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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Bij de behandeling van het statenvoorstel Herijking reserves en voorzieningen op 23 juni 2008, 
hebben wij aan u toegezegd dat er een tweede tranche (Stofkam II) zou volgen.  
In deze brief informeren wij u hierover. 
 
Financiële consequenties 
De bestaande reserves zijn in de afgelopen maanden buitengewoon kritisch getoetst. Dit is zowel door 
de ambtelijke organisatie gebeurd, als door ons college. Hierbij hebben wij niet geschroomd om door 
te vragen naar nut en noodzaak van elke reserve. De uiteindelijke conclusie is dat circa € 55 mln. van 
de aanwezige middelen als vrije ruimte kan worden aangemerkt. Het volledige resultaat van Stofkam 
II is als volgt samen te vatten: 
 

Het bedrag onder b, bestaat uit een aantal deelbedragen. Het eerste deelbedrag betreft het vrij 
aanwendbare deel van de algemene reserve ad € 13 mln. Daarnaast is er het vrij aanwendbare deel van 
de reserve dekking structuurfonds ad € 41 mln. Bij de inventarisatie is verder gebleken dat ca € 1 mln. 
uit andere reserves kan worden ingezet voor nieuw beleid. Hiermee is in totaal € 55 mln. beschikbaar 
als vrije ruimte.  
Naast het vrij aanwendbare deel is overigens ook een bedrag van € 25 mln. aanwezig in de algemene 
reserve als weerstandsvermogen om mogelijke tegenslagen op te vangen. 
 
De conclusie is dat Stofkam II een belangrijke bijdrage levert aan het bereiken van de uitgesproken 
intentie. De geringe vrijval van € 1 mln. uit diverse andere reserves, geeft ook aan dat het lastig is om 
het bedrag uit de reserves vrij te maken. Dit is niet opmerkelijk aangezien de reserves en 
voorzieningen reeds kritisch zijn bekeken bij Stofkam I. In dat kader concluderen wij dan ook dat in 
de reserves geen ruimte meer aanwezig is zonder politieke heroverwegingen. 
 

a. 47% (€ 298,5 mln.) ligt juridisch vast, of is al uitgegeven 
b. 9% (€ 54,9 mln.) beschikbaar voor nieuw beleid (o.a. reserve dekking structuurfonds) 
c. 43% (€ 268,4 mln.) politiek noodzakelijk (collegiale toets) 
d. 1% (€ 4,1 mln.) wordt als heroverweegbaar aangemerkt. 

Totaal € 625.9 mln.
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Vervolgprocedure/voortgang 
Wij zullen u jaarlijks binnen de P&C-cyclus en in het bijzonder bij het opstellen van de voorjaarsnota 
informeren over de op dat moment aanwezige vrije ruimte in het vermogen in het kader van ons 
streven naar € 100 mln. vrije ruimte in de algemene reserve.  
Bij het aanbieden van de jaarrekening zullen wij u ook voorstellen om de € 1 mln. aan ruimte die in de 
reserves is gevonden toe te voegen aan de saldireserve.  
 
Wij hopen u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd. 
 

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


