe en wanneer worden GS en PS geïnformeerd over de onderbestedingen?  
 
Door middel van de reguliere begrotingscyclus (voorjaarsnota, najaarsrapportage, jaarrekening) 
worden GS en PS geïnformeerd over onderbestedingen en de onderliggende oorzaken aan de hand van 
de eerder genoemd denkmodel.  Bij de analyse van de jaarrekening zal bovendien extra aandacht aan 
het fenomeen Onderbestedingen worden besteed. 
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Bijlage 4: Treasurybeleid 


