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Verkennende notitie Overprogrammering 

Opdracht 
 
Maak een eerste aanzet tot een beleidskader voor het onderwerp “Overprogrammering” met een 
aantal richtinggevende uitgangspunten voor Gedeputeerde Staten. 
 
1. Aanleiding 
 
Directe aanleiding voor deze notitie is het door PS aangenomen amendement 4 van de Voorjaarsnota 
2008. Dit amendement luidt als volgt: 
“PS besluiten voor de begroting 2009 en verder voor die onderwerpen die zich ervoor lenen het 
systeem van overprogrammering te hanteren zodat de uitvoering efficiënter, effectiever en sneller kan 
geschieden. 
Toelichting bij het amendement: om onze ambitie waar te maken is het raadzaam bij die onderwerpen 
die zich ervoor lenen (uitvoering AVP, SMPU etc.) te werken met overprogrammering omdat het 
daarmee realistischer wordt de doelen en resultaten zoals die afgesproken zijn, te realiseren. Met 
behulp van overprogrammering kan immers rekening gehouden worden met uitval etc. Hierbij dienen 
de financiële kaders wel in acht genomen te worden”.  
 
2. Afbakening notitie 
 
Overprogrammering wordt dikwijls in één adem genoemd met het onderwerp Onderbesteding. 
Onderbesteding is het positieve verschil tussen het begrote resultaat (inclusief begrotingswijzigingen) 
en het werkelijke resultaat (jaarrekening). GS hebben, naar aanleiding van het rapport Onderzoek 
Onderbesteding, toegezegd aan PS om begin 2009 een Beleidskader Onderbestedingen op te stellen. 
In dit Beleidskader Onderbestedingen zal onder andere nader ingegaan worden op het instrument 
Overprogrammering. Deze notitie levert hieraan een bijdrage. 
 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze notitie geen uitwerking is van het totale 
beleidskader Onderbestedingen, maar zich slechts beperkt tot de inzet van het instrument 
Overprogrammering (één van de actiepunten naar aanleiding van het onderzoek 
Onderbesteding). 
 
In deze notitie wordt een eerste aanzet gegeven voor de nadere uitwerking en spelregels ten aanzien 
van het onderwerp Overprogrammering. Er wordt allereerst beschreven wat overprogrammering is en 
hoe het werkt, welke financiële spelregels van toepassing zijn en welke risico’s overprogrammering 
met zich meebrengt. Daarbij worden richtinggevende uitgangspunten voor GS aangegeven. Tenslotte 
wordt een vervolgstappenplan beschreven indien GS met deze notitie instemmen. 
 
3. Wat is overprogrammering? 
 
Er zijn meerdere definities van overprogrammering in omloop.De Provincie Zuid-Holland bijvoorbeeld, 
zegt over overprogrammering het volgende: “overprogrammering houdt in dat er meer projecten in 
voorbereiding worden genomen dan in hetzelfde jaar met de beschikbare middelen kunnen worden 
uitgevoerd. In de praktijk is dan altijd wel een deel van de projecten dat vertraagt of afvalt. Dankzij de 
overprogrammering zijn er dan nog altijd voldoende projecten beschikbaar om de beleidsdoelen te 
realiseren”.  
Overprogrammering komt met andere woorden neer op het inplannen en uitvoeren van meer 
werkzaamheden/projecten dan waarvoor budget voor het betreffende begrotingsjaar beschikbaar is. 
Het gevolg hiervan is een spanning tussen beschikbare budget en de geraamde kasbehoefte van het 
onderliggende programma. 
 
Uitgangspunt: 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. 



Van belang is verder om zich te realiseren dat overprogrammering bedoeld is om doelen en resultaten 
te behalen, en niet primair “om het geld op te maken”. Het onderwerp Overprogrammering is dan ook 
in principe geen financieel vraagstuk, maar meer een bedrijfsvoeringsaangelegenheid. Hierbij zijn wel 
de financiële spelregels ten aanzien van overprogrammering van belang. 
 
Uitgangspunt: overprogrammering bedoeld is om doelen en resultaten te behalen, en niet 
primair om het budget op te maken. 

Daarnaast dient de vraag beantwoord te worden op welk niveau overprogrammering bekeken moet 
worden. Gaat het om overprogrammering binnen één project, binnen een cluster van projecten 
(programma), binnen één beleidsprogramma of over meerdere beleidsprogramma’s heen? 
Uitgangspunt is het budgetrecht van Provinciale Staten. Dit betekent dat overprogrammering op het 
niveau van de programma’s uit de programmabegroting beschouwd moet worden. Het gedurende het 
jaar “inwisselen” van vertraagde projecten voor nieuwe projecten binnen één beleidsprogramma in 
principe toegestaan is zonder dat PS hiermee vooraf moeten instemmen. 
 
Uitgangspunt: het inwisselen van nieuwe projecten voor vertraagde projecten gedurende het 
begrotingsjaar hoeft niet aan Provinciale Staten voorgelegd te worden zolang het niet 
beleidsprogramma-overstijgend is. 

4. Waarom overprogrammering? 
 
Uitgangspunt van deze notitie is dat overprogrammering één van de instrumenten is om resultaten 
eerder te kunnen realiseren en om onderbestedingen van middelen te verminderen. Immers, door 
middel van overprogrammering wordt het volgende bereikt: 

1. opvangen van uitval of vertragingen in de uitvoering van werkzaamheden; 
2. meer flexibiliteit in het programma, omdat bij definitieve toewijzing van middelen prioriteit 

kan worden gegeven aan projecten, waarbij resultaten het snelst gerealiseerd kunnen 
worden; 

3. bereiken van meer continuiteit in de workflow. 
 
5. Hoe werkt overprogrammering? 
 
Overprogrammering kan op diverse manieren vorm gegeven worden. Hierbij valt te denken aan onder 
meer de volgende “soorten” overprogrammering: 
1. Overprogrammering in de daadwerkelijke uitvoering: 

a het versnellen van de uitvoering van bestaande projecten in de tijd, door bijvoorbeeld beter te 
sturen op kritische succesfactoren/mijlpalen gedurende het proces (tijd); 

b. binnen de bestaande projecten overprogrammeren (volume); 
c. het daadwerkelijk in uitvoering nemen van meer projecten dan waarvoor beschikbare 

middelen zijn toegekend (diversiteit); 
2. Overprogrammering in de planning: 

a. het in voorbereiding nemen van meer projecten dan feitelijk kan worden uitgevoerd. Dit is de 
aanpak die Zuid-Holland hanteert voor het zgn. Meerjarenprogramma Provinciale 
Infrastructuur: “indien voor overprogrammering wordt gekozen, dan worden meer projecten in 
de ontwerpfase gebracht. Een aantal jaren na deze keuze is daardoor voor meer projecten de 
ontwerpfase doorlopen en kan voor deze projecten de keuze gemaakt worden om de 
uitvoeringsfase te starten: er ontstaat een hogere werkvoorraad”. 

b. het gedurende het jaar inwisselen van vertraagde projecten ten gunste van snel realiseerbare 
nieuwe projecten (werken met een “reservelijst”); 

c. een combinatie van a en b. 
 
Ten aanzien van overprogrammering in de daadwerkelijke uitvoering 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 zullen goede financiële spelregels afgesproken 
moeten worden, ook met Provinciale Staten. 



Uitgangspunt: overprogrammering kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. Per 
beleidsveld zal de meest geschikte werkwijze gevonden moeten worden. Van belang hierbij is 
dat de financiële spelregels ten aanzien van overprogrammering nageleefd worden ten einde 
onrechtmatige budgetoverschrijdingen te voorkomen. 

6. Op welke onderwerpen kan overprogrammering van toepassing zijn? 
 
Overprogrammering werkt het beste in programma’s, die voldoen aan de volgende criteria: 

- het programma bestaat uit een groot aantal projecten van relatief kleine omvang; 
- projecten kunnen snel onderling ingewisseld worden; 
- projecten hebben weinig procedurele complicaties; 
- de provincie is de leidende partij (zowel financieel als inhoudelijk). 

 
Of overprogrammering toegepast kan worden op het totale provinciale takenpakket zal nader 
onderzocht moeten worden. Hiervoor is op dit moment te weinig informatie voorhanden. Zo is het 
maar de vraag of bijvoorbeeld bij subsidieverleningen dit instrument ook toegepast kan worden.  
 
Als uitgangspunt geldt dat overprogrammering alleen toegestaan is bij activiteiten die betrekking 
hebben op incidentele budgetten (dat zijn budgetten die voor een beperkt aantal jaren zijn toegekend, 
waaronder projectbudgetten). Structurele activiteiten komen niet voor overprogrammering in 
aanmerking. Immmers, bij structurele activiteiten is geen sprake van een beperkt aantal projecten die 
eerder in voorbereiding of uitvoering genomen kunnen worden maar van doorlopende activiteiten 
waarvoor jaarlijks een bepaald, vast budget beschikbaar is. 
 
Uitgangspunt: overprogrammering is alleen toegestaan bij activiteiten die betrekking hebben 
op incidentele budgetten (budgetten die voor een beperkt aantal jaren zijn toegekend, 
waaronder projectbudgetten). 

7. Financiële kaders voor overprogrammering 
 
Met betrekking tot de uitgangspunten van overprogrammering hebben wij rekening gehouden met  de 
volgende, reeds bestaande algemene financiële spelregels: 

1. Spelregels ten aanzien van begrotingsoverschrijdingen (o.a. de Organisatieverordening, 
Kadernota Rechtmatigheid, Budget-en Afrekenregels etc.); 

2. Spelregels ten aanzien van het aanpassen van kasritmes bij projecten en de daarbij 
behorende begrotingswijzigingen (aanspraak maken op toekomstige jaarschijven); 

3. Spelregels ten aanzien van toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves. 
 
Indien het instrument overprogrammering daadwerkelijk ingezet gaat worden in de Provincie Utrecht 
zullen nog nadere financiële spelregels/kaders uitgewerkt moeten worden. Hierbij gaat het onder meer 
om de volgende financiële uitgangspunten: 
 

1. overprogrammering kan op geen enkele wijze worden gezien als een budgetbesluit; 
2. er kunnen nooit meer middelen worden besteed dan meerjarig in totaal beschikbaar 

zijn; 
3. overprogrammering in de uitvoering is alleen toegestaan indien dit niet tot extra 

lasten op het totale meerjarige budget leidt (met andere woorden, er  mag slechts 
sprake zijn van een wijziging van het meerjarige kasritme); 

4. begrotingsoverschrijdingen als gevolg van overprogrammeringen zijn niet 
toegestaan, met uitzondering van overschrijdingen waarbij financiële dekking 
binnen het betreffende beleidsprogramma of binnen de bijbehorende 
bestemmingsreserve mogelijk is; begrotingsoverschrijdingen als gevolg van 
overprogrammering mogen niet gedekt worden uit de algemene dekkingsmiddelen; 

5. een overgeprogrammeerd project mag al in voorbereiding genomen worden zonder 
dat er dekking is voor het gehele project; 

6. voordat daadwerkelijk tot de uitvoering van een overgeprogrammeerd project over 
kan worden gegaan, zal een definitief uitvoeringsbesluit door GS moeten worden 



genomen, inclusief toekenning van middelen (herprioritering van projecten en/of 
wijziging van het meerjarige kasritme); 

7. bij het tussentijds “inwisselen” van projecten wisselt ook de financiële status om. 
Voor het ingeruilde (vertraagde) project zal op een later tijdstip een nieuw besluit 
genomen moeten worden (inclusief financiële dekking). 

8. In de P&C-cyclus wordt gerapporteerd over de voortgang van de 
overgeprogrammeerde projecten en wordt de begroting eventueel hierop 
aangepast. 

Deze financiële spelregels zullen ook aan Provinciale Staten moeten voorgelegd, aangezien deze het 
budgetrecht van de Staten raken (mutaties in reserves, begrotingsoverschrijdingen op 
programmaniveau). Ook zal het provinciale normenkader voor de rechtmatigheid hierop aangepast 
moeten worden. 
 
8. Risico’s van overprogrammering 
 
Het inzetten van het instrument overprogrammering leidt ook tot een aantal financiële en 
bedrijfsmatige risico’s. 

- Allereerst kan overprogrammering leiden tot meer budgetoverschrijdingen en 
begrotingsonrechtmatigheden. Door middel van heldere financiële spelregels en een 
goede planning- en controlcyclus kan dit risico beperkt worden. 

- Daarnaast hebben veel projecten een beperkte “houdbaarheidsduur” als gevolg van 
wettelijke procedures en eisen. Als gebruiksklare projecten lang op de reservelijst 
blijven staan (“op de plank blijven liggen”), is de kans groot dat het project 
geactualiseerd of zelfs overgedaan moet worden. is om de “extra” projecten tot 
uitvoering te brengen. 

- Bij overgeprogrammeerde projecten zal richting externe partners gecommuniceerd 
moeten worden dat er geen zekerheid bestaat over wanneer het project daadwerkelijk 
in uitvoering zal worden genomen, teneinde verkeerde verwachtingen weg te nemen. 

- Tenslotte is er het risico van inefficiency, bijvoorbeeld omdat gelijksoortige projecten 
niet meer als één pakket aanbesteed kunnen worden. 

 
Bij de verdere uitwerking van overprogrammering zal aan de beheersing van deze risico’s expliciet 
aandacht besteed moeten worden. 
 
9. Overige maatregelen ter bestrijding van onderbesteding 
 
Zoals in het begin van deze notitie vermeld is overprogrammering slechts één van de instrumenten om 
onderbesteding tegen te gaan. Overprogrammering zal dan ook in combinatie met een aantal andere 
maatregelen ingezet moeten worden. Voorbeelden van deze andere maatregelen zijn: 

- tijdige en juiste tussentijdse informatievoorziening en voortgangsrapportages; 
- systematisch rapporteren over realisatie van prestaties in de planning- en 

controlcyclus; 
- tijdig de begroting aanpassen; 
- realistisch plannen en realistisch ramen; 
- personele capaciteit en kwaliteit op orde brengen; 
- meer aandacht/sturing van bestuur en management op onderbestedingen; 
- beter projectmatig werken; 
- betere (interne) communicatie. 

 
Deze maatregelen zullen nader uitgewerkt moeten worden in het Beleidskader Onderbestedingen. 
 



10. Samenvatting uitgangspunten 
 
Op grond van de nu voorliggende notitie worden de volgende 13 uitgangspunten ten aanzien van 
overprogrammering voorgesteld: 
 

1. 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. 

 
2. overprogrammering bedoeld is om doelen en resultaten te behalen, en niet primair om het 

budget op te maken. 
 

3. overprogrammering kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. Per beleidsveld zal 
de meest geschikte werkwijze gevonden moeten worden. Van belang hierbij is dat de 
financiële spelregels ten aanzien van overprogrammering nageleefd worden teneinde  
onrechtmatige budgetoverschrijdingen te voorkomen. 

 
4. overprogrammering is alleen toegestaan bij activiteiten die betrekking hebben op incidentele 

budgetten (budgetten die voor een beperkt aantal jaren zijn toegekend, waaronder 
projectbudgetten). 

 
5. het inwisselen van nieuwe projecten voor vertraagde projecten gedurende het begrotingsjaar 

hoeft niet aan Provinciale Staten voorgelegd te worden zolang het niet beleidsprogramma-
overstijgend is. 

 
6. overprogrammering kan op geen enkele wijze worden gezien als een budgetbesluit. 

 
7. er kunnen nooit meer middelen worden besteed dan meerjarig in totaal beschikbaar zijn. 

 
8. overprogrammering in de uitvoering is alleen toegestaan indien dit niet tot extra lasten op het 

totale meerjarige budget leidt (met andere woorden, er  mag slechts sprake zijn van een 
wijziging van het meerjarige kasritme). 

 
9. begrotingsoverschrijdingen als gevolg van overprogrammeringen zijn niet toegestaan, met 

uitzondering van overschrijdingen waarbij financiële dekking binnen het betreffende 
beleidsprogramma of in de bijbehorende bestemmingsreserve mogelijk is; 
begrotingsoverschrijdingen als gevolg van overprogrammering mogen niet gedekt worden uit 
de algemene dekkingsmiddelen. 

 
10. een overgeprogrammeerd project mag al in voorbereiding genomen worden zonder dat er 

dekking is voor het gehele project. 
 

11. voordat daadwerkelijk tot de uitvoering van een overgeprogrammeerd project over kan worden 
gegaan, zal een definitief uitvoeringsbesluit door GS moeten worden genomen, inclusief 
toekenning van middelen (herprioritering van projecten en/of wijziging van het meerjarige 
kasritme). 

 
12. bij het tussentijds “inwisselen” van projecten wisselt ook de financiële status om. Voor het 

ingeruilde (vertraagde) project zal op een later tijdstip een nieuw besluit genomen moeten 
worden (inclusief financiële dekking). 

 
13. In de P&C-cyclus wordt gerapporteerd over de voortgang van de overgeprogrammeerde 

projecten en wordt de begroting eventueel hierop aangepast. 
 



11. Vervolgtraject 
 
De volgende vervolgstappen zullen naar aanleiding van deze startnotitie gezet moeten worden: 
 

1. Per provinciaal beleidsveld inventariseren óf en zo ja, op welke manier 
overprogrammering ingezet kan worden ter voorkoming van onderbesteding. 
Deze inventarisatie betreft een concernbrede bedrijfsvoeringsaangelegenheid. 
Voorgesteld wordt om deze inventarisatie door de afdelingen zelf uit te laten voeren. 

 
2. Nader (technisch) uitwerken van de financiële en eventueel juridische kaders ten 

aanzien van overprogrammering en toetsing van de voorstellen tot 
overprogrammering aan deze kaders (door Financiën resp. Bestuurlijke en Juridische 
Zaken).  

 
3. Uitwerken van het totale beleidskader Onderbestedingen, waar overprogrammering 

een onderdeel van vormt (Financiën) 
 

4. Totale Beleidskader Onderbestedingen voorleggen aan GS en PS (voorjaar 2009 in 
PS) 

 
5. Eventuele financiële consequenties van de uitwerking meenemen bij de Voorjaarsnota 

2009. 
 


