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Overprogrammering 
 
Onderwerp: Verkennende notitie Overprogrammering 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Recentelijk heeft u kennis genomen van het rapport Onderzoek Onderbestedingen. Mede naar 
aanleiding van dit rapport hebben wij u toegezegd de komende periode een beleidskader uit te werken 
waarin de kaders ten aanzien van onderbestedingen worden uitgewerkt. Eén van de instrumenten 
waarmee onderbesteding kan worden verminderd is Overprogrammering.  
 
Essentie / samenvatting 
Vooruitlopend op het totale beleidskader ten aanzien van onderbestedingen bieden wij u hierbij de 
verkennende notitie Overprogrammering aan. In deze notitie wordt een eerste kader gegeven voor de 
nadere uitwerking en spelregels ten aanzien van het onderwerp Overprogrammering. De notitie bevat 
een beschrijving wat overprogrammering is en hoe het werkt, welke financiële spelregels van 
toepassing zijn en welke risico’s overprogrammering met zich meebrengt.  
 
De notitie bevat de volgende richtinggevende uitgangspunten voor overprogrammering: 
 

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. 
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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. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Dit kader zal de komende maanden nader uitgewerkt worden als onderdeel van het totale pakket van 
maatregelen ter voorkoming van onderbestedingen. Hiermee wordt ook een aanzet gegeven tot 
invulling van het aanvaarde amendement bij de Voorjaarsnota 2008, waarin besloten is voor die 
onderwerpen die zich ervoor lenen het systeem van overprogrammering te hanteren. 
 
Financiële consequenties 
De verkennende notitie heeft vooralsnog geen financiële consequenties. De nadere uitwerking van het 
instrument overprogrammering wordt meegenomen in de begroting 2010. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij stellen u voor kennis te nemen van de verkennende notitie Overprogrammering. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


