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Aanbieding en leeswijzer 
 
De bestuursperiode 2007-2011 zit er bijna op. De afgelopen vier jaren hebben wij ons ingespannen 
om Utrecht nog ‘mooier’ te maken. Wij zijn er van overtuigd dat ons dit gelukt is en dat wij deze 
provincie ‘mooier’ achterlaten dan vier jaar geleden.  
 
De wereld om ons heen is echter ook snel aan het veranderen en dwingt ons om keuzes te maken. 
In dit overdrachtsdocument bieden wij de lezer daarom een nieuw perspectief. Een blik op wat de 
provincie Utrecht sinds 2007 bereikt heeft, waar wij nu staan en wat de belangrijkste 
ontwikkelingen zijn voor de volgende bestuursperiode. Niet onbelangrijk daarbij is natuurlijk de 
financiële ruimte die er nog is voor nieuw beleid vanaf 2011. Ook daarover leest u meer in dit 
overdrachtsdocument. 
 
Wij hebben ervoor gekozen om, naar analogie van de programmabegroting en jaarrekening, de 
tien programma’s centraal te stellen in deze publicatie. Dit maakt het mogelijk om, samen met de 
programmabegrotingen en jaarrekening van de afgelopen jaren en dit document, een integraal 
overzicht te krijgen van alle activiteiten van de provincie Utrecht. 
Dit document dient te worden gezien als een feitelijk naslagwerk waarin we een overzicht bieden 
van wat wij gedaan hebben. We hebben ervoor gekozen om niet alles te herhalen wat in de andere 
documenten staat, maar om zoveel mogelijk te verwijzen naar de documenten die u op de website 
van de provincie Utrecht of elders kunt terugvinden. Hierdoor is het document overzichtelijk 
gebleven. 
 
Wij hebben een compleet, leesbaar en toegankelijk document gemaakt zodat een nieuw College 
hiermee een coalitieakkoord en collegeprogramma kan samenstellen, waarmee slagvaardig en 
doeltreffend het stokje van ons overgenomen kan worden. 
 
Structuur van het document 
In het overdrachtsdocument behandelen we allereerst het financieel perspectief. Vervolgens 
worden de zaken per programma verdiept, in analogie op de indeling in de programmabegroting en 
jaarrekening, ingegaan op: 

• Wat speelt er? 
• Wat was het doel? 
• Wat hebben we bereikt? 
• Wat gaan we nog bereiken? 
• Wat zijn de financiële mogelijkheden? 

In de teksten die ingaan op het doel en wat er bereikt is worden feitelijke concrete doelen en 
resultaten vermeld. Dit is een soort ‘foto’ van de provincie. In de verkenning van het beleidsveld 
(‘wat speelt er?) worden meer de ontwikkelingen geschetst. Deze teksten zijn daarom meer 
beschrijvend van aard. Tenslotte staan wij stil bij onze concernprojecten. 
 
Leeswijzer financiële tabellen 
De bedragen in de tabellen zijn weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de 
leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 45.000 staat dus als 45 in de tabel. Dit kan echter tot 
afrondingsverschillen van maximaal 1 (x € 1.000) leiden in de totaaltellingen. 
 
Bijlagen  
Er zijn een aantal bijlagen in dit document opgenomen. In de financiële bijlage 
Uitvoeringsprogramma wordt een recapitulatie gegeven van alle budgetten van het 
Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Ook is een recapitulatie van de ongeraamde budgetten per 31 
december 2014 in de reserves opgenomen (Stofkam III).  
 

December 2010 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht 
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Financieel Perspectief  
 
1. Inleiding 
In dit hoofdstuk geven we  inzicht  in de financiële stand van zaken voor de jaren 2011 tot en met 
2015. Uitgangspunt is de begroting 2011, die op 25 oktober 2010 door Provinciale Staten is 
vastgesteld.  
Allereerst wordt de vrije ruimte in de huidige meerjarenbegroting aangegeven. Daarna laten we de 
huidige financiele positie van de provincie zien, de  financiële mogelijkheden van de incidentele 
budgetten en van de reserves (waaronder het Uitvoeringsprogramma 2007-2011). Vervolgens 
wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen rondom financiële tegenvallers, waaronder de 
financiële effecten van het regeerakkoord Rutte-Verhagen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
samenvatting van de beschikbare financiële ruimte voor een nieuw coalitieakkoord. 
 

2. Vrije ruimte in huidige meerjarenbegroting 
 
2.1 Saldo begroting en stelpost nieuw beleid 
De huidige meerjarenbegroting kent een (beperkt) begrotingsoverschot. Daarnaast is er een 
structurele stelpost voor nieuw beleid  van circa € 9,5 mln. Deze middelen zijn in principe vrij 
besteedbaar. 

Bedragen x € 1.000 

Vrij besteedbare middelen B2011 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal
Begrotingsoverschot 0 3.108 3.327 919 919 8.273
Stelpost  “beschikbaar voor nieuw beleid” 459 4.886 9.551 9.551 9.551 33.998
Totaal vrij besteedbaar 459 7.994 12.878 10.470 10.470 42.271

Ter vergelijking: bij het vorige Overdrachtsdocument 2007 was er nog sprake van een structureel 
begrotingsoverschot van circa € 30 mln. per jaar, afgezien van de aanwezige stelpost Nieuw Beleid. 
 
2.2 Ontwikkelingen algemene inkomsten 
Provinciefonds
De financiële afspraken uit het regeerakkoord Rutte-Verhagen zijn van invloed op de hoogte van de 
algemene uitkering uit het provinciefonds. Immers, de hoogte van het provinciefonds ademt mee 
met de stijging of daling van (een deel van) de rijksuitgaven (de zogenaamde “trap op-trap af” 
systematiek). Op 9 november 2010 heeft het Kabinet de Startnota aan de Tweede Kamer gestuurd. 
Hierin staat de budgettaire verwerking van de financiële afspraken van het regeerakkoord. In de 
Startnota is een raming opgenomen van de groei (het accres) van het provinciefonds. Deze nieuwe 
raming zal, samen met de andere maatregelen uit het regeerakkoord die van invloed zijn op het 
provinciefonds, nader worden toegelicht in de decembercirculaire 2010. 
Het kabinet raamt een positief accres oplopend tot € 49 mln. in 2015. Dit is 5% van het huidige 
provinciefonds. In de jaren 2011 tot en met 2014 is er nauwelijks sprake van een stijging van het 
provinciefonds.  
 
In onze meerjarenbegroting gaan we vooralsnog uit van een stijging van 0%, vanaf 2012 wordt de 
uitkering uit het Provinciefonds constant geraamd op € 43 mln. 
 
Daarnaast werkt het ministerie van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  aan een nieuw 
verdeelmodel voor het Provinciefonds, waarbij zeker rekening gehouden wordt met de provinciale 
vermogens. Dit verdeelmodel wordt begin 2011 gepresenteerd en gaat  in vanaf 2012. Uit eerdere 
berekeningen bleek een klein voordeel ten opzichte van de huidige verdeelsystematiek voor de 
provincie Utrecht. 
 
Wij concluderen dat er op dit moment geen aanleiding is om de raming van het provinciefonds te 
herzien ten opzichte van de begroting 2011 maar dat er tendensen zijn die wijzen op een licht 
positieve bijstelling. Meer informatie volgt bij de Voorjaarsnota 2011. 
 
Treasury en opcenten Motorrijtuigenbelasting
Op dit moment zijn er geen aanleidingen om de ramingen van de opbrengst treasury en de 
opbrengst opcenten MRB te herzien ten opzichte van de begroting 2011. Bij de Voorjaarsnota 
2011, die in mei 2011 aan provinciale staten  wordt aangeboden, zal een nieuwe raming worden 
opgenomen op basis van de laatste informatie van onder andere de Belastingdienst van januari 
2011. 
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Ontwikkelingen vermogensportefeuille
Naar verwachting zal begin 2011 € 450 mln. uitgezet zijn op de geld- en kapitaalmarkt (ervan 
uitgaande dat het nieuwe provinciehuis op 3 januari 2011 betaald is). Op grond van het huidige 
uitgavenpatroon zoals opgenomen in de meerjarenbegroting zal dit bedrag eind 2014 geslonken 
zijn tot circa € 210 mln. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de nog resterende uitgaven voor 
het Uitvoeringsprogramma 2007-2011, de verbouwing van het nieuwe Provinciehuis en de betaling 
van € 23 mln. aan het Rijk in 2011 voor het Bestuursakkoord. Dit betekent dat een bedrag van 
circa € 120 mln. aan obligaties en garantieproducten de komende jaren vervroegd afgelost moet 
worden om deze betalingen te kunnen doen. Dit kan naar verwachting per saldo zonder verlies. 
Gezien het tempo van uitgaven in de afgelopen jaren is het echter de vraag of het daadwerkelijk 
nodig zal zijn om in deze omvang vervroegd af te lossen. 
 
Indien door het nieuwe provinciebestuur besloten wordt om een extra financiële impuls aan de 
Utrechtse samenleving te geven, zal er aanvullend vervroegd afgelost moeten worden. Tot een 
bedrag van circa € 100 mln. is dit mogelijk. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met extra 
kosten én een daling van het jaarlijkse treasuryresultaat in de orde van grootte van € 1 á 2 mln.  
 
2.3 Onbenutte belastingcapaciteit 
De provincie heft momenteel 72,6 opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. Eén opcent 
correspondeert met een opbrengst van ongeveer € 1,5 mln. Het maximaal toegestane aantal te 
heffen opcenten bedraagt tot april 2012 119,4. De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt dan ook 
circa € 70 mln. Door de huidige Coalitie is besloten het aantal opcenten niet te verhogen vanaf 1 
april 2008. Vóór het jaar 2008 werd het aantal opcenten jaarlijks verhoogd met de procentuele 
stijging van het door het Rijk maximaal toegestane tarief. Het gemiddeld aantal opcenten voor alle 
provincies samen bedraagt overigens in 2011 79,1. Verhogen van het aantal opcenten naar het 
landelijk gemiddelde levert een kleine € 10 mln extra inkomsten per jaar op.  
 
Het nieuwe kabinet ziet verder af van de invoering van de kilometerheffing. De provinciale 
opcenten op de motorrijtuigenbelasting blijven daarmee bestaan. Wel stelt het kabinet het 
maximum aantal opcenten naar beneden bij, zodat de provincies de bezuinigingen niet 
compenseren met verhoging van het aantal opcenten. Hoeveel het maximaal aantal opcenten 
wordt, is op dit moment nog niet bekend. 
 
2.4 Algemene reserve 
Het vrij besteedbare deel van de Algemene Reserve bedraagt eind 2010 € 70,8 mln. In 2011 wordt 
€ 5,7 mln. toegevoegd (positief begrotingssaldo 2011) en € 2,1 mln. (renovatie van Paushuize) 
onttrokken. Per saldo is € 74,4 mln. vrij besteedbaar.  
 
Daarnaast is een reserve Weerstandsvermogen aanwezig van € 30 mln. Deze reserve is bedoeld 
om financiële risico’s op te vangen. Zie hiervoor de paragraaf Weerstandsvermogen in de 
programmabegroting 2011. 
 
2.5 Samenvatting vrije ruimte  
In de huidige meerjarenbegroting is de volgende vrije ruimte aanwezig: 
 

Bedragen x € 1.000 

Vrij besteedbare middelen in Begroting 2011-2015 Totaal 
Begrotingsoverschot 8.273
Stelpost  “beschikbaar voor nieuw beleid” 33.998
Vrij besteedbaar deel Algemene Reserve 74.384
Totaal vrij besteedbaar 116.655
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3.  Incidentele budgetten 
In deze paragraaf wordt voor de incidentele budgetten 2011-2015 inzicht gegeven in welke 
middelen al uitgegeven zijn (stand per 1 december 2010), welke bedragen hard juridisch verplicht 
zijn, welke bedragen bestuurlijk verplicht (mogelijk heroverweegbaar) zijn en welke bedragen ter 
vrije beschikking staan. Hierbij zijn de volgende definities gehanteerd: 
1. juridisch verplicht: het gaat om overeenkomsten met externe partijen, waarbij de provincie 

zich als rechtspersoon heeft verbonden. Er moeten resultaatafspraken zijn gemaakt, met 
vastlegging van financiële middelen. Voorbeelden zijn afgesloten contracten, 
subsidiebeschikkingen, overeenkomsten en getekende offertes; 

2. bestuurlijk verplicht: er is sprake van een voornemen of een inspanningsverplichting. Een 
inspanningsverplichting is dus niet volledig vrijblijvend (er moet immers een bepaalde 
inspanning worden geleverd), maar is financieel gezien niet hard verplicht. Hierbij is het dus 
mogelijk dat een nieuw college hieraan een andere richting geeft (heroverweegbaar). Het gaat 
hierbij om verplichtingen gebaseerd op GS-besluiten maar ook om bestuursakkoorden en 
convenanten. 

3. vrij beschikbare middelen: er zijn geen concrete plannen en toezeggingen dan wel het budget 
is niet meer nodig. 

 
De indeling in de drie categorieën is getoetst aan de hand van de fysieke brondocumenten. 
 
De gepresenteerde bedragen zijn ontleend aan de Programmabegroting 2011. Het betreft de 
cumulatieve incidentele lasten 2010-2015 per programma. 
Voor wat de structurele budgetten betreft is het afgelopen jaar ambtelijk een drietal 
bezuinigingsscenario’s uitgewerkt. Deze scenario’s zijn voor eventuele discussie beschikbaar voor 
de collegeonderhandelaars.  
 
Allereerst zal ingegaan worden op de budgetten van het Uitvoeringsprogramma 2007-2011.  
 
3.1 Budgetten Uitvoeringsprogramma 2007-2011 
Het totale budget van het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 van € 419 mln. is onder andere na 
bezuinigingen bij de Voorjaarsnota 2009 en Begroting 2010 neerwaarts bijgesteld tot € 355 mln.  
In de begroting 2011 is een geactualiseerd kasritme van de uitgaven opgenomen. Op basis van de 
huidige inzichten (medio november 2010) is het kasritme inmiddels iets bijgesteld. De huidige 
verwachting is dat eind 2010 een bedrag van € 167 mln. nog niet uitgegeven zal zijn. Deze 
uitgaven zullen grotendeels (€ 132 mln) in 2011 plaatsvinden, maar ook gedeeltelijk doorlopen in 
de jaren erna.  
Om te bepalen in hoeverre er heroverwegingsmogelijkheden zijn, is van deze € 167 mln. 
beoordeeld welke bedragen hard juridisch verplicht, bestuurlijk verplicht (mogelijk 
heroverweegbaar) of ter vrije beschikking staan. Dit leidt tot het volgende overzicht: 
 

Bedragen x € 1.000 
Resterende Uitgaven Coalitieakkoord na 2010 Totaal 
Juridisch verplicht (niet heroverweegbaar) 35.857
Bestuurlijk verplicht (mogelijk heroverweegbaar) 123.443
Vrij besteedbaar 8.182
Totaal 167.482

Het bedrag Bestuurlijk verplicht ad € 123 mln. bestaat uit: 
 Bedragen x € 1.000 

Totaal 
Agenda Vitaal Platteland 26.000
Pakketstudies Mobiliteit 21.000
Utrechtse Jeugd Centraal en Sociale Agenda 12.000
Herstructurering bedrijventerreinen PLUS 10.000
Groot Mijdrecht Noord 8.000
Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven 7.000
Stationsgebied Driebergen-Zeist 5.000
Cultuurprogramma 2009-2012 5.000
Ruimte voor de Lek 4.000
Subsidieregeling Duurzame Energie 3.000
Economisch Beleidsplan 2.000
Diversen (< € 2 mln.) 20.000
Totaal (afgerond) 123.000
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Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de kolom “bestuurlijk verplicht” in de 
desbetreffende bijlage (1. Uitvoeringsprogramma).  
 
De conclusie is dat het merendeel van het nog resterende budget “bestuurlijk verplicht” is vanwege 
toezeggingen aan en overeenkomsten met derden.  
 
Een bedrag van € 8,2 mln. is volgens de huidige inzichten “vrij besteedbaar”. Het bedrag bestaat 
uit: 

Bedragen x € 1.000 
Totaal 

Mobiliteitsmanagement 2.900
Basisinfrastructuur cultuur 2.500
Creatieve broedplaatsen/cultuur en economie 800
Economisch beleidsplan 600
RAP Streekplan 500
Gebiedsgerichte tariefsacties OV 300
Bereikbaarheid binnensteden en transferia 200
Diversen 400
Totaal (afgerond)             8.200

Bij de beschrijving van de programma’s in dit Overdrachtsdocument wordt per programma een 
toelichting gegeven op de kolommen Bestuurlijk verplicht en Vrij besteedbaar. Er wordt ingezoomd 
op de substantiële heroverweegbare bedragen. Er wordt een korte voorgeschiedenis gegeven en er 
wordt aangegeven wat de verwachte gevolgen zullen zijn, indien besloten wordt deze middelen 
verminderd/niet meer voor dit onderwerp in te zetten. Hierbij worden budgetten die gebaseerd zijn 
op Rijkssubsidies of die werken volgens het principe van verevening buiten beschouwing gelaten. 
Hiervoor geldt immers dat niet uitgegeven middelen teruggegeven dienen te worden aan het Rijk, 
dan wel dat minder lasten evenredig lagere opbrengsten tot gevolg hebben. Heroverweging levert 
hierbij dus geen extra middelen op. 
Voor een totaaloverzicht van het gehele Uitvoeringsprogramma verwijzen we  naar de betreffende 
bijlage. 
 
3.2 Overige incidentele budgetten 
Ook de overige incidentele budgetten zijn ingedeeld in juridisch hard, bestuurlijk verplicht en 
heroverweegbaar. Zie hiervoor ook de programma’s voor een nadere toelichting op deze 
budgetten. 
Een bedrag van € 12,9 mln. is vrij besteedbaar. Dit bedrag bestaat voor € 11,4 mln. uit het 
resterend budget van Energiek Utrecht. Wij hebben op 14 september jl. besloten om Energiek 
Utrecht af te laten lopen en Meer Met Minder Utrecht in het leven te roepen en daarvoor € 7,3 mln. 
inclusief uitvoeringskosten beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt op grond van de oude regeling 
nog € 100.000 aan kosten verwacht.  
 
3.3 Reserves 
Zoals toegezegd bij de behandeling van de begroting 2011 hebben wij bij het opstellen van het 
Overdrachtsdocument ook gekeken naar onze reservepositie en de onderliggende 
bestedingsplannen en subsidieregelingen (de zgn. “Stofkam “3-operatie). Ook hierbij is 
aangesloten op de driedeling juridisch verplicht, bestuurlijk verplicht en vrij besteedbaar. Hierbij is 
gekeken naar het nog niet in de meerjarenbegroting opgenomen deel van de reserves. 
 
De stand van de reserves is als volgt: 
 Bedragen x € 1.000 
Reserves Totaal 
Verwacht saldo 31-12-2010 426.839
Begrote onttrekkingen 2011-2014 213.462
Saldo ultimo 2014 213.377
Dit saldo bestaat uit: 
- Algemene reserve 70.822
- Reserve Weerstandsvermogen 30.000
- Overige Reserves 112.555

Het totale bedrag aan reserves zal naar verwachting eind 2014 gehalveerd zijn ten opzichte van 
eind 2010. Van deze € 213 mln. bestaat bijna de helft uit de algemene reserve en de reserve 
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weerstandsvermogen. De overige reserves ad € 112,6 mln. zijn bestemmingsreserves waaronder 
de reserve Grote Wegen Werken (€ 24,7 mln.), de reserve Huisvesting (€ 15,4 mln.), de reserve 
Masterplan Soesterberg € 13,4 mln.) en de reserve Cofinancieringsfonds (€ 8,1 mln). 
 
De beoordeling van deze € 112,6 mln. in de drie genoemde categorieën geeft het volgende beeld: 
 

Bedragen x € 1.000 
Niet geraamde bestemmingsreserves Totaal 
Juridisch verplicht (niet heroverweegbaar) 40.602
Bestuurlijk verplicht (mogelijk heroverweegbaar) 60.583
Vrij besteedbaar 11.370
Totaal 112.555

De € 11,4 mln. vrij besteedbaar bestaat uit een groot aantal kleinere bedragen in diverse 
bestemmingsreserves waaronder het Provinciaal Structuurfonds (Agenda 2010) en de 
risicoreserve. 
Voor een specificatie van de bedragen en een nadere toelichting wordt verwezen naar de 
betreffende bijlage. 
 
Samenvatting vrije ruimte in incidentele budgetten en reserves 
De beoordeling van de incidentele budgetten en de reserves leidt tot de volgende vrije ruimte: 
 

Bedragen x € 1.000 
Vrije ruimte in incidentele budgetten en reserves Totaal 
Budgetten Uitvoeringsprogramma 2007-2011 8.182
Overige incidentele budgetten 12.901
Reserves 11.370
Totaal 32.453

Samen met de € 117 mln. die er al aanwezig was in de huidige meerjarenbegroting (zie paragraaf 
2.5) leidt dit tot de conclusie dat er in de periode 2011-2014 een bedrag van € 149 mln. aan vrije 
middelen in de begroting aanwezig is. 
 
Hierbij moeten twee kanttekeningen gemaakt worden. Allereerst zijn de bedragen niet over één 
kam te scheren. Het bedrag van € 117 mln. is echt nog niet “geoormerkt” in de 
meerjarenbegroting. Dit geld wordt zonder nadere besluitvorming niet uitgegeven. De € 32 mln. 
die hierboven gepresenteerd wordt, is al wel toegewezen in de meerjarenbegroting dan wel is voor 
een bepaald doel in een reserve aanwezig. Over het anders inzetten van deze middelen in de 
komende jaren zal door Provinciale Staten een expliciet besluit genomen moeten worden.   
Daarnaast is de € 149 mln een momentopname (stand 1 december 2010). Er zijn  voorstellen voor 
Provinciale Staten in de maak om enkele budgetten die nu onder de vrije ruimte zijn opgenomen, 
anders te gaan besteden.  
 

4. Financiële tegenvallers 
 
4.1 Regeerakkoord Rutte-Verhagen 
Het Rijk bezuinigt in het nieuwe regeerakkoord fors op specifieke uitkeringen. Dat zijn uitkeringen 
die het Rijk aan de provincies verstrekt voor het uitvoeren van een specifieke taak. De grootste zijn 
de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer, het Investeringsbudget Landelijk Gebied (voor de 
realisatie van de Agenda Vitaal Platteland), de Jeugdzorg en het Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing. De Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer en het Investeringsbudget Landelijk 
Gebied worden in het regeerakkoord aanzienlijk gekort. De Jeugdzorg gaat in zijn geheel naar 
gemeenten, inclusief de eigen provinciale middelen voor jeugdzorg. Het Investeringsbudget 
Stedelijke Vernieuwing wordt met ingang van 2015 gestopt. Daarnaast decentraliseert het Rijk een 
aantal taken – regionaal economisch beleid, natuurbeheer en ruimtelijke ordening- naar provincies, 
waarbij forse (efficiency)kortingen op de budgetten worden toegepast. 
 
Dilemma’s
Door de aangekondigde maatregelen van het kabinet en het wegvallen van rijksgelden wordt de 
provincie geconfronteerd met enkele dilemma’s. Op het gebied van decentralisatie wordt de lijn 
voorgestaan van het IPO dat decentralisatie van taken “schoon aan de haak” plaats vindt. Dat 
betekent dat het Rijk vóór de decentralisatie financieel en beleidsmatig orde op zaken stelt. Bij 
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decentralisatie van taken gaan de bijbehorende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
financiële middelen over. Als de provincies de taak daadwerkeleijk efficiënter kunnen uitvoeren is 
een efficiencykorting mogelijk. Bij onvoldoende middelen is het verlagen van ambities 
onvermijdelijk. Het Rijk geeft dit zelf aan bij het voorstel tot decentralisatie. 
Daarnaast zijn in de huidige collegeperiode bepaalde keuzes en bestuurlijke afspraken gemaakt op 
basis van de huidige afspraken met het Rijk, met bepaalde verwachtingen voor de toekomst. 
Doordat het kabinet nu andere keuzes maakt en in de komende collegeperiode  ook rijksmiddelen 
zullen wegvallen, staat de provincie voor de keuze het Rijk in zijn keuzes te volgen, of een andere 
weg te kiezen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Bestuursovereenkomst ILG (programma 2 Landelijk 
gebied), maar ook voor de Cultuurnota 2009-2012. Staatssecretaris Zijlstra heeft onlangs 
aangekondigd de huidige subsidieperiode te verlengen tot en met 2013. Wij staan nu voor de 
keuze het Rijk hier al dan niet in te volgen. Het betreft de volgende zaken: 
 
- de uitvoering van rijksbeleid (BO-ILG): PM 
- de samenwerkingsagendaprojecten die doorlopen: € 10 mln.1

- de Cultuurnota 2009-2013 (subsidiëring convenantsinstellingen 2013): € 2,3 mln.  
 
Hoe het nieuwe regeerakkoord uiteindelijk financieel doorwerkt voor provincies is op dit moment 
zeer lastig te bepalen. Ook op de betreffende ministeries zijn nog veel onduidelijkheden over de 
plannen in het regeerakkoord. Een nadere verdieping is nodig om alle implicaties duidelijk te 
krijgen. Op basis van de eerste analyses kan al wel worden vastgesteld dat de provincies met een 
flinke financiële rekening worden geconfronteerd als het gaat om decentralisatie van taken. 
 
De effecten van het regeerakkoord voor de hoogte van de uitkering uit het provinciefonds zijn 
beschreven in paragraaf 2.2. 
 
4.2 Overige ontwikkelingen 
Akkoord Ring Utrecht en tram Utrecht CS – Utrecht Science Park
Tijdens het bestuurlijke najaarsoverleg tussen de regio Utrecht en de minister van I&M zijn begin 
december afspraken gemaakt over het vervolgtraject voor de aanpassing van de Ring Utrecht. 
Daarbij is afgesproken, dat de regio Utrecht verantwoordelijk is voor de opwaardering van de 
Noordelijke Randweg Utrecht. Het Rijk zal hiervoor een rijksbijdrage van € 140 mln. beschikbaar 
stellen. Van de regio wordt een financiële bijdrage van € 50 mln. verwacht. Een derde van dit 
bedrag komt voor rekening van de provincie Utrecht (€ 16,6 mln.). 
 
Groot Mijdrecht Noord 
Begin volgend jaar zal een geactualiseerde begroting van het Project Groot Mijdrecht Noord aan de 
staten worden voorgelegd. Deze nieuwe begroting gaat, naar aanleiding van het nieuwe 
regeerakkoord, uit van een meer sobere realisering van de “Veenribbenvariant” zoals door u 
besloten op 28 juni 2010.  Daarnaast zijn enkele aanvullende uitgangspunten voor het 
vervolgtraject van de Veenribbenvariant opgenomen. Het Statenvoorstel omvat een sluitende 
begroting voor realisering van het project in de periode 2011 tot en met 2018. 
 
Terugbetaling reserve GWW inzake verdiepte ligging  N237
In 2009 hebben wij besloten om € 5 mln. uit het SMPU ter beschikking te stellen voor de verdiepte 
ligging van de N237 ter hoogte van Soesterberg. Dit beperkt echter de middelen om de 
doelstellingen van het SMPU te realiseren. Een tekort op het SMPU zal daarom aangevuld worden 
uit de algemene middelen. Bij de Najaarsrapportage 2010 is een bedrag van € 2 mln. al 
teruggestort in de reserve Grote Wegen Werken. Een bedrag van € 3 mln. moet nog terugbetaald 
worden. 
 
Bestuursovereenkomst Inrichting Landelijk Gebied (BO-ILG)
In 2007 is middels de Agenda Vitaal Platteland (AVP) gestart met de integrale uitvoering van 
doelen voor het landelijk gebied in de periode 2007-2013. De AVP bestaat uit de uitvoering van 
rijksbeleid (vastgelegd in de BO-ILG) en provinciaal beleid. De BO-ILG is in december 2006 
gesloten tussen Rijk en provincie en bevat bestuurlijke afspraken over de te realiseren doelen in de 
periode 2007-2013. Zowel het rijk als de provincie hebben zich verplicht middelen beschikbaar te 
stellen om deze afgesproken doelen te bereiken.  
 

1 In tegenstelling tot programma 2, is in het financieel perspectief van dit overdrachtsdocument geen bedrag 
voor de samenwerkingsagenda landelijk gebied opgenomen. De reden is dat het College in een eerder stadium 
besloten heeft om de betreffende projecten uit bestaande AVP/ILG middelen te financieren. 
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De uitvoering van het EU plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP) maakt onderdeel 
uit van de provinciale doelen van de AVP. Voor de jaren 2012 en 2013 is nog een bedrag van circa 
€ 9 mln. aan EU/POP middelen beschikbaar. Indien er voor wordt gekozen om (maximaal) gebruik 
te maken van de EU-middelen, dan is over het algemeen een gelijk bedrag aan cofinanciering 
nodig. Hiervan is in de praktijk circa 50% afkomstig van de provincie. Zonder cofinanciering 
vervallen ook de EU/POP-middelen. 
 
Bij de start is voor de uitvoering van de AVP gericht ingezet op een decentrale, gebiedsgerichte en 
integrale aanpak en organisatie in 7 AVP gebieden. Voor elk gebied is er een gebiedsprogramma 
opgesteld voor de periode 2007-2013. Deze gebiedsprogramma’s vormen gezamenlijk de AVP. De 
organisatie is als volgt opgezet: per gebied voert een gebiedscommissie, ondersteund door een 
programmabureau, de regie over de uitvoering. Om de BO-ILG ongewijzigd uit te kunnen voeren is 
tot en met 2013 nog € 5 mln. nodig voor de financiering van de organisatie van de AVP. 

Inmiddels is een nieuw kabinet aangetreden dat een regeerakkoord heeft gesloten met nogal wat 
consequenties voor het programma Landelijk gebied. De provincie heeft een aantal keuzes te 
maken hoe verder te gaan met het landelijk gebied. Indien de provincie kiest voor ongewijzigde 
voortzetting van het huidige beleid (zowel rijksbeleid als provinciaal beleid) tot en met 2013, dan 
zal aanvullende financiering gevonden moeten worden voor een bedrag van € 34 mln. Indien de 
provincie kiest voor uitvoering van de BO-ILG en tevens de resterende provinciale budgetten ILG 
ontschot, dan is de bovengenoemde € 5 mln. aanvullende financiering noodzakelijk voor de 
organisatie van de BO voor 2012 en 2013. Laatstgenoemde keuze is opgenomen in  het 
totaaloverzicht. 

Er zijn ook andere opties denkbaar met als ene uiterste het overnemen van de voormalige rijks-
bijdragen door de provincie, boven de reeds genoemde € 34 mln. Het andere uiterste is het volgen 
van de lijn van het Rijk met doorvoering van de korting van 25% op de ILG-budgetten, stopzetting 
RodS en verdere bijstelling/stopzetting van ambities waardoor in het geheel geen aanvullende 
middelen nodig zouden zijn. 
 
Deltaprogramma
Het Deltaprogramma bevat met elkaar samenhangende maatregelen die tot doel hebben duurzame 
waterveiligheid en zoetwatervoorziening te realiseren, in het licht van de verwachte 
klimaatverandering, sociaal-economische ontwikkelingen en veranderde maatschappelijke 
opvattingen. Het kabinet wil met de betrokken overheden, waartoe ook de provincies behoren, 
komen tot een doelmatiger waterbeheer. Het Deltaprogramma vraagt om een stevige inzet van 
provincies. Voor 2011 en verder is er nog geen geld beschikbaar voor de uitvoering van het 
Deltaprogramma. Voor de periode tot en met 2015 gaat dit naar verwachting om een bedrag van 
€ 300.000 per jaar. 
 
Uitvoering maatregelen Kader Richtlijn Grondwater
De provincie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater en het treffen van 
maatregelen om dit te realiseren. Dit gebeurt op basis van Europese verplichtingen. Belangrijke 
aandacht zal gericht zijn op het terugdringen van het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen. De 
kosten die hiermee gemoeid zijn worden geraamd op € 350.000 per jaar tot en met 2015. Dit is 
het jaar waarin de maatregelen uitgevoerd moeten zijn. 
 
4.3 Structurele taken incidenteel gefinancierd 
De afgelopen jaren zijn enkele taken die als structurele provinciale taken kunnen worden 
beschouwd, incidenteel gefinancierd. Voortzetting van deze taken in de komende jaren betekent 
dat er aanvullende middelen beschikbaar gesteld moeten worden. Als structurele taak hebben wij 
die taken beschouwd, die minimaal de afgelopen twee collegeperiodes zijn uitgevoerd en niet 
projectmatig van aard zijn. 
Het betreft de volgende onderwerpen en bedragen: 

 Bedragen x € 1.000 

Structurele taken incidenteel gefinancierd 2011 2012 2013 2014 
Uitvoering waterplan 350 350 350
Bestrijding wachtlijsten Jeugdzorg 1.295 1.295 1.295
Economisch Beleidsplan 1.750 2.150 2.150
Cultuurnota 1.555 1.555 1.555
Totaal  3.395 5.350 5.350
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Toelichting
1.  De werkzaamheden ten behoeve van het waterbeheer in de provincie Utrecht (het 

waterplan, voorheen water huishoudingsplan) zijn gedurende langere periode (minstens 
twee coalitieperioden) steeds incidenteel gefinancierd, terwijl het structurele taken betreft. 
Het structurele tekort bedraagt € 350.000. 

2.  De afgelopen twee collegeperiodes is steeds een bedrag van c.a. € 1,295 miljoen per jaar 
nodig geweest voor het continueren van extra capaciteit voor bestrijding van de 
wachtlijsten in de jeugdzorg. Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat in het 
regeerakkoord is aangegeven dat eigen provinciale middelen voor de Jeugdzorg ook 
overgeheveld gaan worden naar gemeenten bij de overdracht van de Jeugdzorg. Het ligt 
dan ook niet voor de hand om op dit moment extra provinciale middelen voor de Jeugdzorg 
ter beschikking te stellen. 

3.  Binnen het beleidsveld Economie zijn een aantal zaken die structureel worden uitgevoerd 
met incidentele middelen. Het gaat dan om het economisch beleidsplan en de 
internationale acquisitie. Hier valt onder meer cofinanciering van projecten op het gebied 
van kenniseconomie en innovatie onder. 

4.  De cultuurnota wordt al twee collegeperiodes incidenteel gefinancierd.  
 

5. Samenvatting: financiële mogelijkheden nieuw Coalitieakkoord 
Op de volgende pagina vindt u een samenvatting van de financiële mogelijkheden in tabelvorm. 
Deze is opgebouwd analoog aan het financieel meerjarenperspectief in Begroting en Voorjaarsnota. 
Eerst worden de vrij besteedbare middelen gepresenteerd. Gestart wordt met het saldo Begroting 
2012- 2015 (paragraaf 2.1), vervolgens de vrije ruimte in de incidentele budgetten van de 
programma’s (paragraaf 3.1 en 3.2), de vrije ruimte in de stelposten (paragraaf 2.1) en tot slot de 
vrije ruimte in de reserves (paragraaf 2.4 en 3.3). In totaal bedraagt de vrije ruimte dus € 149 
mln. (totaal 1. Vrij besteedbaar). Deze middelen kunnen in principe vrijgemaakt worden voor 
nieuw beleid mits er een expliciet besluit wordt genomen om deze middelen anders in te zetten.  
 
Aanvullende middelen voor nieuw beleid zullen gevonden moeten worden in herprioriteringen, 
oftewel keuzes maken wat betreft het provinciale takenpakket en het bijbehorende 
kwaliteitsniveau. Aangrijpingspunten hierbij kunnen zijn de gepresenteerde ‘bestuurlijk verplichte’ 
budgetten, die in de tabel terug te vonden zijn onder 2. Bestuurlijk verplicht.  
Andere mogelijke aangrijpingspunten zijn de bezuinigingsscenario’s, evenals de uitwerkingen van 
de in 2010 gevoerde Kerntakendiscussie. Daarnaast is er nog financiële ruimte in het verhogen van 
het aantal opcenten MRB. 
 
Besloten wordt met een overzicht van onderwerpen waarvoor in de komende periode extra 
middelen nodig zijn. Gezien de onduidelijkheid van de financiële uitwerking van het Regeerakkoord 
is deze Pro Memorie opgenomen. Zodra meer bekend is zullen wij u hierover nader informeren. Bij 
de Voorjaarsnota 2011 zullen wij hier in ieder geval nader op ingaan.Daarnaast is er, zoals in 
paragraaf 4 aangegeven, een aantal ontwikkelingen waar nu al duidelijk is dat de huidige 
incidentele (Ring Utrecht, Groot Mijdrecht Noord, Nieuwe Hollandse Waterlinie, SMPU) en 
structurele (Kader Richtlijn Grondwater en Deltaprogramma) financiële middelen de komende jaren 
onvoldoende zullen zijn. Tevens zijn er na 2011 geen middelen beschikbaar voor enkele taken die 
al minimaal twee collegeperiodes worden uitgevoerd, zoals de Cultuurnota en de uitvoering van het 
Waterplan.  
 
6. Tot slot: een andere manier van begroten 
Bij de Voorjaarsnota 2010 hebben wij aan Provinciale Staten een eerste gedachte over een andere 
manier van begroten gepresenteerd. Dit naar aanleiding van de discussie over de jaarlijkse 
onderbestedingen en de inflexibiliteit van onze begroting. 
De afgelopen Collegeperiode hebben onderbestedingen zich vooral voorgedaan bij de budgetten 
van het Uitvoeringsprogramma. Dit werd voornamelijk veroorzaakt doordat deze budgetten al in de 
begroting werden opgenomen op het moment dat er slechts ruwe plannen/ideeën waren voor de 
besteding van het budget. Door een budget pas toe te kennen op het moment dat er een concreet 
projectvoorstel ligt met een realistische planning kan onderbesteding voor een deel worden 
tegengegaan. Als een project nog onvoldoende concreet is, wordt alleen geld toegekend voor de 
eerste fase (onderzoeksfase) van het project. Pas als er concretere plannen zijn, wordt de rest van 
het budget toegekend.  
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Omschrijving: 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

1. Vrij besteedbaar
A. Saldo Begroting 2011 0 3.108 3.327 919 919 8.273
B. Vrije ruimte in programma's (incidenteel)
Ruimtelijke ontwikkeling 0
Landelijk gebied 151
Wonen en stedelijke vernieuwing  0
Duurzaamheid en milieu 11.403
Water 1.210
Economische zaken en recreatie 1.691
Mobiliteit 3.664
Samenleving, cultuur en sport 2.964
Jeugd, onderwijs en zorg 0
Bestuur en middelen 0
Totaal programma's (B) 21.083 21.083

C. Vrije ruimte in stelposten 
Stelpost "Beschikbaar voor nieuw beleid" 459 4.886 9.551 9.551 9.551 33.998
Totaal stelposten (C) 459 4.886 9.551 9.551 9.551 33.998

D. Vrije ruimte in reserves
Algemene reserve 74.384 74.384
Overige reserves 11.370 11.370
Totaal vrije ruimte in reserves (D) 85.754 85.754

E. Vrij besteedbaar begroting (A+B+C+D) 107.296 7.994 12.878 10.470 10.470 149.108

2. Bestuurlijk verplicht 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal
A. Bestuurlijk verplicht Coalitieakkoord 2007-2011 123.443 123.443
B. Bestuurlijk verplicht in overige incidentele budgetten 249.318 249.318
C. Bestuurlijk verplicht in reserves (Stofkam 3) 60.583 60.583
D. Bestuurlijk verplicht (A+B+C) 433.344 433.344

3. Benodigde extra middelen 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal
A. Effecten regeerakkoord Rutte-Verhagen PM PM PM PM PM

B. Overige ontwikkelingen
Ring Utrecht 16.667 16.667
Groot Mijdrecht Noord 6.100 6.100
Uitvoering Bestuursovereenkomst ILG PM PM
Proceskosten AVP 2.500 2.500 5.000
Nieuwe Hollandse Waterlinie 3.280 3.280
SMPU (aanvulling reserve GWW) 3.000 3.000
Kader Richtlijn Grondwater 350 350 350 350 1.400
Deltaprogramma 300 300 300 300 300 1.500
Totaal (B) 29.347 3.150 3.150 650 650 36.947

C. Structurele taken incidenteel gefinancieerd
Uitvoering waterplan 350 350 350 350 1.400
Bestrijding wachtlijsten Jeugdzorg 1.295 1.295 1.295 1.295 5.180
Economisch beleidsplan 1.750 2.150 2.150 2.150 8.200
Cultuurnota 1.555 1.555 1.555 4.665
Totaal (C) 3.395 5.350 5.350 5.350 19.445
D. Totaal benodigde extra middelen (A+B+C) 29.347 6.545 8.500 6.000 6.000 56.392

Beschikbare middelen 2011-2015

Voor een toelichting op bovenstaande tabel verwijzen wij u naar paragraaf 5. 
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1: Ruimtelijke ontwikkeling 

Wat speelt er? 

Het centrale ruimtelijke vraagstuk in de provincie Utrecht hangt samen met het spanningsveld 
tussen een grote verstedelijkingsdruk en de hoge kwaliteit van het landelijk gebied (onder andere 
nationale landschappen). Dit spanningsveld noopt tot duidelijke keuzes. Er zijn al verschillende 
beleidskeuzes gemaakt. Via de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 en het traject 
‘Utrecht 2040’ is een perspectief ontwikkeld voor de periode na 2015. Daarbij ligt de nadruk nog 
meer op de binnenstedelijke bouwopgave.  
 
Van groot gewicht voor het welslagen van de ruimtelijke ontwikkelingsplannen van de provincie 
zijn ook de voornemens die nu op nationaal niveau worden uitgedacht. Ruimte is een provinciale 
kerntaak voor het nieuwe kabinet. Het kabinet komt met voorstellen de ruimtelijke ordening meer 
over te laten aan provincies en gemeenten. Daarnaast wil het kabinet het toezicht en de regie op 
het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting bij de provincies neerleggen. Tegelijkertijd 
wil het kabinet flink bezuinigen. Om onder andere onze ambitie op het terrein van de 
binnenstedelijke woningbouw te bereiken is structurele Rijksbetrokkenheid echter essentieel, zowel 
beleidsinhoudelijk (opheffen administratieve en bestuurlijke irrationaliteiten) als financieel 
(ontschotting). Het nieuwe kabinet neemt wel een aantal maatregelen op dit vlak: ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en verlenging MIRT van 2020 naar 2028. Het kabinet reserveert echter 
geen extra geld voor het Nota Ruimtebudget voor de periode na 2014. Ook is besloten de 
budgetten voor ISV en BLS met ingang van 2015 stop te zetten.  
 
Het is ook van belang om de provinciale inzet te bundelen en regie te zetten op de realisatie. Niet 
alleen in omvang maar ook in tijd (programmering). Een gecoördineerde, en zo mogelijk 
gebundelde, inzet van financiële middelen voor realisatie van onze verstedelijkingsambities, 
waarbij de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie een programmerende rol dient te vervullen. Het 
gaat daarbij om onze verstedelijkingsambities zoals vastgelegd in onder andere de 
ontwikkelingsvisie NV Utrecht. De focus van de provincie moet meer zijn gericht op de realisatie 
van het beleid. Een integrale aanpak, vaak via transformatie of transitie, zal noodzakelijk zijn. Een 
meer intensieve provinciale rol in het stedelijke gebied lijkt gewenst om de binnenstedelijke opgave 
(wonen en werken) gezamenlijk daadwerkelijk te kunnen realiseren. Op het terrein van de RO zal 
gebiedsontwikkeling een steeds nadrukkelijker taak van de provincie rol worden.  

Wat was het doel? 

Een levenskrachtige en aantrekkelijke provincie te creëren, met afwisseling tussen stad en land. 
Daarmee dragen we bij aan een vitale Randstad waarin de steeds verrassende ruimtelijke kwaliteit 
van stad en land duurzaam wordt versterkt. 

Wat hebben we bereikt? 

Het ruimtelijke beleid tot 2015 is vastgelegd in het Streekplan 2005-2015. In de afgelopen jaren 
zijn een aantal uitwerkingsplannen en partiële herzieningen vastgesteld. Na de inwerkingtreding 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is gekozen voor een beleidsneutrale omzetting van het 
Streekplan. In dat kader zijn in 2008 en 2009 de Beleidslijn, de Uitvoering Beleidslijn en de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgesteld. De Wro voorziet in snellere procedures, zorgt 
ervoor dat verantwoordelijkheden op het juiste niveau worden opgepakt en is meer 
uitvoeringsgericht. Onze rol is met de inwerkingtreding veranderd: meer focus op provinciaal 
belang, een meer stimulerende, participerende en proactieve houding en deelname in 
gebiedsprocessen. In 2010 is gestart met enkele inpassingsplannen (nieuw instrument Wro), 
waaronder Ruimte voor de Lek en Rijsbruggerwegtracé.  
 
Met het Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011 (RAP) zijn we ruimtelijke uitdagingen aangegaan en 
geven we invulling aan de ambitie om een actievere rol te nemen bij de ontwikkeling van de 
ruimtelijke kwaliteit en geven we uitvoering aan (Streekplan-) doelstellingen. Het is daarbij onder 
andere de ambitie om beleid door (integrale) gebiedsontwikkeling te realiseren. In dit kader zijn 
onder andere een aantal projecten samen met gemeenten opgepakt: Waterfront/Wijk bij 
Duurstede, Eiland van Schalkwijk/Houten en Hof van Breukelen. 
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Wat gaan we nog bereiken? 

Het ruimtelijk beleid ná 2015 is nog niet via integraal afgewogen Statenbesluiten vastgelegd. Wel 
zijn al belangrijke bouwstenen hiervoor geleverd (Ontwikkelingsvisie NV Utrecht, Voorloper Groene 
Hart) en intenties vastgelegd en verwoord richting het Rijk (onder andere Gebiedsagenda Utrecht, 
Schaalsprong Almere en de A12-zone Oudenrijn-Lunetten).   
De Ontwikkelingsvisie NV Utrecht wordt vertaald in Ruimtelijke Strategische Plannen van de NV-
partners. In 2009 is gestart met het opstellen van een nieuwe een integrale Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie (PRS). De meer (gebieds)ontwikkelende rol van RO zal gestalte krijgen in de PRS 
met een verplichte uitvoeringsparagraaf (zie verder onder Concernproject PRS). Het nieuwe 
ruimtelijke actieprogramma zal inspelen op de veranderende inzichten en ambities in rollen en 
opgaven. Onder andere zal gebiedsontwikkeling hiervan een belangrijk onderdeel zijn.  
 
De Randstadregio’s hebben in het BO MIRT de financiering van de binnenstedelijke opgave op de 
agenda gezet, mede naar aanleiding van het niet meer beschikbaar komen van rijksgelden voor de 
verstedelijking in de komende jaren. Dit is een blijvend aandachtspunt, zeker in relatie tot de 
binnenstedelijke ambitie.  
 
Ruimtelijke kwaliteit blijft de komende jaren een belangrijk thema. Er wordt een kleine 
Advieseenheid Ruimtelijke Kwaliteit in de provincie ingesteld. Deze eenheid opereert onafhankelijk, 
maar is tegelijk ook nauw met het werk van de provincie verbonden. De (concept) Kwaliteitsgids 
Nationale Landschappen zal onder andere een belangrijke rol spelen bij de advisering. Verder zal 
de inpassing van infrastructuur (Planstudies) in de Utrechtse regio de komende jaren een 
belangrijke plaats op de agenda kan gaan innemen.  

Wat zijn de financiële mogelijkheden? 

De financiële mogelijkheden binnen dit programma zijn beperkt. Er is een bedrag van € 0,5 mln. 
aan vrije (incidentele) middelen aanwezig, maar er zijn ook tekorten waarvoor al was aangegeven 
dat dekking gezocht zou worden binnen de andere budgetten van de afdeling Ruimte. De afdeling 
Ruimte heeft weinig structurele middelen (slechts 7.5 % van de materiële middelen). Er is binnen 
de structurele middelen geen ruimte om bovenstaande kosten te financieren. Zowel voor het RAP 
2008-2011 als de PRS zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. Dit betekent dat dekking van 
de tekorten uit de vrije middelen van het RAP voor de hand zou liggen. Hierover is op dit moment 
(nog) geen besluit genomen. 
 

Uitgegeven Juridisch Bestuurlijk
t/m 30-11-2010 verplicht verplicht

14.675

- CP RAP streekplan 4.458 1.076 1.697 1.185 500
- CP Groot Mijdrecht Noord 8.616 710 40 7.866
- Uitvoeringsprojecten Hart v/d Heuvelrug1) 32.534 1.663 448 30.422
- VJN09 Provinciale structuurvisie(s) 597 196 5 796 -400
- Diverse kleine budgetten < € 1 mln. 768 273 78 517 -100

46.973 3.918 2.269 40.786 -
61.648

900

- Uitvoeringsprojecten Hart v/d Heuvelrug1) 32.534 -1.539 -573 -30.422
- Diverse kleine budgetten < € 1 mln. 75 75

32.609 1.464- 573- 30.422- -
33.509

Vrije middelenTabel: Samenstelling van baten en lasten 
meerjarig (structureel / incidenteel)

2010 t/m 2014

Lasten
Totaal Structureel
Incidenteel

Totaal Incidenteel
Totaal Lasten

Totaal Baten

Totaal Structureel
Incidenteel

Totaal Incidenteel

Baten

1) Rijkssubsidies, dan wel vereveningsbudgetten 
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2: Landelijk gebied 
 
De doelstelling van dit programma is een landelijk gebied dat landschappelijk mooi, ecologisch 
waardevol en economisch vitaal is. 
Binnen het programma kan een onderscheid worden gemaakt tussen: 
1. de uitvoering van het beleid in het kader van de Agenda Vitaal Platteland 
2. de beleidsontwikkeling op het gebied van Natuur, landbouw en landschap 
3. de vergunningverlening en handhaving groene wet- en regelgeving. 
 
1. Agenda Vitaal Platteland (AVP) 
In 2007 is op basis van de Agenda Vitaal Platteland (AVP) gestart met de integrale uitvoering van 
doelen voor het landelijk gebied in de periode 2007-2013. De AVP kan worden onderverdeeld in 
uitvoering van: rijksbeleid (BO-ILG), EU plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en provinciaal 
beleid2.
Uit de Midtermreview AVP (PS september 2010)  blijkt dat de uitvoering van de AVP goed op stoom 
ligt. In 2007-2011 is circa € 450 mln. geïnvesteerd in het landelijk gebied van de provincie.  
De Utrechtse aanpak gericht op een decentrale, gebiedsgerichte en integrale aanpak in 7 AVP 
gebieden, blijkt te werken voor de vaak complexe opgaven in het landelijk gebied. Per gebied voert 
een gebiedscommissie, ondersteund door een programmabureau, de regie over de uitvoering.  
 
In december 2006 hebben Rijk en provincie over de uitvoering van rijksbeleid de 
Bestuursovereenkomst ILG (BO-ILG) gesloten, met daarin afspraken over de te realiseren 
prestaties en de financiering van rijksopgaven voor de periode 2007 t/m 2013. De daaruit 
voortgekomen provinciale cofinanciering wordt grotendeels gedekt uit incidentele reserves. Door 
aanvullende afspraken na 20063 is de provinciale cofinanciering na 2011 voor een deel nog niet 
gedekt. 
 
Op basis van het nieuwe Regeerakkoord wil het kabinet in de loop van 2011 de BO-ILG vervangen 
door een decentralisatie-akkoord. Daarnaast kort het Rijk op de rijksmiddelen en beëindigt 
voortijdig de financiering van de Rods (Recreatie om de Stad) en robuuste verbindingszones. De 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)  dient in 2018 te worden afgerond. Dit vraagt om een herijking 
van de EHS en de Rods. Ondanks de bezuinigingen blijft er voor de jaren 2012-2015 een 
rijksopgave van circa € 150 mln. Op dit moment is onduidelijk welke cofinanciering voor de jaren 
2014-2015 van de provincie wordt verwacht. Om de rijksopgave te kunnen uitvoeren zal, bovenop 
de huidige structurele formatie (€ 1,1 mln./jr), circa € 10 mln. nodig zijn voor menskracht bij de 
provincie en de AVP gebieden, waarvan € 5 mln. tot en met 2013 en € 5 mln. voor 2014 en 2015. 
 
Ook de uitvoering van het EU plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP) maakt 
onderdeel uit van de AVP. De komende jaren zal een nieuw programma worden opgesteld voor 
2014-2020. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de EU middelen is cofinanciering door 
overheden nodig; aan provinciale cofinanciering voor de jaren 2012-2015 is circa € 8 mln. nodig.  
 
Voor de uitvoering van provinciaal beleid, niet zijnde rijksbeleid, was in het kader van de AVP voor 
de jaren 2007 tot en met 2011 een bedrag van circa € 80 mln. beschikbaar (AVP € 63 mln., 
ecoducten € 15 mln. e.a.). Veel Rijks- en provinciale ambities zijn de afgelopen jaren neergelegd in 
(gebieds)plannen die samen met betrokken partijen zijn opgesteld, zoals Herijkt plan De Venen, 
Groot Mijdrecht Noord, Groene Hart, Gebiedsvisie Vechtstreek, Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
Ruimte voor de Lek, Reconstructieplan, Visie Heel de Heuvelrug en Grebbelinie. Provinciale 
ambities zijn daarnaast neergelegd in provinciale (beleids)plannen, zoals voor natuur, water, 
milieu, landbouw, landschap, recreatie en cultuurhistorie. Om de provinciale ambities te kunnen 
uitvoeren is in de periode 2012-2015 aanvullende provinciale financiering nodig. 
Ook een aantal (Samenwerkingsagenda-)projecten loopt door. Voor deze projecten zijn afspraken 
gemaakt over medefinanciering door de provincie. De verwachting dat realisatie in de huidige 
collegeperiode zou plaatsvinden kan niet worden waargemaakt. Nakoming van deze afspraken 
vraagt na 2011 een bedrag van circa € 10 mln. Het betreft: Laakzone, Groen Blauwe Structuur 
Amersfoort, Renswoude en sanering tankstations De Bilt. 

 
2 De beschrijving/toelichting van het concernproject Vitaal Platteland is opgenomen in het programma Landelijk 
Gebied, Agenda Vitaal Platteland 
3 Dit betreft Fes- en Nota Ruimtemiddelen voor Synergieprojecten Water, Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
Westelijke Veenweiden en € 1 mln. voor het programmabureau Groene Hart 
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2. Beleidsontwikkeling natuur, landbouw en landschap 
Voor de realisatie van de herijkte EHS komt meer aandacht voor particulier en agrarisch 
natuurbeheer en zijn 4-5 ecoducten (ca € 3 mln./stuk) nodig. Buiten de EHS wordt het agrarisch 
natuurbeheer en de ontwikkeling van het instrument regionaal maatwerk (inclusief Groenblauwe 
diensten) ingezet voor het behoud van natuurwaarden. Bij de uitvoering van het leefgebiedenbeleid 
krijgen andere organisaties en gebiedspartijen een trekkersrol. De provincie vervult haar regierol 
bij de monitoring van de Subsidieregeling Natuur en Landschap. De provincie gaat over de 
financiering afspraken maken met het rijk. Op basis van de kwaliteitsgids landschap wordt het 
landschapsbeleid per gebied verder geconcretiseerd. De landbouwvisie wordt uitgewerkt en 
uitgevoerd. 
 
3. Vergunningverlening en handhaving 
Hierbij gaat het om de Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet, Boswet en de Verordening 
bescherming Natuur en Landschap (Vnl). De Vnl is in 2009 geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een 
vernieuwde Landschapsverordening Provincie Utrecht (Lpu) die in februari 2011 in PS wordt/is 
vastgesteld. 
In verband met de depositie van Stikstof in natuurgebieden wordt begin 2011 naar verwachting de 
Stikstofverordening Natura 2000 vastgesteld. 
 
‘Financiële essentie’ 
Voor het programma Landelijk gebied zijn, naast de structurele middelen en beschikbare 
(geschotte) reserves, voor 2012-2015 de volgende doorlopende zaken/verplichtingen provinciale 
middelen nodig: 
- de uitvoering van rijksbeleid (BO-ILG): PM 
- benodigde proceskosten voor uitvoering AVP-programma tot en met 2013: circa € 5 mln. 
- de provinciale cofinanciering van de EU/POP middelen: ca € 8 mln.  
- het uitvoeren van provinciale doelen in de Agenda Vitaal Platteland. 
- de samenwerkingsagendaprojecten die doorlopen: € 10 mln.4

Wat zijn de financiële mogelijkheden? 

Een groot gedeelte (65%) van de onder dit programma vallende incidentele budgetten bestaat uit 
rijksmiddelen, dan wel middelen die budgettair neutraal zijn (zowel baten als lasten). Dit betreft 
het Investeringsbudget Landelijk gebied 2007-2013 (rijksmiddelen), en het Programmabureau 
Groene Hart (budgettair neutraal). Voor het Investeringsbudget Landelijk gebied geldt dat de 
middelen bij niet uitgeven, terug vallen naar het Rijk. Naast de rijksmiddelen zet de provincie voor 
het programma structurele en incidentele middelen in. Deze middelen worden ingezet voor de 
verplichte cofinanciering van de provincie op de rijksmiddelen. Door het nieuwe Regeerakkoord 
staan de afspraken uit de Bestuursovereenkomst ILG met het Rijk op losse schroeven. 
 
In deze paragraaf is uitgegaan van het uitvoeren van de Bestuursovereenkomst tot en met 2013. 
Als een decentralisatieakkoord tussen Rijk en provincies wordt gesloten zal dat naar verwachting 
een langere doorlooptijd hebben (2011-2015). Op dit moment is nog onduidelijk wat de gevolgen 
voor de verwachte inzet aan middelen door de provincie zal zijn. 
 

4 In tegenstelling tot programma 2, is in het financieel perspectief van dit overdrachtsdocument geen bedrag 
voor de samenwerkingsagenda landelijk gebied opgenomen. De reden is dat het College in een eerder stadium 
besloten heeft om de betreffende projecten uit bestaande AVP/ILG middelen te financieren. 
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Uitgegeven Juridisch Bestuurlijk
t/m 15-9-2010 verplicht verplicht

39.378 

- CP Landelijk gebied (incl.Grebbelinie boven 
water)

45.582 6.799 3.238 35.545 0

- Investeringsbudget land.gebied 2007-20131) 170.860 23.555 5.326 141.979 0
- Fort bij Vechten 6.323 153 183 5.987 0
- Programmabureau Groene Hart1) 7.582 1.381 472 5.729 0
- Reserve bestuursovereenkomst ILG 22.537 1.977 2.523 18.037 0
- Reserve aankopen natuur 9.126 161 184 8.781 0
- Stimuleringsfonds: Recreatie om de stad 3.493 3.493 0
- Stimuleringsfonds: Valleikanaal 100 95 1 4 0
- Stimuleringsfonds: Overige 700 700 0
- NHW: quick wins 1.742 204 1.760 -222 0
- Reconstructieplan 1.200 -204 131 1.273 0
- Fort bij Buursteeg 1.100 2.453 -1.353 0
- uitvoeringsprogramma woonschepen knelpunten 721 721 0
- Aankoop ligplaats/oeverperceel "El buso" 530 478 52 0 0
- Diverse kleine budgetten < € 1 mln. 2.739 397 273 1.866 203

274.335 37.449 14.143 222.540 203 
313.713 37.449 14.143 222.540 203 

70 

- Investeringsbudget land.gebied 2007-20131) 170.860 170.860 0
- Fort bij Vechten 1.125 1.125 0
- Programmabureau Groene Hart1) 7.582 7.582 0
- Aankoop ligplaats/oeverperceel "El buso" 450 450 0
- Diverse kleine budgetten < € 1 mln. 448 39 52 357 0

180.465 39 52 180.374 -
180.535 39 52 180.374 -

Vrije middelen

Lasten

Tabel: Samenstelling van baten en lasten 
meerjarig (structureel / incidenteel)

2010 t/m 2014

Totaal Baten

Baten
Totaal Structureel
Incidenteel

Totaal Incidenteel

Totaal Structureel
Incidenteel

Totaal Incidenteel
Totaal Lasten

1) Rijkssubsidies, dan wel vereveningsbudgetten 
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3: Wonen en stedelijke vernieuwing 
 
Wat speelt er? 
Binnenstedelijk Bouwen 
In het hoofdstuk over Ruimtelijke Ordening is al gewezen op de bouwopgaven en  het belang van 
binnenstedelijk bouwen. Een van de manieren om binnenstedelijk bouwen te realiseren is het 
herstructureren van bedrijventerreinen tot woonlocaties en de inzet van de provincie om kantoren 
in de steden te transformeren naar woningen.  
 
Regeerakkoord 
Voor wonen biedt het regeerakkoord kansen maar door de bezuinigingen die het Rijk doorvoert 
vergt het wel een afweging om te bepalen hoe die kansen benut kunnen worden. De provincies 
moeten dus nadenken hoe zij hun regierol willen oppakken en invullen 
 
Wat was het doel? 
De centrale doelstelling van het programma Wonen en Stedelijke Vernieuwing is het scheppen van 
voorwaarden voor en het stimuleren en realiseren van: een evenwichtige provinciale woningmarkt, 
die voldoende kansen biedt voor iedere woonruimtevrager in een leefbare woonomgeving. 
 
Wat hebben we bereikt? 
1. Het terugdringen van het kwantitatieve en kwalitatieve woningtekort 
Inzet aanjaagteam 
De inzet van het Aanjaagteam is vooral gekoppeld aan de realisatie van de bouwopgaven. Tot nu 
toe is het Aanjaagteam bij ongeveer 105 projecten (9.000 woningen) actief betrokken (geweest). 
Die betrokkenheid varieert van inzet van deskundigheid voor het proces tot een quick-scan. De 
verwachting is dat de toegenomen vraag om ondersteuning zich ook in 2011 en volgende jaren zal 
blijven voordoen; het zal veel inspanning kosten om in de komende jaren de teruggevallen 
productie weer op het niveau van 2008 en 2009 te krijgen, laat staan op het gewenste niveau van 
de streekplanprogrammering (nu programmering van de provinciale structuurvisie).  
 
2. Meer starters kunnen een eigen woning verwerven 
Om starters te ondersteunen is er een stimuleringsregeling ingesteld. De Stimuleringsregeling is 
door PS in november 2008 vastgesteld (“Startersfonds provincie Utrecht”) en sinds in uitvoering. 
Het budget is eind 2010 uitgeput. Tot 1 september 2010 zijn er in totaal 368 provinciale 
startersleningen verstrekt.  
 
3. Het toepassen van vernieuwende duurzame woonconcepten 
Hiervoor is de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vernieuwend Bouwen en Wonen is in 2008 door PS 
vastgesteld waarbij € 800.000,- beschikbaar is gesteld voor initiatieven voor vernieuwend bouwen 
en wonen. Dit budget is eind 2010 uitgeput. Er zijn 12 initiatieven ondersteund. 
 
4. Het realiseren van woningbouw voor alle doelgroepen 
Ter ondersteuning van de realisatie van de binnenstedelijke woningbouwproductie is het Fonds 
Stedelijk bouwen en wonen (FSBW) in 2008 door PS vastgesteld. Daarnaast is een deel van de 
middelen bedoeld voor verbeteren van woon- en leefmilieu in wijken en buurten. In totaal worden 
met de inzet van het fonds circa 6.000 woningen en 29 verbeteringsplannen voor de woon- en 
leefomgeving ondersteund. De uitvoering van projecten is gestart in 2009 en loopt door tot en met 
2013. Het provinciaal Aanjaagteam woningbouw speelt daarbij zo nodig een stimulerende en/of 
probleemoplossende rol. 
 
Initiatieven, naast UP 2007-2011: 
Versnellingsagenda 
Een agenda bedoeld om de gevolgen van de economische crisis in de provincie Utrecht te dempen. 
 
Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie  
In het kader van de versnellingsagenda is uit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen € 2 mln in de 
Knelpuntenpot gestort en een garantstellingbedrag van € 20 mln vastgesteld. De Knelpuntenpot 
(vastgesteld door PS in 2009) is bedoeld om een aantal woningbouwprojecten die door de 
kredietcrisis in zwaar weer terecht zijn gekomen net dat laatste zetje te geven zodat de bouw toch 
gestart kan worden door middel van een rentekortingssubsidie of een garantstelling. Er zijn 2 
garantstellingen verleend en er zijn er 3 in verschillende stadia van voorbereiding. Er zijn 5 
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rentekortingsubsidies verleend. In totaal zijn gaat het om 1.000 woningen. Het budget voor 
rentekortingsubsidies is waarschijnlijk begin 2011 uitgeput.  
 
Overig: Kantorentransformatie 
In 2009 is een Taskforce kantorentransformatie geformeerd, onder voorzitterschap van de 
gedeputeerde Wonen van de provincie Utrecht, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, 
corporaties, ontwikkelaars/bouwers  Het doel was kansen/oplossingsmogelijkheden in beeld te 
brengen. In 2010 is het onderzoek van de Taskforce afgerond met ‘Conclusies en Aanbevelingen’ 
die aan de minister van VROM en vertegenwoordigers van betrokken partijen zijn aangboden. De 
minister heeft daarop een Landelijke Stuurgroep Aanpak Kantorenleegstand ingesteld waarin wij 
(mede namens het IPO) participeren. 
 
Wat loopt nog door? 
- De ISV-3 periode tot en met 2015; Fonds SBW tot 2013 
 
Wat zijn de financiële mogelijkheden? 
Er zijn binnen dit budget geen vrije middelen er is  op dit moment nog sprake van 
overprogrammering. Het merendeel van de onder dit programma vallende incidentele budgetten 
bestaat uit subsidieregelingen. Hiervan is al 80% uitgegeven, dan wel vastgelegd in de vorm van  
subsidiebeschikkingen. Daarnaast betreft 20% zogenaamde rijkssubsidies. Dit betreft het 
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV, niet zijnde de provinciale middelen), en het 
Besluit Locatiegebonden Subsidie (BLS). Middelen bij niet uitgeven, vallen naar het Rijk. 

Uitgegeven Juridisch Bestuurlijk
t/m 30-11-2010 verplicht verplicht

3.674

- CP Fonds stedelijk bouwen en wonen 31.677 10.390 26.072 0 -4.785
- CP Woningbouwproductie 2.878 672 189 2.017
- CP Startersregeling 0 0
- CP Experimentenregeling wonen 547 191 226 130
- CP Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 119 119 0
- A2010: nieuw wonen 2.000 2.000 0
- Rijksuitgaven ISV1) 9.634 9.634
- Provinciale middelen ISV 1.000 700 300 0
- Uitgaven BLS1) 1.300 1.300
- Knelpuntenpot woningbouwstagnatie 1.353 280 908 164
- CPO 606 47 559 0
- Stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing 685 383 302 0
- Startersleningen 225 225 0
- Diverse kleine budgetten < € 1 mln. 146 146

52.170 12.783 30.781 13.391 -4.785
55.844

- Uitgaven ISV (incl.provinciaal geld)1) 9.634 9.634
- Uitgaven BLS1) 1.300 1.300
- Diverse kleine budgetten < € 1 mln.1) 33 33

10.967 0 0 10.967 0
10.967 0 0 10.967 0

Totaal Lasten

Totaal Baten

Baten
Totaal Structureel
Incidenteel

Totaal Incidenteel

Totaal Structureel
Incidenteel

Totaal Incidenteel

Tabel: Samenstelling van baten en lasten 
meerjarig (structureel / incidenteel)

2010 t/m 2014

Lasten

Vrije middelen

1) Rijkssubsidies, dan wel vereveningsbudgetten 
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4: Duurzaamheid en milieu 
 

Wat speelt er? 

Uit de Staat van Utrecht 2010 blijkt dat de komende jaren aandacht gegeven zal moeten worden 
aan luchtkwaliteit (voornamelijk rondom wegen), biodiversiteit, energie (zowel opwekking van 
duurzame energie als energiebesparing en tegengaan van het broeikaseffect) en tenslotte licht- en 
geluidshinder. 
Utrecht heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2040 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en 
een klimaatbestendig grondgebied te hebben. Daarvoor zullen de komende jaren zeer principiële 
ruimtelijke keuzes gemaakt zullen worden die hun beslag krijgen in de Provinciale Structuurvisie. 
Denk aan de ruimtelijke ordening van de ondergrond (in relatie tot benutting van aardwarmte als 
duurzame energiebron), de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid- en 
duurzaamheidvraagstukken alsook de fysieke aanpassing van de leefomgeving ten behoeve van 
klimaatadaptatie. In het stedelijk gebied komt daar ook nog de woningbouwopgave bij.  
 
Het permanent worden van de Crisis- en Herstelwet kan gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit 
door het (tijdelijk) mogen afwijken van milieunormen in het geval van uitbreiding van snelwegen. 
De Europese richtlijn luchtkwaliteit zal ons ook zonder de CHW zeker tot 2015 intensief 
bezighouden. De eerste tussenresultaten tonen enkele tegenvallers. Vanuit een regionale regierol 
zijn wij nauw betrokken.  
 
De komende jaren blijven we bezig om de invoering van de WABO te borgen in processen en 
systemen. In plaats van een vergunningenstelsel wordt gewerkt aan een meldingstelsel, waarin het 
mogelijk zal zijn maatwerkvoorschriften op te leggen. Dat is een vereenvoudiging voor bedrijven. 
De verplichte komst van Regionale UitvoeringsDiensten (RUD) moet er toe leiden dat kwaliteit op 
het gebied van vergunningverlening en handhaving voor de meer complexe bedrijven en 
ketenhandhaving verbeterd wordt inclusief efficiencywinst. De Provincie heeft hier de regierol.  

Wat was het doel? 

De doelstelling van het programma Duurzaamheid en Milieu is het naderbij brengen van een 
duurzame provincie, door het aanpakken van hardnekkige milieuproblemen en verbetering van de 
milieukwaliteit. Daarbij horen de volgende beleidsspeerpunten: 
- duurzaamheid stimuleren zowel intern als extern, met een Actieplan Duurzaamheid  
- energiebesparing en opwekking van duurzame energie intensiveren 
- werken aan een klimaatbestendige provincie (zie bij Programma Klimaat op Orde) 
- de milieukwaliteit in de provincie behouden en herstellen 
- continuering van de reguliere, deels wettelijke milieu- en bodemtaken 
- een jaarlijks uitvoeringsprogramma voor vergunningverlening en handhaving op grond van de 
Wet milieubeheer, Vuurwerkbesluit en de Wet luchtvaart 
- uitvoering geven aan de verplichtingen uit de Wet bodembescherming betreffende ernstige 
verontreinigingen in de (water)bodem 

Wat hebben we bereikt? 

Het Provinciaal Milieubeleidsplan 2009-2011 (PMP, wettelijke verplichting), is vastgesteld. De 
uitvoering ligt op schema.  De incidentele bekostiging hiervan is structureel gemaakt.  
We maken werk van een duurzame provincie Utrecht in samenwerking met onze externe partners 
met de uitvoering van het Actieplan Duurzaamheid5.

Om duurzame energie en energiebesparing te stimuleren is er een garantiefonds en regelingen 
voor subsidies ingesteld. Er is 15 mln. euro aan garanties beschikbaar. In het kader van de 
regionale versnellingsagenda is een bedrag van € 20 mln. uitgetrokken om de energieprestaties 
van de woningvoorraad te verbeteren en de gevolgen van de crisis voor de bouw- en 
installatiebranche te verzachten. In februari 2010 is de werkconferentie “ondernemen met nieuwe 
energie” met de econoom Rifkin gehouden met als resultaat een roadmap naar een energieneutrale 
economie in de provincie Utrecht  
 

5 In oude documenten heet Actieplan Duurzaamheid ook wel actieprogramma duurzaamheid. 
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Vastgesteld en in uitvoering zijn onder andere:  
- Het Actieprogramma omgevingslawaai met onder andere de aanleg van extra stil asfalt; 
- de Luchtvaartnota, betreffende de “kleine luchtvaart”, evaluatie staat in 2011 gepland; 
- Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Provinciale onderdelen hieruit zijn: 

‘Rijden op aardgas’’; aanbesteding concessies OV op basis van vergaande milieueisen en 
intensivering van het fietsbeleid; 

- het maatregelenpakket Implementatie Kaderrichtlijn Water in relatie tot 
bodembescherming;  

- de bodemvisie, waarin het duurzaam gebruik van de steeds intensiever gebruikte 
ondergrond centraal staat;  

- een uitgebreide grondwatertrappenkaart. Deze vloeit voor uit het Streekplan en is 
onderdeel van een gedetailleerde bodemkaart van het Veenweidegebied;  

- het Programma Duurzame Landbouw en Milieu, waarmee ca 35% van de Utrechtse boeren 
bovenwettelijke milieumaatregelen (inclusief agrarisch natuurbeheer) nemen; 

- het Kennis- en Innovatieprogramma Westelijke veenweiden;  
- Stiltegebiedenbeleid; 
- Energievisie. 

 
Met het Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven wordt bij binnenstedelijke projecten milieuhinder 
weggenomen en worden gebiedsontwikkelingen mogelijk in lijn met provinciale ruimtelijke doelen. 
Per 1 november 2010 zijn door dit fonds 300 extra woningen mogelijk gemaakt. 
In het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Convenant (PUC) bieden we een overzicht van onze 
activiteiten ten aanzien van bodem en ondergrond voor de periode 2010 tot en met 2014.  
Om kwaliteit en continuïteit van de handhaving te borgen is er een samenwerkingsverband tussen 
de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland en Flevoland (BRZO).  
De handhaving op geluidsaspecten bij provinciale inrichtingen is geïntensiveerd. Jaarlijks krijgt een 
aantal bedrijven waar geluidsklachten spelen extra aandacht. 
 
In 2010 is een begin gemaakt met de vernieuwing van de Provinciale MilieuVerordening, waarin 
maatregelen ten aanzien van grondwaterbescherming en stiltegebieden worden herzien en 
vereenvoudigd. 
 
Wat loopt nog door? 
- Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) t/m 2011; hiervoor zijn structurele middelen beschikbaar. 
- Fonds Uitplaatsing hinderlijke bedrijven: nog enkele jaren. Financiering is beschikbaar in het 
fonds. De uitvoering van de inmiddels per locatie gesloten overeenkomsten voor de uitplaatsing 
van bedrijven zal nog enkele jaren doorlopen. In december 2010 en januari 2011 zullen nog drie 
overeenkomsten worden gesloten, wat samen ruim 225 woningen oplevert binnen de rode contour. 
- Provinciaal Programma Luchtkwaliteit; Groen gas geven t/m/ 2012 Financiering is beschikbaar. 
Bij de evaluatie van het project Rijden op aardgas (september 2010) is besloten het project met de 
beschikbare middelen nog twee jaar door te laten lopen, onder de nieuwe naam ‘Groen gas geven’.  
- Programma Ondernemen met Nieuwe Energie/ En U 2010 -2015 (Uitvoering Rifkin) 
Samen met de externe partners wordt op dit moment gewerkt aan een organisatiebreed 
programma Ondernemen met Nieuwe Energie 2010-2015. Dit programma is een van de 
uitwerkingen onder de Agenda 2040 en draagt bij aan de realisatie van de doelen: 
Klimaatneutraliteit en Innovatieve kenniseconomie.  
- Garantiefonds Duurzame energie en energiebesparing loopt door tot na 2014. In 2010 zijn 
afspraken gemaakt met banken over de uitvoering van dit fonds. Inmiddels zijn de eerste garanties 
verleend. De uitvoering zal nog in de volgende collegeperiode doorlopen. Hiervoor dient dan ook 
rekening gehouden te worden met het aanhouden van een risicobuffer van € 2 mln. voor het geval 
garanties zullen worden ingeroepen. 

Wat zijn de financiële mogelijkheden? 

De incidentele uitgaven van dit programma bestaan voornamelijk uit het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (geoormerkte rijksgelden) en de regeling Energiek 
Utrecht. Van alle incidentele budgetten is 64% reeds uitgegeven of juridisch verplicht en 21% 
bestuurlijk verplicht. 
Er is een bedrag van € 11,4 mln. (15%) vrij besteedbaar binnen dit programma. Dit betreft het 
resterend budget van Energiek Utrecht. Een voorstel voor besteding van dit budget volgt in de 
Startnotitie ‘Ondernemen met nieuwe energie’ die nog aan GS zal worden voorgelegd.  
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Uitgegeven Bestuurlijk
t/m 30-11-2010 verplicht

63.877

- CP Structureel maken milieutaken 5.000 5.000
- CP continueren milieutaken 1.002 154 138 710
- CP Duurzaamheid 6.351 2.158 4.067 126
- CP Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven 9.536 89 2.110 7.337
- CP Revolving fund KWO 2.000 128 1.872
- CP Subsidieregeling duurzame energie 4.433 678 1.570 2.185
- Energiek Utrecht 19.423 2.330 5.540 150 11.403
- Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit 1)

24.128 24.128 0

- CP Klimaat op orde 1.645 407 1.026 212
- WABO 1.064 356 45 663
- VJN09 Project Rijnenburg (Klimaat op orde 900 125 167 608
- Rijden op aardgas 939 133 315 491
- Programma externe veiligheid 1) 782 782
- SLOK 285 29 11 245
- Regionale uitvoeringsorganisatie RUO 632 106 526
- Interne duurzaamheid: innovatieve veestallen 260 165 65 30

- VJN09 Samenwerking met Landbouw 60 20 40
- Diverse kleine budgetten < 1 mln. 732 732

79.172 6.750 44.310 16.709 11.403
143.049

17.662

- Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit 1)

24.128 24.128 0

- Programma externe veiligheid 1) 782 782
- Diverse kleine budgetten < € 1 mln. 636 636

25.546 0 24.128 1.418 0
43.208

Totaal Structureel

Vrije middelen

Lasten

Tabel: Samenstelling van baten en lasten 
meerjarig (structureel / incidenteel)

2010 t/m 2014 Juridisch 
verplicht

Incidenteel

Totaal Incidenteel
Totaal Lasten
Baten

Totaal Baten

Totaal Structureel
Incidenteel

Totaal Incidenteel

1) betreft inkomsten en uitgaven in het kader van de specifieke uikeringen NSL en Externe Veiligheid van 
het Rijk. Per saldo budgettair neutraal. 
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5: Water 
 
Wat speelt er? 
Waterschappen 
De taak- en rolverdeling tussen het Rijk, de provincies en de waterschappen zal herijkt worden 
(‘Doelmatig waterbeheer’). Het kabinet stelt dat de waterschappen zich beperken tot hun 
kerntaken, dat er “opschaling”  plaatsvindt, het aantal bestuurders verkleind wordt en dat 
gemeenteraden de bestuurders kiezen. De provincies stellen beleidsmatig de kaders, zijn de 
grondwettelijke organisator van het waterschapsbestel, zijn toezichthouder op de waterschappen 
en vanuit die rol betrokken bij de uitwerking van de kabinetsvoorstellen.  
 
Waterveiligheid, klimaatverandering en de Deltacommissie  
Het Deltaprogramma staat voor een veilig en aantrekkelijk Nederland. Het Deltaprogramma moet 
voor de lange termijn de waterveiligheid zekerstellen evenals het hebben van voldoende zoet 
water. Uit het Deltaprogramma komen ‘de Deltawerken van de toekomst’ voort. De taak van de 
provincies is om gebiedsopgaven in beeld te brengen. De provincie Utrecht participeert actief in de 
Deltadeelprogramma’s Waterveiligheid, Zoetwater, IJsselmeergebied en Rivieren. Het nieuwe 
kabinet werkt de voorstellen van de Deltacommissie uit in een MIRT.  
 
Waterkwaliteit 
De provincie geeft waterkwaliteit prioriteit conform de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de 
Drinkwaterrichtlijn. Hierbij gaat het om voldoende en schoon oppervlakte- en grondwater. De 
verantwoordelijkheid voor het oppervlaktewater ligt bij de waterbeheerders. Voor de kwantiteit en 
kwaliteit van het grondwater (i.r.t. drinkwaterwinning) is de provincie verantwoordelijk. Extra 
maatregelen moeten worden getroffen om de kwaliteit te blijven garanderen.  
 
Water in de ruimtelijke ordening 
In het regeerakkoord wordt uitgesproken dat provincies vanuit de kerntaak voor de ruimtelijke 
ordening, regionale economie en natuur zorg dragen voor de inbedding van het waterbeleid in de 
ruimtelijke ordening. Dit betekent het verbinden van het waterbeheer met andere belangen (zoals 
landbouw, natuur, wonen en recreatie). Voor deze functies wordt tegen maatschappelijk 
aanvaardbare kosten, voldoende water van de gewenste kwaliteit en een aanvaardbaar 
veiligheidsniveau geboden. Naast ingrijpen in het watersysteem zelf kan dit echter ook betekenen 
dat functies, de locatie daarvan en de wijze waarop die worden ingevuld ter discussie komen te 
staan. Mede op basis van bovenstaande uitgangspunten hebben wij ons Waterplan (2010-2015) 
opgesteld. 
 
Wat was het doel? 
In het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 zijn als speerpunten genoemd: 
1. Afdoende bescherming tegen hoog water.  
2. Gezonde en veerkrachtige watersystemen. 
3. Water wordt op verantwoorde wijze gebruikt. 
4. Organisatie van het waterbeheer: De waterschappen voeren hun taken binnen de gestelde 
 kaders adequaat uit. 
 
Wat hebben we bereikt? 
Er is een nieuw Waterplan (2010-2015) vastgesteld. In dit plan is als doelstelling opgenomen dat 
de provincie Utrecht streeft naar het ontwikkelen van duurzame, robuuste watersystemen. Dit plan 
heeft voor zover ruimtelijk relevant de status van ‘structuurvisie’ (Wet Ruimtelijke Ordening). In 
het Waterplan zijn ook de provinciale ‘Vergunningverlenings- en handhavingstaken’ opgenomen. 
Deze taken zijn essentieel voor het realiseren van de vastgestelde doelen. 
Waterveiligheid is gewaarborgd door het normeren en toetsen van waterkeringen en het uitvoeren 
van bevoegd gezag bij grote dijkversterkingsprojecten. Ook de provinciale inspanning voor het 
Deltaprogramma maakt hier onderdeel van uit. 
Plannen met betrekking tot verdrogingsbestrijding, met name in TOP-gebieden, zijn opgesteld. 
Verder is beleid ontwikkeld en al in uitvoering gericht op het voorkomen van wateroverlast en 
waterschaarste als gevolg van klimaatverandering. 
Onderdeel van het Waterplan is het deelplan voor de Europese  KaderRichtlijn Water. De provincie 
ziet toe op het realiseren van vastgestelde doelen door de waterbeheerders. Als provincie zijn we 
zèlf verantwoordelijk voor maatregelen gericht op de verbetering van de grondwaterkwaliteit. 
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Met de nieuwe Waterwet (2010) is de taakverdeling tussen provincies en waterschappen op een 
aantal onderdelen gewijzigd. Beleid is opgesteld om de realisatie van provinciale doelen, zowel wat 
betreft de samenwerking als het toezicht op de waterschappen, te kunnen effectueren. 
Ter uitvoering van de Bestuursovereenkomst Waterketen heeft de provincie, samen met 
waterschappen en gemeenten, een Stimuleringsprogramma voor samenwerking in de waterketen 
opgesteld. Dit programma heeft bijgedragen aan intensivering van de samenwerking tussen 
betrokken partijen.  
 
Wat loopt nog door? 
- De uitvoering van het Waterplan 2010-2015 is niet geheel gedekt door structurele 

middelen. (kosten: zie financieel perspectief)  
- De grote Dijkversterkingsprojecten (Eem/Eemmeer en Lekdijk bij Vianen) 
- Uitvoering Deltaprogramma (extra kosten: zie financieel perspectief) 
- KRW-maatregelen Grondwater (extra kosten: zie financieel perspectief )  
- Uitvoering maatregelenpakketten Wateroverlast 
- Uitvoering maatregelen verdrogingsbestrijding, met name in Top-Gebieden 

Wat zijn de financiële mogelijkheden? 

Binnen dit programma is een bedrag van € 1,2 mln. aan vrije (incidentele) middelen aanwezig. Dit 
betreft bij de Voorjaarsnota 2010 toegekende incidentele budgetten voor muskusrattenbestrijding. 
Wegens de overgang van deze taak naar de waterschappen per 1 januari 2011 zullen deze 
middelen niet meer nodig zijn. Kanttekening: indien de “Spoedwet” –waarbij de oude 
“Muskusrattenwet” wordt ingetrokken- niet tijdig kan worden aangenomen, valt het deel voor 
2011, zijnde € 635.000, niet vrij. Van de incidentele budgetten van programma 5 is 45% al 
uitgegeven of juridisch verplicht.  
 

Uitgegeven Juridisch Bestuurlijk
t/m 30-11-2010 verplicht verplicht

Lasten
17.895

- CP Europese Kaderrichtlijn Water 267 142 125 0 0
 - CP Klmaatadaptatie 195 36 0 159 0
- CP Opstellen nieuw waterplan 310 69 0 241 0
- CP Stedelijk waterbeheer en keten 156 103 0 53 0
- CP Waterketen stimuleringsbudget 967 23 301 643 0
- CP Wateroverlast en 205 100 20 85 0
- CP Waterveiligheid 675 475 47 153 0
- Amendement inr.maatregel Kaderrichtlijn 965 461 329 175 0
- CP Ruimte voor de Lek 4.000 200 0 3.800 0
- Ruimte voor de Lek (project) 2.000 578 1.584 0 -162
- Muskusrattenbestrijding 1.861 651 0 0 1.210
- Diverse kleine budgetten < € 1 mln. -47 -47

11.554 2.838 2.406 5.262 1.048
29.449

5.800 

- Ruimte voor de Lek (project) 2.000 2.162 -162
2.000 0 2.162 0 -162

Totaal baten 7.800

Totaal Lasten

Totaal Structureel

Totaal Incidenteel baten

Totaal Incidenteel lasten

2010 t/m 2014

Baten

Incidenteel 

Incidenteel 
Totaal Structureel

Vrije middelenTabel: Samenstelling van baten en lasten meerjarig 
(structureel / incidenteel)
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6: Economische zaken en recreatie 
 

Wat speelt er? 
De globalisering van de economie zet door. Kennis, innovatie en creativiteit blijven de belangrijkste 
troeven voor West-Europese economieën om zich staande te kunnen houden in het mondiale 
speelveld. Het provinciale economisch beleid zet al jaren in op het versterken van kennisintensieve 
sectoren. Ook in het nieuwe regeerakkoord en in de nieuwe Europa 2020 strategie ligt de prioriteit 
bij het stimuleren van kennis en innovatie. Tegelijkertijd schrapt het Rijk de financiële middelen 
(onder andere Pieken in de Delta) voor regionaal economisch beleid. Het Rijk beschouwt dit als een 
kerntaak van provincies. 
 
De provincie Utrecht is in 2010 door het onderzoekscentrum van de Europese Commissie 
uitgeroepen tot meest concurrerende regio van Europa. Om deze positie te behouden en te 
versterken is het noodzakelijk om te blijven investeren in een goed vestigingsklimaat: goede 
verbindingen, woon- en werklocaties, culturele en recreatieve voorzieningen en voorzieningen voor 
internationale kenniswerkers (internationale school, expat desk). Vanwege de bezuinigingen bij het 
Rijk onder andere op de middelen voor recreatie, zal dit een hele uitdaging zijn.  
 
Wat was het doel? 
De centrale doelstelling van het economische beleid is de ontwikkeling van een innovatieve en 
duurzame kenniseconomie door versterking van kennisintensieve clusters, behoud en aantrekken 
van buitenlandse bedrijven, kwaliteitsverbetering van werklocaties en betere benutting van het 
arbeidspotentieel. De centrale doelstelling van het toeristisch-recreatief beleid is versterking van 
stad en deelregio’s als bestemming voor daguitstapjes en zakelijk toerisme door versterking van 
het cultuur- en zakelijk profiel, versterking van de vitaliteit van de vrijetijdsbranche en verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit.  
 
Wat hebben we bereikt? 
Kwaliteitsverbetering werklocaties 
We zijn gestart met de invulling van de provinciale regierol bij regionaal bedrijventerreinen- en 
herstructureringsbeleid in het kader van het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 tussen IPO, 
VNG en Rijk. Als onderdeel hiervan hebben we een Provinciaal Herstructureringsplan opgesteld en 
heeft PS een besluit genomen tot het oprichten van een provinciale herstructurerings-maatschappij 
(Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht). 
 
Versterking kennisintensieve clusters  
Met de middelen uit het cofinancieringsfonds Pieken in de Delta/EFRO en het collegeprogramma 
zijn 39 projecten tot stand gekomen die bijdragen aan de versterking van de clusters life sciences, 
creatieve industrie/gaming en duurzaamheid. Het cofinancieringsfonds heeft zich bewezen als een 
effectief instrument voor het aantrekken van financiering van derden en het creëren van een 
multiplier effect. Voor iedere provinciale euro is € 3,4 aan Europese of rijksmiddelen 
binnengehaald. De Taskforce Innovatie en de partners op het Utrecht Science Park spelen een 
belangrijke rol bij de ontwikkeling en de uitvoering van de projecten. Voorbeelden van projecten 
zijn ProtoSpace (voorheen Utrechts Fablab), Dutch Game Garden II, Centrum voor Aarde en 
Duurzaamheid en Pontes Medical (innovaties in medische technologie).  
 
Behouden en aantrekken buitenlandse bedrijven 
Sinds 2008 hebben we 28 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven aangetrokken, 
waaronder het nieuwe Europese R&D centre van Danone. We focussen hierbij op de 
speerpuntsectoren life sciences en gaming.  
 
Stimuleren vrijetijdseconomie  
We hebben de provincie Utrecht op de kaart gezet met beeldbepalende evenementen, waaronder 
de Giro d’Italia, met projecten op het gebied van zakelijk toerisme en met het project merklocaties. 
De subsidierelatie met UTR is beëindigd. De toeristische marketing wordt de komende 2 jaar 
uitgevoerd op het niveau van de bestemmingsgebieden.  
 
Op het gebied van recreatie zijn we gestart met een ‘out-of-the-box’ traject om te komen tot een 
nieuwe aanpak voor ontwikkeling, beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen. 
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Verbeteren benutting arbeidspotentieel 
Dit is uitgevoerd via de Sociale Agenda (programma 9). 
 
Wat loopt nog door? 
- We hebben een Economische Visie 2010-2020 opgesteld met als speerpunten Life Sciences, 

Creatieve industrie en duurzaamheideconomie.  
- De samenwerkingsovereenkomst Utrecht Science park is verlengd tot 2012. 
- Voorbereidingen voor een tweede life science incubator op de Uithof zijn in een vergevorderd 

stadium.  
- De Task Force Innovatie (TFI) wordt voortgezet tot en met 2013. 
- Het cofinancieringsfonds wordt voortgezet om optimaal gebruik te kunnen maken van Europese 

subsidieregelingen voor het stimuleren van innovatie. 
- We richten een provinciale ontwikkelingsmaatschappij op ten behoeve van herontwikkeling van 

private ruimten op bedrijventerreinen.  
- Acquisitie van buitenlandse bedrijven wordt voortgezet. Het ambitieniveau is echter afhankelijk 

van de beschikbare middelen na 2011. 
- De nieuwe aanpak voor toeristische marketing wordt in 2011 en 2012 uitgevoerd.  
- Implementatie van resultaten “out of the box” discussie. 

Wat zijn de financiële mogelijkheden? 

Er is een bedrag van € 1,7 mln. aan vrije (incidentele) middelen aanwezig. Voor de € 842.000 voor 
de Creatieve broedplaatsen (onderdeel programma cultuur en economie) geldt dat het programma 
in deze vorm is stopgezet. In december 2010 wordt, naar verwachting, een voorstel ten aanzien 
van een innovatiefonds voorgelegd. Vrijwel alle onderwerpen vallen onder het Beleidsprogramma 
Vrije Tijd 2009-2012 en het Economisch Beleidsplan 2007- 2011. 

Uitgegeven Juridisch Bestuurlijk
t/m 30-11-2010 verplicht verplicht

23.078

- CP Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 560 190 128 242 0
- CP Creatieve broedplaatsen/cultuur en 1.362 212 308 0 842
- CP Economisch beleidsplan 2008-2011 4.795 1.213 520 2.462 600
- CP Evenementenbeleid 1.176 418 538 220 0
- CP Herstructurering bedrijventerreinen 10.589 217 19 10.353 0
- CP Internationale aquisitie 679 295 12 372 0
- CP Kinderuitje pas 128 45 31 52 0
- CP Merklocaties 1.042 232 126 684 0
- CP Nieuw innovatiebeleid 1.500 250 1.250 0 0
- CP Toeristische promotie 628 291 103 234 0
- CP Versterking zakelijk toerisme 489 64 188 237 0
- Cofinanciering Pieken in de Delta en EFRO 1.500 486 1.014 0 0
- Beleidsprogramma vrije tijd 2009-2012 2.255 300 84 1.871 0
- Diverse kleine budgetten < € 1 mln. 546 32 265 0 249

27.249 4.245 4.586 16.727 1.691
50.327

305

0
305Totaal Baten

Baten
Totaal Structureel
Incidenteel

Totaal Incidenteel

Totaal Structureel
Incidenteel

Totaal Incidenteel
Totaal Lasten

Vrije middelen

Lasten

Tabel: Samenstelling van baten en lasten 
meerjarig (structureel / incidenteel)

2010 t/m 2014
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7: Mobiliteit 
 
Wat speelt er? 
De mobiliteitsvraag blijft groeien. De aantrekkingskracht van de regio Utrecht als woon- en 
werkgebied komt daardoor in het gedrang.  

Wat was het doel? 

De doelstellingen van het programma Mobiliteit zijn: 
- Het realiseren van een doelmatig verkeer- en vervoersysteem om de bereikbaarheid van en 

in de provincie Utrecht en de Randstad te waarborgen.  
- Het verbeteren van de veiligheid van het verkeer- en vervoersysteem. 
- Het verminderen van de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de kwaliteit van de 

leefomgeving. 

Wat hebben we bereikt? 

1. Het verbeteren van de verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet 
a. De Pakketstudies/Verder: een forse impuls in samenhangende maatregelen om Utrecht 

bereikbaar te houden (zie onder VERDER/Pakketstudies) 
b. Actualisering Strategische Mobiliteitsplan Provincie Utrecht  
In februari 2008 is het SMPU geactualiseerd tot het SMPU+. Aanleiding daarvoor was de 
afstemming op de Nota Mobiliteit van het rijk. Met de actualisatie zijn nieuwe accenten aangegeven 
en is de planhorizon verlegd van naar 2020. De uitvoeringskosten worden gedekt uit de reserve 
Grote Wegen Werken (GWW) die daartoe jaarlijks wordt gevoed met een storting uit de algemene 
middelen. Bij de vaststelling van het SMPU is uitgegaan van een storting van € 17,5 mln./jr. 
Inmiddels is deze storting als gevolg van financieel technische wijzigingen uitgekomen op € 15,4 
mln./jr. In 2008 is de storting met de operatie ‘stofkam’ eenmalig gekort met € 3.1 mln.  
c. Knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd  
Voor knooppunt Hoevelaken heeft de provincie afspraken gemaakt met de gemeente Amersfoort 
voor een bedrag van € 8 mln. Uitvoering van de herinrichting van bovengenoemde knooppunten is 
een rijkstaak.  
d. Mobiliteitsmanagement 
In 2008 is een besluit genomen over de oprichting van de Utrechtse Verkeersmanagementcentrale. 
Sinds 2009 is deze operationeel.  
 
2. Het verbeteren van de bereikbaarheid van binnensteden 
De bereikbaarheid van de binnensteden kan worden bevorderd door het ontwikkelen van transferia 
en OV-knooppunten bijvoorbeeld de OV-knooppunten Breukelen en Driebergen/Zeist waarvoor in 
totaal € 15 mln. is uitgetrokken.   
 
3. Het verbeteren van het gebruik van het openbaar vervoer 
In 2008 is het openbaar vervoer, middels een Europese aanbesteding, voor de periode 2008-2016 
gegund aan Connexxion waarbij 20% meer vervoer voor hetzelfde geld wordt geboden. Eind 2010 
is een klanttevredenheidsonderzoek verschenen met hoge waarderingscijfers door de reiziger. 
De door het kabinet voorgenomen korting op de Brede Doeluitkering (BDU) Mobiliteit – waar de 
OV-concessie uit betaald wordt – kan door herprioritering worden opgevangen.  
Het voorgenomen besluit tot opheffing van de WRG+-gebieden kan tot gevolg hebben dat de BRU-
concessie overgaat naar de provincie Utrecht  
 
4. Verkeersveiligheid 
De instrumenten waarmee de provincie de verkeersveiligheid verbetert zijn het aanpassen van de 
infrastructuur, verkeerseducatie en verkeershandhaving. De afgelopen jaren is een forse 
inspanning geleverd met het aanpakken van de meest onveilige locaties en is door het Regionaal 
Orgaan Verkeersveiligheid ingezet op gedragsbeïnvloeding (voorlichting, communicatie, educatie 
en verkeershandhaving). 
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In onderstaande tabel zijn de uitgaven overzichtelijk weergegeven: 
 
SMPU+ 
Bedragen in mln. € 

Richt-
programma 
2004-2020 

Opgenomen  
in UMP 
(geprogram-
meerd) 

Dekking  
VERDER 
Maatregelen 

Besteed  
t/m 2009 

Geplande 
uitgaven  
2010-2020 

Nog niet 
geprogram-
meerd 

Auto 127,5 97,7 25,2 12,9 110,0 4,6 
Fiets 32,3 10,4 18,6 22,0 6,9 3,3 
OV 24,1 20,4 0,2 7,1 13,4 3,5 
Onderzoek & ontwikkeling 2,0 0,9 0.0 0,1 0,7 1,1 

Bereikbaarheid (doelmatig 
verkeer en vervoer 
systeem) 185,9 173,4 44,0 42,1 131,0 12,5 

Veiligheid 45,6 17,7 0,0 7,1 9,7 27,9 
Leefbaarheid 27,8 7,5 0,0 2,8 4,3 20,2 
Totaal 259,3 198,4 44,0 52 145 60,6 
Tabel x: Realisatie Richtprogramma per 1-1-2010 
 
Duurzaamheid 
Binnen de afdeling Wegen is duurzaamheid in brede zin opgepakt. De algemene 
beleidsdoelstellingen van de provincie Utrecht zijn vertaald in concrete maatregelen en acties door 
de afdeling Wegen. Het actieplan beperkt zich tot maatregelen bij de aanleg, reconstructie en 
beheer van de provinciale wegen. Uit de rapportage “monitor duurzaam inkopen 2009 blijkt dat de 
afdeling Wegen in 2009 al 100% duurzaam heeft ingekocht.  
Met het inrichtingsplan “duurzaam verlicht op weg” (2010) heeft de afdeling Wegen invulling 
gegeven aan het verlichtingsplan “duurzaam en verantwoord verlichten” (2007). Het uitgangspunt 
is geen verlichting tenzij er hiervoor gegronde redenen zijn.  

Wat zijn de financiële mogelijkheden? 

Er is een bedrag van € 3,7 mln. aan vrije (incidentele) middelen aanwezig. Het grootste gedeelte 
van de uitgaven binnen dit programma wordt gedaan in het kader van de Brede Doeluitkering 
Verkeer en Vervoer. Daarnaast ligt een groot gedeelte van het budget vast in bestuurlijke 
afspraken met andere overheden (gemeenten, regio’s en Rijk) zoals bij de Pakketstudies.
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Uitgegeven t/m Bestuurlijk
t/m 30-11-2010 verplicht

140.359

- CP Bereikbaarheid binnensteden en transferia 6.200 2.201 2.083 1.689 227
- CP Gerichte tariefacties OV 2.994 44 2.550 70 330
- CP Mobiliteitsmanagement 3.100 89 84 2.927
- CP Pakketstudies 21.493 131 21.362 0
- CP Stationsgebied Driebergen-Zeist 5.000 0 5.000 0
- CP Versnelde aanpak Knelpunt Hoevelaken, 
Eemnes en Rijnsweerd

8.500 0 8.320 0 180

- BOR-projecten 1) 27.309 2 685 26.622 0

- Brede Doeluitkering 1) 224.978 39.667 23.918 161.393 0
- Materiële middelen grote wegenwerken 2) 121.652 19.460 10.489 91.703 0
- Op de fiets 2.985 979 1.747 259 0

- Regionaal verkeersmanagement 1) 3.500 1.221 2.279 0 0

- ROV-exploitatie 1) 4.197 461 490 3.246 0
- Herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist 295 116 9 170 0
- KAR/DRIS 175 12 20 143 0
- Verbetering kwaliteit bushaltes 337 49 225 63 0
- CP Onderzoek blue ports 103 0 50 53 0
- OV chipkaart 400 400 0
- Wion 200 96 29 75 0
- Diverse kleine budgetten < € 1 mln. 3.174 3.174

436.592 64.528 52.894 315.506 3.664
576.951

5.592

- BOR-projecten 1) 28.099 0 28.099 0

- Bijdrage derden projecten grote wegenwerken 2) 54.884 5.507 49.377 0

- Brede Doeluitkering 1) 224.978 66.587 158.391 0
- Op de fiets 965 796 169
- Regionaal verkeersmanagement 1) 3.500 0 3.500 0
- ROV-exploitatie 1) 4.197 1.109 3.088 0
- Diverse kleine budgetten < € 1 mln. 2.037 2.037

318.660 73.999 0 244.661 0
324.252Totaal Baten

Baten
Totaal Structureel
Incidenteel

Totaal Incidenteel

Totaal Structureel
Incidenteel

Totaal Incidenteel
Totaal Lasten

Vrije middelen

Lasten

Tabel: Samenstelling van baten en lasten 
meerjarig (structureel / incidenteel)

2010 t/m 2014 Juridisch 
verplicht

1) Betreft uitgaven die gedeclareerd worden bij het BOR-fonds of uit de BDU Verkeer en Vervoer worden 
betaald. Per saldo budgettair neutraal. 

2) Saldo van uitgaven en inkomsten komt ten laste van de reserve Grote Wegen Werken.  
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8: Samenleving, cultuur en sport 
 
Wat speelt er? 
Provincie en stad formuleren een brede culturele en ruimtelijk-economische ambitie in de 
voorbereiding van de nominatie voor Utrecht Culturele Hoofdstad 2018 (zie afzonderlijke 
beschrijving van concernprojecten). 
Doel in Utrecht2040 is een sterke culturele infrastructuur te hebben die inwoners in staat stelt te 
participeren in en betekenis te geven aan cultuur en erfgoed. 
In het Regeerakkoord wordt meer dan 20% bezuinigd op de cultuurbegroting, dit betreft met name 
het culturele aanbod. 
 
Andere ontwikkelingen zijn: 
• Decentralisatie van rijkstaken op erfgoedgebied. 
• Gemeentelijke bezuinigingen op Sport. 
 
Wat was het doel? 
Doelen opgenomen in de Cultuurnota “Cultuur is Kracht”: 
- inzetten van cultuur als schakel in de samenleving; 
- behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed; 
- het stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit; 
- ondersteunen van artistieke vernieuwing en ruimte bieden aan talent. 
 
Eind 2010 hebben we een tussentijdse evaluatie gedaan. Dit heeft geresulteerd ineen aantal 
beleidswijzigingen. Wij subsidiëren niet langer met incidentele bijdragen projecten op het gebied 
van amateurkunst en aanbod van podiumkunsten. Wij brengen in plaats daarvan een focus aan 
met betrekking tot duurzame versterking van de amateurkunst, promotie en marketing van het 
podiumkunstenaanbod en profilering op jeugd en festivals bij meerjarige subsidies. 
Het overzicht van bijgestelde ambities en resultaten leidt ook tot inzichten die verder reiken dan 
2012. In samenhang met landelijke ontwikkelingen en het streven naar integrale 
beleidsontwikkeling op basis van Utrecht 2040, biedt dit de basis voor een analyse van het 
cultuurbeleid voor de komende periode. 
 
Sport: Meer Utrechters in beweging 
Regionale afstemming aangepast sporten; talentherkenning en begeleiding via het talentenfonds; 
sportstimulering kinderen met een financiële drempel (jeugdsportfonds); regionale talentencentra; 
meer samenwerking binnen de provinciale organisatie; meer externe samenwerking met de 
Utrechtse sportwereld; duidelijke samenwerking met gemeenten; versterken bijna sterke 
sportverenigingen; invoeringsproces combinatiefunctionarissen en kennisverzameling en –deling. 
 
Wat hebben we bereikt? 
• Cultuurparticipatie:  
Wij hebben met het fonds cultuurparticipatie een convenant afgesloten waarbij we op basis van 
matching cultuurparticipatie stimuleren. Zo veel mogelijk mensen die actief deelnemen aan cultuur, 
dat is ons doel. Om dat te bereiken hebben we met 23 gemeenten convenanten afgesloten en  
is een cultuurscout bij onze provinciale ondersteuningsinstelling Zimihc actief verbindingen aan het 
leggen tussen mensen en projecten, zowel lokaal als regionaal en kunnen 300.000 
amateurkunstenbeoefenaars met hun vragen bij Zimihc terecht. 
De provinciale ondersteuningsinstelling Kunst Centraal verzorgt cultuurprogramma’s in het primair 
en voortgezet onderwijs met een bereik van 87 % in het primair onderwijs. 
• Kunsten: 
Het Cultuurconvenant (tussen Rijk, provincie, Amersfoort en Utrecht) is ondertekend, waarmee we 
tot en met 2012 26 podiumkunstinstellingen met een regionale en landelijke uitstraling 
ondersteunen. 
De spreiding van het podiumkunstenaanbod over de hele provincie hebben we bevorderd met 
programmeringsubsidies voor 12 theaters. 
Wij bevorderen innovatie door jaarlijks maximaal 4 Jonge Makers de kans te geven hun project te 
realiseren. Op het gebied van beeldende kunst is de ondersteuningsinstelling Centrum Beeldende 
Kunst het expertisecentrum voor kunstenaars en publiek en producent en verzorgt de Kunstuitleen 
Utrecht behalve uitleen ook educatie en publieksactiviteiten.  
• Media en bibliotheken 
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We hebben 6 aanvragen voor cultuurhuizen gehonoreerd. In alle cultuurhuizen is een 
bibliotheekvoorziening opgenomen. 
RTV Utrecht bekostigen wij conform de mediawet. 
De bibliotheekvernieuwing heeft aansprekende resultaten opgeleverd. Naar aanleiding van het 
adviesrapport “Een uitgelezen kans” heeft Gedeputeerde Staten op 13 juli besloten om met de 
betrokken partijen op weg te gaan naar een fusie tussen Stichting Samenwerkende Utrechtse 
Bibliotheken (SUB) en Bibliotheek Service Centrum (BiSC). 
• Erfgoed 
In 2010 is de voorbereiding in gang gezet van een thema- en gebiedsgerichte uitwerking van de 
CHS, met nadruk op de historische buitenplaatsen, het agrarische erfgoed (boerderijlinten) en de 
Romeinse Limes. Een uitvoeringsprogramma buitenplaatsen komt begin 2011 gereed.  
De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de Grebbelinie zijn als grote gebiedsgerichte projecten 
binnen het ILG-programma in uitvoering gekomen. 
Vanuit het programma de Utrechtse Schatkamer zijn ruim zeventig thematische 
samenwerkingsprojecten in uitvoering gekomen, gericht op beleefbaar maken van erfgoed. In 2010 
is een begin gemaakt met het gericht inzetten op een beperkt aantal bijzondere 
‘schatkamerparels’. Afgelopen jaren zijn vanuit het Parelfonds grote restauratiebijdragen geleverd 
aan bijzondere provinciale monumenten. De middelen lopen af in 2011. Het Rijk heeft in 2010 met 
IPO afgesproken om een deel van de rijksrestauratiemiddelen via de Provincies in te zetten voor 
‘gebiedsgerichte monumentenzorg’ met een matchingsvereiste. Hierop zal het Parelfonds ingericht 
moeten gaan worden. 
• Sport 
Regionale afstemming aangepast sporten; talentherkenning en begeleiding via het talentenfonds; 
sportstimulering kinderen met een financiële drempel (jeugdsportfonds); regionale talentencentra; 
meer samenwerking binnen de provinciale organisatie; meer externe samenwerking met de 
Utrechtse sportwereld; duidelijke samenwerking met gemeenten; versterken bijna sterke 
sportverenigingen; invoeringsproces combinatiefunctionarissen; kennisverzameling en –deling. 
 
Wat loopt nog door: 
- Cultuurnota 2009-2012: in 2011 tussenrapportage over de resultaten. 
- Utrechtse Schatkamer: in 2010 en 2011 bijdrage realiseren aan de vernieuwde musea. 
- NHW en Grebbelinie: GS hebben in 2010 reeds € 3,28 mln. gereserveerd voor de NHW in 

de periode 2012-2014. 
- Kunsten: Convenantsafspraken cultuur met rijk en gemeenten Utrecht en Amersfoort. 

Convenant is vastgesteld en is van kracht tot en met 2012. Het ministerie is voornemens 
2013 als overgangsjaar te benoemen.  Dit zal consequenties hebben. 

- Tijdelijke regeling sportstimulering loopt door t/m 2011. 

Wat zijn de financiële mogelijkheden? 

Binnen dit programma is een bedrag van € 2,9 mln. aan vrije (incidentele) middelen aanwezig. 
Voor de € 2,4 mln. vrije middelen van het onderwerp “Versterking basisinfrastructuur” wordt 
momenteel gewerkt aan een investeringsopgave in de culturele infrastructuur voor de provincie. 
Dit wordt naar verwachting voor eind 2010 voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Voor de vrije 
middelen van de onderwerpen “Cultuurprogramma 2009-2012” en “Cultuurnota 2009-2012” geldt 
dat de regelingen zijn stopgezet in aansluiting op het KEER-traject en om bestuurlijke drukte te 
beperken. Over ombuiging van beleid en budgetten wordt naar verwachting eind 2010 besloten in 
Gedeputeerde Staten.  
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Uitgegeven Juridisch Bestuurlijk
t/m 30-11-2010 verplicht verplicht

107.272

- CP Cultuurprogramma 2009-2012 9.626 3.715 438 5.352 121
- CP Digitaliseren Kadastrale Atlas 10 0 10 0 0
- CP Programma Utrechtse Schatkamer 2.481 877 251 1.353 0
- CP Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl 1.463 493 576 394 0
- CP Sport 1.861 859 721 0 281
- CP Subsidiering interculturele festivals 252 107 20 125 0
- CP Uitbreiding/herinrichting museum 328 328 0 0 0
- CP Versterking basisinfrastructuur cultuur 3.312 400 385 78 2.449
- Cultuurnota 2009-2012 3.020 0 66 2.841 113
- Erfgoedparels (incl.versnellingsagenda) 6.000 606 2.541 2.853 0
- Europees jeugd olympisch festival 1.000 0 0 1.000 0
- Stichting Vrede van Utrecht 4.200 840 1.260 2.100 0
- Vrede van Utrecht: structuurfonds 950 571 379 0 0
- Programma cultuurparticipatie (rijksgeld)1) 1.552 0 0 1.552 0
- Rijksgelden rijksmonumenten 1) 1.450 0 0 1.450 0
- Diverse kleine budgetten < € 1 mln. 1.360 857 449 54 0

38.865 9.653 7.096 19.152 2.964
146.137

- Erfgoedparels (terugvorderingen) 500 469 0 31 0
- Rijksbijdrage progr. Cultuurparticipatie1) 1.552 603 0 949 0
- Rijksgelden rijksmonumenten 1) 1.450 0 0 1.450 0

3.502 1.072 0 2.430 0
3.502

Vrije middelen

Lasten

Tabel: Samenstelling van baten en lasten 
meerjarig (structureel / incidenteel)

2010 t/m 2014

Totaal Structureel
Incidenteel

Totaal Incidenteel
Totaal Lasten

Totaal Baten

Baten
Totaal Structureel
Incidenteel

Totaal Incidenteel

1) Rijkssubsidies, dan wel vereveningsbudgetten 
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9: Jeugd, onderwijs en zorg 
 
Wat speelt er? 
Lange termijn sociale trends 
Uit onderzoek in het kader van het project Utrecht 2040 is gebleken dat de sociale leefomgeving 
van Utrecht de komende decennia zal veranderen. Naast vergrijzing zal ook individualisering en 
globalisering een rol spelen. Er is sprake van toenemende segregatie tussen bevolkingsgroepen en 
van minder participatie. Op ruimtelijk terrein is binnenstedelijk bouwen een prioriteit. Dat vraagt 
aandacht voor de leefbaarheid binnen de steden; de sociale dimensie speelt daar een rol in.  
 
De provincie als zorgeconomie: In Utrecht zijn heel veel zorginstellingen gevestigd, die voorzien in 
een aanbod dat het hele land bestrijkt. De vraag naar personeel in de zorg is groot, terwijl het 
aanbod achter blijft. Het opleidingsniveau in Utrecht is over het algemeen hoog maar in de zorg is 
behoefte aan MBO-geschoolde mensen.  
 
De economische recessie staan ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg onder 
druk. Gemeenten moeten fors bezuinigen, wat tot uiting komt in de ontwikkeling van bouwplannen 
maar ook in de financiering van zorg- en welzijnsprojecten, zoals levensloopbestendige wijken 
Daarnaast wordt het voor de (thuis)zorg steeds moeilijker om voldoende (gekwalificeerd) personeel 
aan te trekken. Door de vergrijzing zal de vraag echter fors toenemen. In deze context is voor de 
provincie een belangrijke rol weggelegd in het monitoren van de voortgang, het stimuleren van 
innovatieve ontwikkelingen, het aanjagen op plekken waar stagnatie dreigt en het ondersteunen 
van gemeenten.  
 
Vergrijzing zal de komende tijd ook in Utrecht een thema worden dat aandacht vraagt (zie ook het 
derde Sociale Rapport dat Telos heeft uitgevoerd voor de provincie Utrecht). Niet alleen wat de 
ouderenzorg betreft, waar in het nieuwe regeerakkoord veel aandacht wordt besteed. In de zomer 
van 2010 heeft de provincie een beleidsverkenning Vergrijzing  gemaakt. Daaruit komt naar voren 
dat vergrijzing gevolgen heeft voor de (ruimtelijke) inrichting van de provincie. Het beïnvloedt 
immers de woonbehoefte, het gebruik van natuur- en recreatiegebieden en de vervoerstromen. 
Door tijdig hierop te anticiperen kan de provincie kansrijke ontwikkelingen stimuleren en risico’s 
waar mogelijk afwenden. 
 
Jeugdzorg 
Het kabinet heeft besloten alle taken op het gebied van de jeugdzorg, inclusief de provinciale 
jeugdzorg naar de gemeenten over te hevelen. Hoe het kabinet dit wil verwezenlijken en in welk 
tempo is op dit moment nog niet duidelijk. Naar verwachting wordt de Jeugdzorg uiterlijk in 2015 
naar de gemeente overgeheveld, maar de randvoorwaarden voor de overheveling zijn nog niet 
bekend. Dit transitieproces voor het komende College een omvangrijk traject met veel risico’s. 
Het transitieproces kent ook (nog) geen eenduidige regisseur. In de eerste periode kan het logisch 
lijken de Provincie een aanjagende rol te laten spelen. Al snel na de start zullen met name de grote 
gemeenten deze rol willen overpakken, vanuit de optiek dat zij de ontvangende partij zijn en 
dus(?) het meeste belang bij een goed lopend proces zullen hebben. Dat maakt het naast de 
inhoud, ook een bestuurlijk lastig dossier. 
 
Wat was het doel? 
De doelstelling van Jeugd, onderwijs en zorg is “Samen bouwen, iedereen doet mee”, het 
bevorderen van sociale cohesie en maatschappelijke participatie. Zorg en welzijn voor jeugd en 
kwetsbare groepen. 
Daarbij zijn onze programma’s: 
1. Sociale Agenda 2007-2011,  
2. Jeugdzorg en Utrechtse Jeugd Centraal; 
3. Wel Thuis! 
De Sociale Agenda en Utrechtse Jeugd Centraal zijn concernprojecten en daarom terug te vinden in 
het hoofdstuk concernprojecten. 
 
Jeugdzorg 
Voor de Jeugdzorg zijn de volgende speerpunten geformuleerd: 
a. Het verminderen van de wachtlijsten voor de jeugdzorg 
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Door inkopen van jeugdzorgplaatsen bij zorgaanbieders zijn de wachtlijsten in 2009 sterk gedaald. 
Als gevolg van de nog steeds stijgende instroom en minder beschikbare middelen t.o.v. 2009 zijn 
de wachtlijsten weer licht opgelopen in 2010. 
b. Het verbeteren van de bedrijfsvoering van Bureau Jeugdzorg Utrecht 
Bureau Jeugdzorg (BJZ) heeft  een aantal verbeterpunten in de bedrijfsvoering doorgevoerd. Met 
betrekking tot de indicatiestelling is de kwaliteit sterk verbeterd. De doorlooptijd van aanmelding 
tot indicatiebesluit door het Bjz is teruggebracht naar de overeengekomen norm binnen 8 weken 
c. Het beter betrekken van cliënten (en hun ouders) bij het provinciaal jeugdzorgbeleid 
In opdracht van de Provincie Utrecht is een provinciaal cliëntenplatform (JIJ Utrecht) opgezet. 
Tevens zijn jeugdzorginstellingen door hen ondersteund bij cliëntenraden en andere 
cliëntparticipatie initiatieven. Op provinciaal niveau zijn er cliënten- en medewerkerspanels.  

Wel Thuis! 

In het programma Wel Thuis! staan kwetsbare ouderen en mensen met een handicap centraal. 
Door gerichte maatregelen op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg te stimuleren, wil de 
provincie het mogelijk maken dat zij ondanks hun beperkingen toch zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen functioneren. 
 
Wat is er bereikt? 
Wel Thuis! 
Kwantitatief 
1. Doel: in 2012 zijn er in de provincie Utrecht ten opzichte van 2003 24.000 toegankelijke 

woningen met welzijn en zorg bijgekomen, waaronder minimaal 7.200 zorgwoningen 
Resultaat: ondanks de recessie ligt de ontwikkeling van woningen met welzijn en zorg en van 
zorgwoningen nog redelijk op koers. Het aantal nieuwe plannen neemt echter af en ook bestaat 
er zorg of bestaande plannen allemaal gerealiseerd zullen worden. Op lokaal niveau zijn grote 
verschillen te zien en dus ook achterstanden waar te nemen. Het is daarom onzeker of we de 
uiteindelijke kwantitatieve resultaten in 2011 zullen halen.  

Kwalitatief 
2. Doel: vraag en aanbod op het terrein van wonen, welzijn en zorg zijn beter op elkaar 

afgestemd; er is voldoende variatie in woonvormen. 
Resultaat: het aantal kleinschalige woonzorgvoorzieningen is toegenomen, in het bijzonder 
voor mensen met dementie. De afbouw van de grootschalige woonvormen stagneert echter. 
Naar verwachting zullen de woonwensen van toekomstige ouderen aanzienlijk veranderen. Het 
is belangrijk hier tijdig op te anticiperen.   

3. Doel: op lokaal niveau is een integrale aanpak op het gebied van wonen, welzijn en zorg 
gerealiseerd. 
Resultaat: vrijwel alle Utrechtse gemeenten hanteren inmiddels een integraal WWZ beleid. Het 
afgelopen jaar zijn echter in diverse gemeenten de plannen voor de bouw van een 
levensloopbestendige wijk vertraagd of uitgesteld.    

4. Doel: De samenwerking tussen partners in het veld is verbeterd; er is sprake van een 
duidelijke regievoering door gemeenten. 
Resultaat: door de crisis en de bezuinigingen is de concurrentie tussen partijen toegenomen en 
is de samenwerking daardoor onder druk komen te staan. Gemeenten hebben meer moeite om 
in die situatie de regierol te vervullen.      

 
Levensloopbestendige wijken: 
Vanuit het programma Wel Thuis! ondersteunen we de ontwikkeling van een levensloopbestendige 
wijk in Zeist en Veenendaal.  
Zie ook programma 3 Wonen en stedelijke vernieuwing. 
 
Wat loopt nog door? 
- Tweede fase Sociale agenda tot en met 2011 
- Wel Thuis! tot en met 2011 
- Utrechtse Jeugd Centraal tot en met 2011 
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Wat zijn de financiële mogelijkheden? 

De incidentele uitgaven van dit programma bestaan voor 94% (€ 457 mln.) uit geoormerkte 
rijksgelden voor de Jeugdzorg (inclusief € 6 mln. eigen middelen). De overige budgetten betreffen 
met name Sociale Agenda (€ 6,9 mln.), Utrechtse Jeugd Centraal (€ 11,8 mln.) en Wel Thuis (€ 5,5 
mln.). Er zijn geen vrije middelen binnen dit programma. Alle nog niet uitgegeven budgetten zijn 
juridisch dan wel bestuurlijk verplicht. 
 

Uitgegeven Juridisch Bestuurlijk
t/m 30-11-2010 verplicht verplicht

39.797

- CP Extra cap.bestrijden wachtlijsten JZ 2.590 1.295 1.295 0 0
- CP Ondersteunen clientenplatform JZ 258 82 176 0 0
- CP Sociale Agenda 6.910 896 3.145 2.869 0
- CP Utrechtse Jeugd Centraal 11.838 1.436 1.881 8.521 0
- CP Wel Thuis 5.463 1.417 2.172 1.874 0
- Rijkssubsidie Jeugdzorg 1) 456.976 456.976 0
- Utrechtse Jeugd Centraal regulier geld 1.400 1.400 0 0
- Zorgeloos wonen (stimuleringsfonds) 968 18 914 36 0
- Schrappen stimuleringsregeling MO -2.000 -2.000 0
- Diverse kleine budgetten < € 1 mln. 1.086 241 634 211 0

485.489 6.785 10.217 468.487 0
525.286

- Rijksbijdrage Jeugdzorg 1) 450.971 450.971
- Diverse kleine budgetten < € 1 mln. 50 7 43

451.021 7 0 451.014 0
451.021

Baten

Totaal Baten
Totaal Incidenteel

Incidenteel
Totaal Structureel

Vrije middelen

Totaal Lasten

Totaal Structureel
Incidenteel

Totaal Incidenteel

Lasten

Tabel: Samenstelling van baten en lasten 
meerjarig (structureel / incidenteel)

2010 t/m 2014

1) betreft inkomsten en uitgaven in het kader van de Specifieke Uitkering Jeugdzorg van het Rijk. 
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10: Bestuur en middelen 

Wat speelt er? 

Veiligheidsregio’s 
Het is niet te verwachten dat de komende vier jaar majeure veranderingen optreden. Met 
betrekking tot de provinciale risicokaart zal meer samenwerking met en aansluiting op 
vergelijkbare ICT-systemen van de Veiligheidsregio worden gezocht. Zoals het zich laat aanzien  
komt er een nationale politie. Gevolg is dat het Utrechtse korps zeer waarschijnlijk onderdeel wordt 
van een nieuwe regio Utrecht/Flevoland/Gooi- en Vechtstreek.  

Organisatieontwikkeling 
Essentie van de structuurverandering was het vormen van een concerndirectie en 21 afdelingen en 
de centralisatie van ondersteunende taken. Aansluitend is het proces van de formatiescan gestart, 
waarin de formatieontwikkelingen per afdeling zijn bepaald. Gevolg daarvan is een krimp van de 
formatie met 80 fte in de periode van 2009 t/m 2012, waarvan 50 fte reductie van overhead 
betreft. 
De organisatieontwikkeling is tevens gericht op ontwikkeling van de organisatiecultuur naar een 
meer extern gerichte organisatie. In uitvoerende afdelingen is invulling gegeven aan klantgericht 
werken. In beleidsafdelingen is externe oriëntatie ingevuld door de samenwerking met partners in 
de regio te versterken.  
De cultuurontwikkeling heeft een extra impuls gekregen door het besluit tot aankoop van nieuwe 
Provinciehuis. Dit besluit impliceert dat een nieuw kantoorconcept wordt ingevoerd, waarin 
medewerkers geen vaste werkplek hebben en meer flexibiliteit krijgen in het kiezen van een 
werkplek, passend bij de werkzaamheden die zij op dat moment verrichten. In de aanloop naar het 
nieuwe pand worden alle provinciale medewerkers voorbereid op de nieuwe manier van werken. 
Zwaartepunt van dit traject ligt in het jaar 2011. 
 
Interbestuurlijk toezicht 
Per 1-1-2012 wordt de nieuwe wetgeving van kracht en worden nieuwe IBT-taken van de VROM-
Inspectie overgedragen. Op bestuurlijk niveau speelt dat (a) IBT vanuit de verschillende sectorale 
velden bij elkaar moet worden gebracht en (b) de verschillende portefeuilles of rollen in trajecten 
waar dit elkaar raakt gescheiden moeten worden. 
 
Bedrijfsvoering 
De bedrijfsvoering van de provincie Utrecht is gericht op het scheppen van efficiënte en effectieve 
randvoorwaarden voor de optimale werking van de primaire beleidsprocessen. In de achter ons 
liggende periode heeft de ontwikkeling van de bedrijfsvoering veel aandacht gekregen. Concreet is 
gewerkt aan de volgende doelstellingen: verzakelijking, verhogen van de stuurbaarheid van de 
bedrijfsvoering, inzicht in en efficiënter inrichten van onze processen.  
 
Regionale uitvoeringsdienst (RUD) 
Samen met gemeenten en waterschappen zijn de voorbereidingen voor het vormen van een 
Regionale UitvoeringsDienst voor vergunningverlening en handhavingin ter hand genomen. 
Dit betreft een bestuurlijk lastig dossier aangezien er spanning zit op de rijksuitgangspunten die in 
lijn zijn met de adviezen van de commissie Mans: één RUD in de provincie Utrecht. Vanuit 
provinciaal inhoudelijk belang heeft dit ook de voorkeur van de provincie. De gemeenten hebben 
behoefte om te bezien of hiervan kan worden afgeweken in die zin dat meerdere RUD's in de 
provincie ook tot de mogelijkheden kunnen behoren. Verder is er sprake van een financiële 
tegenvaller (bezuinigingen kabinet Rutte- Verhagen); bij de begroting van 2011 wordt 
aangekondigd dat vanaf 2012 een korting op gemeenten en provinciefonds zal plaatsvinden van 50 
mln, 2013 van 80 mln en vanaf 2014 100 mln structureel als gevolg van efficiencywinst RUD. De 
verdeling over gemeente en provinciefonds is nog niet scherp aangegeven.  

Wat was het doel? 

Het programma Bestuur en Middelen bestaat uit een aantal onderdelen: 
1. Bestuurlijke organisatie: (a) Behoud en versterking van bestuurskracht gemeenten, (b) 
deregulering en vermindering administratieve lastendruk, (c) verdere professionalisering en 
loopbaanbeleid burgemeesters, (d) verdere professionalisering crisisbeheersing, (e) vergroten van 
de bekendheid en invloed van de provincie Utrecht in “Brussel” en “Den Haag” en (f) 
Bevrijdingsfestival 
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2. Andere Overheid: (a) Toegankelijke informatie en e-Participatie, (b) digitale dienstverlening, (c) 
moderne ketensamenwerking en (d) kwaliteit externe dienstverlening. 
3. Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) 
4. Communicatie: De strategische doelen van het bestuur bereiken met behulp van eenduidige en 
herkenbare communicatie 
5. Huisvesting: (a) nieuw Provinciehuis en (b) onderhoud Paushuize. 
6. Organisatieontwikkeling 
Met het organisatieontwikkeltraject streeft de ambtelijke organisatie de volgende doelstellingen na: 

a. de externe oriëntatie, innovatie en klantgerichtheid bevorderen; 
b. de interne samenwerking en organisatorische flexibiliteit faciliteren; 
c. de professionaliteit en toewijding van medewerkers tot hun recht laten komen; 
d. de sturing op bedrijfsvoering en resultaten verbeteren; 
e. waar mogelijk kosten van overhead terug dringen; 
f. een organisatiecultuur mogelijk maken en bevorderen die bijdraagt aan de  

 maatschappelijke doelstellingen van de provincie Utrecht, nu en in de toekomst.  

Wat hebben we bereikt? 

1. Bestuurlijke organisatie:  
- 33 Samenwerkingsagenda’s zijn ondertekend en grotendeels uitgevoerd, de kadernota 

Samenwerken en het verbeterplan Bestuurskrachtmeting zijn opgesteld en er zijn 
kwaliteitsmetingen uitgevoerd in Montfoort, Oudewater, IJsselstein, Lopik, Woerden en 
Utrechtse Heuvelrug.  

- Het gehele subsidiesysteem is op alle aspecten gedereguleerd en de administratieve lasten 
voor subsidieaanvragers zijn verminderd. De Verordening Natuur en Landschap (VNL) is 
eveneens aangepast na een dereguleringsonderzoek door de Statencommissie 
Deregulering.  

- Er zijn per jaar 5 - 10 assessments voor potentiële burgemeesterskandidaten (afhankelijk 
van de behoefte). Daarnaast wordt er gewerkt aan het bevorderen van verbetering van de 
procedures van benoeming, herbenoeming en het systeem van klankbordgesprekken 
tussen burgemeesters en gemeenteraad.  

- In totaal zijn 46 putten geslagen voor het oppompen van bluswater.  
- Het Lobbyplan inclusief prioritaire dossiers is vastgesteld. De Europastrategie is vastgesteld 

door PS. Aan een visie van de provincie Utrecht op de actuele Europese ontwikkelingen 
wordt gewerkt. We participeren in Europese netwerken (IMPEL, ERRIN, ENCORE) en 
hebben Interreg-projecten ingediend.  

- Op 5 mei 2007 was  Utrecht de organiserende provincie van de Nationale Start van de 
Viering van de Bevrijding. In 2013 zal dit de start wederom in Utrecht plaatsvinden. 

 
2. Andere Overheid 
- De provincie heeft in 2010 een nieuwe website ontwikkeld en in het 

Stateninformatiesysteem kunnen alle documenten worden teruggevonden. De provincie 
publiceert al haar bekendmakingen en afgegeven vergunningen op internet. 

- De provinciale infrastructuur (e-loket)is digitaal gekoppeld met de landelijke 
basisregistratie voor burgers, de GBA. De digitale koppeling met het nationaal 
handelsregister voor bedrijven (NHR) zal in 2011 gerealiseerd worden.  

- De provincie stelde samen met andere overheden het omgevingsloket online open (WABO). 
Daarnaast was Utrecht de eerste overheid die een digitaal plan aanbood in het kader van 
de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening (WRO).  

- De visie en het actieplan Externe Dienstverlening zijn vastgesteld. Er is een 
KlantContactCentrum (KCC) gevormd. We verwachten eind 2010 het volgende KTO uit te 
voeren.  
 

3. Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL)  
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is in 2009 door de provincie opgericht als 
onafhankelijk adviesorgaan. De PCL adviseert Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op 
integrale wijze over het beleid voor de kwaliteit van de leefomgeving.  
 
4. Communicatie 
In 2007 hebben wij het provinciale communicatiebeleid vastgesteld en sindsdien uitgevoerd. 
Kernbegrippen zijn de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de provincie vergroten.  
 
5. Huisvesting 
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- In september 2009 hebben PS besloten tot aankoop van het Fortis-gebouw. Het nieuwe 
provinciehuis wordt in 2011 verbouwd en in het eerste kwartaal van 2012 in gebruik 
genomen.  

- Van januari 2010 tot najaar 2011 vindt een grootscheepse restauratie van Paushuize 
plaats. Het historische pand krijgt ook een museale bestemming.  

 
6. Organisatieontwikkeling 
In 2006 is een organisatieontwikkeltraject gestart om de organisatie toe te rusten voor haar 
toekomstige opgaven. Belangrijkste doelstellingen zijn het vergroten van de externe oriëntatie, het 
innovatief vermogen, de externe en interne samenwerking en de flexibiliteit en efficiëntie in de 
organisatie. Aan het begin van de huidige collegeperiode (2007) is de organisatiestructuur 
ingrijpend gewijzigd. Aansluitend is een ontwikkelproces gestart om een organisatiecultuur te 
creëren die past bij de moderne organisatie die de provincie in de toekomst wil zijn. 
 
7. Internationale Zaken 
Sinds 1995 heeft de Provincie Utrecht een Vriendschapsverdrag met de Chinese provincie 
Guangdong. In dat kader hebben verschillende succesvolle (handels)missies onder leiding van de 
Commissaris van de Koningin naar China plaatsgevonden, is uitwisseling van kennis en kunde op 
gang gekomen, zijn handelsrelaties opgebouwd en is er sprake van belangrijke wederzijdse 
investeringen.  
In september 2010 vond onder leiding van de Provincie een succesvolle oriënterende missie naar 
India plaatsgevonden waaraan de Universiteit, Hogeschool, UMC Utrecht, de Kamers van 
Koophandel, het Utrecht Science Park en het recent opgerichte Utrecht Centrum voor Aarde en 
Duurzaamheid als partners deelnamen.  
 
Wat loopt nog door? 
a. Vorming RUD(s); 
b. Aan een externe adviseur is gevraagd om de directiestructuur te onderzoeken. Het onderzoek 

zal begin 2011 worden afgerond; 
c. In 2013 organiseert Utrecht de nationale viering 4 en 5 mei. Voor de kosten, geschat tussen de  

€ 0,3 mln. en € 0,5 mln., is nog geen dekking. 
d. In 2011 zal verder invulling gegeven worden aan het Vriendschapsverdrag 
e. In 2011 worden in nauwe afstemming met de Utrechtse partners kansen in kaart gebracht en 

beleid inzake India verder ontwikkeld.  

Wat zijn de financiële mogelijkheden? 

De incidentele budgetten vallend onder dit programma zijn zeer divers van samenstelling en veelal 
naar verhouding gering. De belangrijkste budgetten, die hieronder nader worden toegelicht, zijn de 
budgetten voor E-provincie, waaronder ook DIVA, en voor Hart van de Heuvelrug. Hierbij is het 
bedrag genoemd onder “Dekking nieuwe huisvesting” niet meegenomen aangezien dit reeds 
vrijvalt naar de algemene middelen. Er zijn verder geen vrije middelen binnen dit programma. Alle 
nog niet uitgegeven budgetten zijn juridisch dan wel bestuurlijk verplicht.  
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Uitgegeven Bestuurlijk
t/m 30-11-2010 verplicht

139.419

- CP Loopbaanbegeleiding burgemeesters 150 -7 157 0
- CP Paushuize 362 126 69 167 0
- CP Professionalisering crisisbeheersing 610 332 278 0
- CP Strategische communicatiebeleid en 181 61 31 89 0
- CP Stroomlijnen en versterken 211 23 13 175 0
- CP Utrecht 2040 1.711 418 505 788 0
- CP Utrecht E-provincie 3.661 1.018 409 2.234 0
- CP Vergroten zichtbaarheid en herkenbaarheid 1.062 267 102 693 0
- A2010: Hart van de Heuvelrug 4.976 530 220 4.226 0
- P4 Brussel 1.598 905 10 683 0
- Project Diva 2.991 1.156 444 1.391 0
- Project huisvesting 5.585 3.737 765 1.083 0
- Dekking nieuwe huisvesting -6.700 -6.700 0
- Projectgebonden kosten uitvoeringsprogramma 2.225 1.027 884 314 0
- Stijging CAO en pensioenpremie 980 980 0 0
- Diverse kleine budgetten < € 1 mln. 3.346 654 2.692 0

22.949 11.227 3.452 8.270 0
162.368

14.561

- P4 Brussel 1.598 1.012 586 0
- Project huisvesting 1.683 1.696 -13 0
- Diverse kleine budgetten < € 1 mln. 2.075 781 -110 1.404 0

5.356 3.489 -110 1.977 0
19.917

Totaal Structureel
Incidenteel

Totaal Incidenteel
Totaal Lasten

Vrije middelen

Lasten

Tabel: Samenstelling van baten en lasten 
meerjarig (structureel / incidenteel)

2010 t/m 2014 Juridisch 

verplicht

Totaal Baten

Baten
Totaal Structureel
Incidenteel

Totaal Incidenteel
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Concernprojecten 
 

Voor een aantal activiteiten die in de provincie spelen hebben we, aangezien de aard van 
de activiteiten zich het beste projectmatig laten organiseren, een aantal zogenaamde 
concernprojecten gerealiseerd. Deze projecten worden, onder eindverantwoordelijkheid 
van een Gedeputeerde, door de Directie rechtstreeks aangestuurd en zijn financieel 
ondergebracht bij de verschillende programma’s (van de programmabegroting). 
De concernprojecten zitten allen in de fase van uitvoering en er zijn geen ontwikkelingen 
te verwachten die daar verandering in brengen. 
 
Het betreft de volgende projecten: 

1. Uitvoering Hart van de Heuvelrug en 18. Programmabureau 

Wat speelt er? 
Hart van de Heuvelrug is een gebiedsontwikkelingsprogramma met als doel ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering in het gebied tussen Zeist, Soest en Amersfoort. Vliegbasis Soesterberg ligt 
midden in het gebied. Aan het programma zijn 17 partijen verbonden waaronder 5 gemeenten en 
het Utrechts Landschap. De provincie heeft twee rollen in het programma: 

- Regierol: deze krijgt invulling via het Programmabureau Hart van de Heuvelrug. 
- Uitvoeringsrol: wij trekken enkele Hart van de Heuvelrugprojecten. 

 
De provincie financiert het programmabureau.  
 

OVERZICHT PROJECTEN 
Naam project Verbonden aan 

programma 
Portefeuillehouder

1.  Uitvoering Hart van de Heuvelrug 1  Ruimtelijke ontwikkeling Dhr. Drs. R.W. Krol 
2.  Groot Mijdrecht Noord 1  Ruimtelijke ontwikkeling Dhr. Drs. W.M. de 

Jong 
3.  Provinciale Structuurvisie Ruimte 
2013-2015 

1 Ruimtelijke ontwikkeling 
Dhr. Drs. R.W. Krol 

4.  Vitaal platteland 2  Landelijk gebied Dhr. Drs. R.W. Krol 
5.  Groene ruggengraat 2  Landelijk gebied Dhr. Drs. R.W. Krol 
6.  Nieuwe Hollandse Waterlinie 2  Landelijk gebied Mevr. A.H. Raven BA 

en Dhr. Drs. R.W.Krol 
7.  Groene Hart 2. Landelijk gebied Mevr. A.H. Raven BA 

en Dhr. Drs. R.W.Krol 
8.   Klimaat op orde 4  Duurzaamheid en Milieu Dhr. Drs. W.M. de 

Jong 
9. Ruimte voor de Lek 5  Water Dhr. J. Binnekamp 
10. Programmabureau Verder / 
Pakketstudies 

7 Mobiliteit Dhr. J.W.R. van 
Lunteren 

11. Vrede van Utrecht 8  Samenleving, cultuur, 
sport Mw. A.H. Raven BA 

12. Utrechtse Jeugd centraal 9  Jeugd, onderwijs en zorg Mw. M. Haak-Griffioen 
13. Sociale Agenda 9  Jeugd, onderwijs en zorg Mw. M. Haak-Griffioen 
14. Utrecht2040 (vh. Profiel van Utrecht) 10 Bestuur en middelen Dhr. Drs. W.M. de 

Jong 
15. E-provincie 10 Bestuur en middelen Dhr. J. Binnekamp  
16. Eureka 10 Bestuur en middelen Dhr. J. Binnekamp  
17. Deregulering subsidieproces (KEER) 10 Bestuur en middelen Mw. M. Haak-Griffioen 
18.  Hart van de Heuvelrug 
Programmabureau 

10 Bestuur en middelen Dhr. Drs. R.W. Krol 

19. Olympisch Plan 2028 10 Bestuur en middelen Dhr. R.C. Robbertsen 
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Wat was het doel? 
Belangrijkste opgave is het realiseren van twee robuuste ecologische corridors om het noordelijke 
en zuidelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug met elkaar te verbinden. Dit door het realiseren van 
ecoducten en het saneren van bebouwing die in de natuurgebieden zijn gelegen. Nieuwe woon- en 
bedrijvengebieden worden aangelegd aan de randen van de bestaande kernen. De opbrengsten 
van de rode projecten wordt ingezet op de groene te financiering. Er ontstaat meer en 
aaneengesloten groen en met een betere kwaliteit. In 2018 is het programma afgerond. 

Wat hebben we bereikt? 
Met 25 projecten geeft het programma vorm aan de ambities. 8 projecten zijn al afgerond, waar 
onder twee ecoducten. De overige projecten zijn in diverse stadia van ontwikkeling. De provincie 
heeft de groene projecten Kodakterrein en Jessurunkamp getrokken. Deze zijn afgerond en hebben 
geleid tot bijna 20 hectare extra natuurgebied.  
Een kroonproject is de herinrichting van vliegbasis Soesterberg. De provincie heeft de vliegbasis 
aangekocht. De raden van Soest en Zeist en PS hebben een Ruimtelijk Plan voor de herinrichting 
vastgesteld. Er komt een prachtig opengesteld natuur/recreatie gebied, dat toegevoegd blijft aan 
de EHS. De geschiedenis van de plek blijft zichtbaar doordat de belangrijke cultuurhistorische 
gebouwen en objecten en de landingsbanen bewaard worden. Aan de rand van het gebied, bij de 
kern Soesterberg, komt een woonwijk. De opbrengsten hiervan worden benut voor de 
kostendekking van de gebiedsontwikkeling. Defensie laat het Nationaal Militair Museum 
ontwikkelen. 
 
Wat loopt er door? 
De nog lopende projecten moeten in 2018 zijn afgerond met voldoende kwaliteit en een op 
programmaniveau sluitende exploitatie. Hier ligt de belangrijkste sturende rol voor het 
programmabureau. Vanuit zijn rol stuurt het programmabureau op alle projecten, ook op de rode 
(verdien)-projecten. Voor de Vliegbasis vindt verdere planvorming en uitvoering plaats door de 
provincie en de twee gemeenten, in samenwerking met Het Utrechts Landschap en Defensie. 
Essentiële stap is het beschikken over een onherroepelijk ruimtelijk juridisch instrumentarium die 
de herinrichting mogelijk maakt. Tot die tijd worden alleen de onvermijdelijke 
herinrichtingsacitiviteiten verricht. De gemeenten maken momenteel samen met de provincie 
bestemmingsplannen.  
 
De provincie trekt nog de groene projecten Oostelijke corridor (Boele Staalecoduct en omgeving), 
Ericaterrein en Harlanterrein. Voor de Oostelijke corridor en Ericaterrein is een 
onteigeningsprocedure in voorbereiding om de laatste percelen te verwerven. Bij het Harlanterrein 
start de sloop en herinrichting in 2011. De provincie trekt samen met Soest het project 
Bedrijventerrein Richelleweg. In 2011 worden de eerste percelen uitgegeven. 

2. Groot Mijdrecht Noord 

Wat speelt er? 
Vanaf 2005 zijn oplossingen gezocht voor de wateropgave in polder Groot Mijdrecht Noord (GMN).  
Verschillende varianten zijn ontwikkeld en onderzocht.  Allen bleken  niet haalbaar en niet 
betaalbaar. Op 6 juli 2009 hebben provinciale staten daarom besloten om door te gaan met de 
uitvoering van de natuuropgave zoals geformuleerd in Plan van Aanpak De Venen (1998) en  
Herijkt Plan de Venen 2007. Op 28 juni 2010  hebben PS vervolgens gekozen voor de zogenaamde 
‘Veenribbenvariant’ als basis voor het opstellen van een inrichtingsplan voor GMN-oost. Voor de 
bewoning en bebouwing betekent  dit  dat alle bewoning en bebouwing kan blijven.  Maar indien 
bewoners aangeven vrijwillig weg te willen gaan, dan zal de provincie hun woning aankopen met 
volledige schadeloosstelling. Alle aanwezige agrarische gronden in het oostelijk deel van GMN 
zullen worden aangekocht.  
 
Wat was het doel? 
De natuuropgave zoals geformuleerd in Plan van Aanpak De Venen (1998), omvat de ontwikkeling 
van een hoogwaardig rietmoeras in het gehele oostelijk deel van polder GMN (circa 400 hectare), 
een moeras dat als brongebied kan dienen voor kritische moerasvogels in de omgeving.  
 
Wat hebben we bereikt? 
De keuze voor de Veenribbenvariant heeft draagvlak bij de bewoners en de gemeente De Ronde 
Venen. Hiermee is een proces dat al jaren zeer moeizaam was vlot getrokken. Dit is een enorme 
mijlpaal en een grote stap vooruit. Wat betreft de natuurdoelen is het een compromis. De 
Veenribbenvariant betekent beperkingen in het opzetten van het waterpeil en in het afplaggen van 
de toplaag. Daardoor zal slechts in circa de helft van GMN-oost een rietmoeras gerealiseerd kunnen 
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worden, in eerste instantie alleen voor de meer gewone moerasvogels. Bij de uitvoering zal 
geprobeerd worden voldoende natuurdoelen te realiseren, zodat het rietmoeras op lange termijn 
ook als broedhabitat kun functioneren voor populaties van de meer kritische moerasvogels.  
 
Wat loopt er door? 
Begin 2011 zal de provincie starten met het opstellen van een inrichtingsplan in nauwe 
samenwerking met haar partners: de gemeente De Ronde Venen, het waterschap Amstel Gooi en 
Vecht, Natuurmonumenten en naar verwachting ook de bewonersdelegatie.  Afronding hiervan 
wordt voorzien zomer 2012. Tegelijk met het inrichtingsplan zal een vrijwillige MER opgesteld 
worden over de uitvoering van de Veenribbenvariant. Ondertussen loopt de verwerving van grond 
in het gebied door. Vanaf ca 2014 zal naar verwachting gestart kunnen worden met een gefaseerde 
inrichting. 

3. Provinciale Structuurvisie Ruimte 2013-2015 

Wat speelt er? 
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat Provinciale Staten voor een goede  ruimtelijke 
ordening één of meer structuurvisies vast dienen te stellen. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen 
van de voorgenomen ontwikkeling en de hoofdzaken van het ruimtelijk beleid. Verder kunnen op 
basis van de Wro in een provinciale verordening regels worden gesteld over de inhoud van 
gemeentelijke bestemmingsplannen. PS hebben GS gevraagd een nieuwe Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie (PRS) en Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) op te stellen.  
 
Wat was het doel? 
Eind 2012 beschikken over een actueel, integraal afgewogen en verankerd ruimtelijk beleidskader 
(PRS) en –instrumentarium (PRV), dat antwoord geeft op de ruimtelijk relevante maatschappelijke 
vraagstukken en uitgaat van een heldere sturingsfilosofie. 
 
Wat hebben we bereikt? 
PS hebben de Kadernota Ruimte vastgesteld. Hierin zijn de hoofdlijnen voor de PRS en PRV 
opgenomen. De Kadernota heeft als missie “Wij werken aan een aantrekkelijke provincie door de 
ruimte evenwichtig en in onderlinge samenhang te ontwikkelen”. Voortkomend uit deze missie, de 
beperkt beschikbare ruimte en de opgaven kent de Kadernota twee hoofdkeuzes voor het ruimtelijk 
beleid: inzetten op binnenstedelijke ontwikkeling en versterken van de kwaliteit van het landelijk 
gebied. 
 
Wat loopt er door? 
In 2011 wordt de ontwerp-PRS en PRV opgesteld en de Milieueffectrapportage. Deze worden begin 
2012 ter inzage gelegd. Eind 2012 kunnen de PRS en PRV door PS worden vastgesteld. 
Betrokkenheid van partners en inwoners is relevant voor een gedragen PRS. 

4. Vitaal platteland 

Het concernproject Vitaal Platteland is onderdeel van het programma Landelijk Gebied. In de 
Agenda Vitaal Platteland zijn 3 onderdelen te onderscheiden: de uitvoering van rijksbeleid (BO-
ILG), de uitvoering van het EU plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en de uitvoering van het 
provinciaal beleid. Uit de Midtermreview AVP (PS september 2010) blijkt dat de uitvoering van de 
AVP goed op stoom ligt.  
In 2007-2011 is circa € 450 mln. geïnvesteerd in het landelijk gebied van de provincie. In de 
periode 2012-2015 zijn voor doorlopende zaken/verplichtingen aanvullende provinciale middelen 
nodig (nadere toelichting in programma 2 Landelijk gebied): 
- de uitvoering van rijksbeleid (BO-ILG): PM; 
- benodigde proceskosten voor uitvoering AVP-programma tot en met 2013; circa € 5 mln. 
- de provinciale cofinanciering van de EU/POP middelen: ca € 8 mln.  
- het uitvoeren van provinciale doelen in de Agenda Vitaal Platteland. 
- de samenwerkingsagendaprojecten die doorlopen: € 10 mln.6

6 In tegenstelling tot programma 2, is in het financieel perspectief van dit overdrachtsdocument geen bedrag 
voor de samenwerkingsagenda landelijk gebied opgenomen. De reden is dat het College in een eerder stadium 
besloten heeft om de betreffende projecten uit bestaande AVP/ILG middelen te financieren 
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5. Groene Ruggengraat 
In het kader van de APK van concernprojecten is de Groene Ruggengraat (als RandstadUrgent-
project in NH, U en ZH) ge-APK-t waarbij is geconstateerd, dat het geen project is (maar een 
proces) en het niets toevoegt om er een concernproject van te maken. Dat is ook vertaald in een 
voorstel aan PS om het als concern-project af te voeren, waar PS mee heeft ingestemd.  
 
Het Utrechtse deel van de Groene Ruggengraat is geen concernproject, maar onderdeel van het 
AVP (in casu het programma landelijk gebied).  

6. Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Wat speelt er? 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is één van de meeste aansprekende Nationale 
Landschappen in de provincie Utrecht en gezien de complexe opgave en organisatie aangewezen 
als Nationaal Project. Het programma NHW is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland (AVP). 
Voor het realiseren van de ambities is in het AVP voor de periode 2008 – 2014 € 38  miljoen aan 
provinciale middelen geprogrammeerd. Voor deze periode is een bedrag van € 14,38 mln. aan 
coalitiemiddelen gereserveerd (40%) waarvan € 3,28. mln. is gereserveerd voor de periode 2012 – 
2014 (GS besluit van 4 juli). 
Het programma van de NHW richt zich op het behouden en ontwikkelen van de kernkwaliteiten van 
de NHW. Daarnaast richt het programma zich op het beter beleefbaar en bereikbaar maken van 
deze kwaliteiten. Door het Rijk zijn de enveloppen Rijnauwen-Vechten en Linieland aangewezen tot 
belangrijk gebiedsontwikkelingsprojecten. Hiertoe is in het kader van de Nota Ruimte door het Rijk 
een bedrag van € 23,4 miljoen ter beschikking gesteld voor de periode 2009 - 2014. Met als 
voorwaarde ten minste 50% cofinanciering van de provincie en haar partners. 
 
Wat hebben we bereikt? 
In de periode 2008 - 2011 zijn een groot aantal projecten uitgevoerd en is met name geïnvesteerd 
in zaken als restauratie en herontwikkeling van forten en toeristische recreatieve infrastructuur.  
Zo is voor het fort bij Vechten een exploitant voor een periode van 30 jaar gecontracteerd en is de 
bouw van het toekomstige nationaal informatiecentrum ter plaatse opgestart. Op de Lunet 1 is een 
buitenschoolse opvang gerealiseerd.  
Hiermee is de basis gelegd voor duurzaam behoud en de beleefbaarheid van de linie. 
In 2010 is gestart met een herijking zowel op nationaal niveau als op enveloppenniveau. Begin 
2011 wordt deze afgerond. 
 
Wat loopt er door? 
Om de ambities te bereiken zullen nog een aantal cruciale projecten moeten worden uitgevoerd. 
Een greep hieruit: herontwikkeling van de forten Honswijk, Everdingen en de Gagel, de recreatieve 
ontsluiting van de Vechtstreek, beleefbaar maken van 2000 jaar militaire historie in de groene 
uitloper vanuit de stad Utrecht tussen de Lunetten en de forten Vechten en Rijnauwen. De kosten 
die hiermee gepaard gaan moeten nog geraamd worden. Geschat wordt een bedrag van circa € 14 
miljoen. 
Daarnaast zullen om onze afspraken met het Rijk na te komen in het kader van de Nota Ruimte 
projecten (loopt tot 2014) middelen nodig zijn (€ 3,28 mln.) die als cofinanciering dienen voor de 
rijksmiddelen (GS besluit van 4 juli). 

7. Groene Hart 

De samenwerking tussen de 3 Groene Hart provincies en de coördinerende rol van het 
programmabureau Groene Hart hebben in de afgelopen collegeperiode veel tot stand gebracht: De 
Voorloper Groene Hart, de Kwaliteitsatlas en het Kwaliteitsteam Groene Hart, Merk en Marketing 
Groene Hart, de uitvoeringsagenda Recreatieve Route Netwerken en de gebiedsgerichte 
icoonprojecten. Het Groene Hart heeft als eerste Nationale Landschap een Effectmonitoring (2009). 
Deze monitor laat zien dat er resultaat wordt geboekt in het Groene Hart, maar dat er ook nog een 
aantal opgaven liggen. Een deel van de opgaven wordt aangepakt in het kader van het programma 
Westelijke Veenweiden.  
Het programmabureau Groene Hart is ondergebracht bij de provincie Utrecht en wordt door Noord-
Holland, Zuid-Holland en Utrecht gezamenlijk gefinancierd. De Utrechtse bijdrage bedraagt € 0,5 
mln. per jaar.  

8. Klimaat op orde 

In de afgelopen periode is inzichtelijk gemaakt welke gevolgen klimaatverandering heeft in Utrecht, 
onder andere door middel van klimaateffectkaarten met daarop de primaire gevolgen van 
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klimaatverandering voor de provincie Utrecht. Fysieke aanpassing van de leefomgeving vraagt veel 
van lange termijn keuzes en investeringen. In het stedelijk gebied komt daar ook nog de 
woningbouwopgave bij.  
Er zijn leer- en oefenprojecten gestart, gericht op adaptatie (aanpassing aan de leefomgeving) en 
mitigatie (terugdringen broeikasuitstoot). Deels betreft het verkrijgen van inzicht in de opgave 
waar we voor staan. Anderzijds zijn er nuttige en effectieve netwerken ontstaan die aan de slag 
zijn om de opgave uit te voeren.  
 
Enkele voorbeelden: 
- Het vastgestelde provinciale waterplan heeft klimaat en duurzaamheid opgenomen als leidraad 
voor een gezond en robuust watersysteem.  
- Het gezamenlijk (met Gemeente en Waterschap) opstellen van de structuurvisie voor Rijnenburg. 
- De CO2-uitstoot van onze eigen organisatie is met 80% teruggedrongen. De overige 20% wordt 
gecompenseerd.  
- Dankzij een succesvolle lobby samen met de Universiteit Utrecht en andere regionale partners is 
eind 2009 een co-locatie van het “Climate KIC” aan de Utrechtse regio toegewezen. Het betreft een 
internationaal samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en kennisinstellingen met als doel 
het ontwikkelen en verspreiden van excellente kennis en innovatie op het gebied van 
klimaatverandering. Dit betekent een krachtige impuls voor het klimaatbeleid en voor de Utrechtse 
kennis- en innovatie agenda. 

9. Ruimte voor de Lek 

In het Collegeprogramma is € 4 mln. opgenomen voor het project Ruimte voor de Lek. Projecten 
als deze kennen een lange doorlooptijd, waardoor er lange tijd kan zitten tussen het beschikbaar 
krijgen van de financiële middelen en de daadwerkelijke uitgave of het aangaan van verplichtingen.  
 
Op 6 juni 2008 hebben PS besloten het project Ruimte voor de Lek aan te merken als een project 
van provinciaal belang en de voorgelegde variant vast te stellen als uitgangspunt voor de verdere 
planvorming. Hierbij zat ook een kostenraming en een dekkingsvoorstel waarin de € 4 mln. is 
opgenomen. Sinds die tijd is het ontwerp van een schetsplan uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp, 
met in januari 2011 het vaststellen van het definitieve ontwerp. Al die tijd wordt uitgegaan van de 
bijdrage van € 4 mln. van de provincie. In het kader van het project wordt een provinciaal 
inpassingsplan opgesteld. Het voorontwerp daarvan zal in november 2010 in GS worden 
besproken. In juni 2011 zal het ontwerp inpassingsplan aan PS worden voorgelegd, waarbij het 
definitieve ontwerp met definitieve kostenraming en -dekking, inclusief de € 4 mln. Naast het 
genoemde GS-besluit zal ook binnen de gemeenten en de programmadirectie besluitvorming plaats 
vinden waardoor de financiële middelen vastgelegd worden. 
 
Een klein deel van het bedrag (€ 0,2 mln.) zal naar verwachting dit jaar nog worden uitgegeven, 
maar het grootste deel hangt samen met de feitelijke realisatie van het project. Volgens de huidige 
planning is dat medio 2012. 
 
10. Programmabureau VERDER/ pakketstudies 
Wat speelt er? 
Op 13 november 2006 is de bestuursovereenkomst Bereikbaarheid Regio Utrecht gesloten met als 
doelstelling Midden-Nederland voor 2020 bereikbaar te maken en te houden. In februari 2007 is de 
aanvullende regionale overeenkomst ondertekend en is het samenwerkingsverband VERDER 
opgericht. Daarbij zijn afspraken gemaakt om de bestuursovereenkomst uit te werken. Er is een 
budget van in totaal € 3,1 miljard beschikbaar. € 2,6 miljard komt van het Rijk en is bestemd voor 
de rijkswegen waaronder de Ring Utrecht, A27, A28 en het knooppunt Hoevelaken. 
€ 0,5 miljard wordt opgebracht door de regionale partijen en is bedoeld voor een aanvullend 
maatregelenpakket (voor het onderliggend wegennet, openbaar vervoer, fiets, 
verkeersmanagement enz.).  
 
In het najaar van 2009 is het regionale VERDER maatregelenpakket vastgesteld in de afzonderlijke 
raden, staten en het algemeen bestuur van de BRU. Het maatregelenpakket bevat 113 
maatregelen die in de periode tot 2020 uitgevoerd moeten worden. 
 
De uitvoering van dit maatregelenpakket is inmiddels gestart. De provincie heeft zowel bij de 
uitwerking als bij de realisatie van de maatregelen een coördinerende trekkersrol. Uitvoering van 
het maatregelenpakket is belangrijk voor de bereikbaarheid van de provincie. Zolang de andere 
overheden hun toezeggingen (waaronder die met betrekking tot hun financiële bijdragen) 
nakomen, is de provincie aan de provinciale toezeggingen gehouden. 
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Wat was het doel? 
De maatregelen uit het regionale VERDER pakket zijn erop gericht om de bereikbaarheid van de in 
VERDER verband benoemde werkkernen in de regio Midden-Nederland te verbeteren, met als doel 
een economisch vitale regio te blijven met een prettig woon- en werkklimaat.  
 
Een verbeterde bereikbaarheid betekent concreet dat er wordt gestreefd naar reistijdwinst voor de 
economische kerngebieden. Deze reistijdwinst wordt behaald door de uitvoering van 
kosteneffectieve maatregelen. Gezamenlijk leveren deze maatregelen een positieve bijdrage aan 
de mobiliteit in de hele regio.  
 
Wat hebben we bereikt? 
Eind 2010 is voor 33 maatregelen een plan van aanpak of een uitvoeringsvoorstel vastgesteld.  
Tijdens het bestuurlijk overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu in november 2010 is 
overeenstemming bereikt over de te nemen maatregelen op de Ring Utrecht en over de 
financiering van de Uithoftram. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de regionale bijdrage aan de 
opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en de Uithoftram. De provincie neemt 
naast haar deelname aan het Verder maatregelenpakket € 16,6 miljoen voor haar rekening; het 
Rijk draagt € 1.060 miljoen bij aan de opwaardering van de A27, inclusief de knooppunten 
Rijnsweerd en Lunetten, € 140 miljoen aan de NRU en € 110 miljoen aan de Uithoftram. 
 
Wat loopt er door? 
Het programma loopt tot 2020.  

11. Vrede van Utrecht 

Vrede van Utrecht 2013 en Utrecht2018, Kandidaat Culturele Hoofdstad van Europa. 
Al in 2003 hebben provincie en gemeente Utrecht het gezamenlijk initiatief genomen tot het 
project Vrede van Utrecht/Utrecht2018. De 300-jarige herdenking van de sluiting van de Vrede van 
Utrecht in 2013 is aanleiding om de (inter)nationale culturele profilering van Utrecht te versterken, 
de culturele infrastructuur een impuls te geven en duurzaam te bouwen aan stad en regio van 
Kennis en Cultuur. Het programma kent twee belangrijke mijlpalen: de grootse viering van de 
Vrede in 2013 en de aanwijzing van Utrecht tot culturele hoofdstad van Europa in 2018 
(nominatiebesluit in 2013).  
 
De afgelopen jaren is met het investeringsbudget Vrede van Utrecht flink ingezet op de versterking 
van de fysieke culturele infrastructuur. Hierbij kan gedacht worden aan investeringen in panden, 
monumenten en forten zoals de Veerensmederij, Het Vorstelijk Complex, Fort Ruijgenhoek en de 
Vliegbasis Soesterberg.  Het afgelopen jaar is het conceptprogramma voor de viering in 2013 
gepresenteerd. Een programma waar alle culturele partners in de provincie aan meewerken en dat 
voorziet in een programmering op vele interessante erfgoedlocaties door de hele provincie heen.  
 
Daarnaast is het afgelopen jaar in samenwerking met de stad Utrecht en de provincie door de 
stichting Vrede van Utrecht hard gewerkt aan een Visie op stad en regio Utrecht, Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018. Een brede visie die insteekt op zowel de ruimtelijke-, economische-, 
als culturele ambities van stad en regio. Deze visie is samen met de formulering van een 
gezamenlijke opgave 2010-2040 van stad en provincie op 1 december 2010 vastgesteld in het 
Bestuurlijk Overleg tussen de betrokken partijen. Deze beide verhalen vormen de basis voor het 
Bidbook Utrecht2018. Een Bidbook dat de aankomende jaren gezamenlijk met culturele, 
maatschappelijke en en private partners verder wordt ontwikkeld. Financiering door de provincie is 
slechts geregeld tot en met 2011 (de gemeente Utrecht heeft haar financiering al geregeld tot en 
met 2013). Aanvullende provinciale financiering is nodig als basis voor de viering van de Vrede in 
2013 en de nominatie voor Culturele Hoofdstad in 2018.  
 
12. Utrechtse Jeugd Centraal 
Wat hebben we bereikt? 
Onderstaande onderdelen maken deel uit van het programma ‘Utrechtse Jeugd Centraal’.  
a. Het versterken van preventie en vroegsignalering 
Hier is het ontwikkelen van een Utrechts model CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), waarbij alle 
gemeenten hetzelfde model verwijsindex gebruiken het doel geweest. In 2009 is het Elektronisch 
Kinddossier (EKD) ingevoerd. Voor de ondersteuning op maat voor gemeenten bij de 
totstandkoming van CJG’s zijn twee aanjagers ingezet en is de participatie van BJU in CJG’s 
gefaciliteerd.  



46

Er zijn diverse pilots opgezet voor de ontwikkeling van verdergaande integratie van gemeentelijke 
en provinciale taken, bijv. wrap around care, en nazorg. 
Er is een project gestart met de Utrechtse school waarbij zorgaanbieders zijn betrokken en dat is 
gericht op een verlengde schooldag en 1-loket. 
b. Het verankeren van het onderwijs in de jeugdzorgketen. 
Er is een platform onderwijs en zorg opgezet. In de toekomst zal dit platform  meer aansluiten op 
bestaande overleggen. Daarnaast is gewerkt aan een betere  aansluiting van de jeugdzorgketen op 
de ZAT’s. 
c. Het maken van een omslag van aanbod- naar vraaggerichte zorg 
Voor alle hulpverlening wordt het uitgangspunt gehanteerd: één kind, één team, één plan ook als 
er sprake is intersectoraal aanbod. Deze pilot loopt bij BJU en de zorgaanbieders.  
d. Een meer effectieve en samenhangende keten van jeugdzorg 
Er wordt gewerkt aan een uniforme aanbodbeschrijving van de zorgaanbieders. De gezamenlijke 
informatie systemen zijn verbeterd en op elkaar afgestemd. Daarnaast is er een provinciaal 
crisisinterventieteam opgezet (Spoed Eisende Zorg). 
e. Het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdzorg 
De pilots zorgvernieuwing loopt. Dit gebeurt aan de hand van tranches waarvoor de 
zorgvernieuwers worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen. Daarbij worden effectieve 
interventies beschreven. Hiervoor zijn plannen van aanpak gemaakt voor Praktijk Gestuurd Effect 
Onderzoek.  
f. Het verbeteren van het bereik en de toegankelijkheid van de jeugdzorg voor alle 
bevolkingsgroepen 
Er heeft een diversiteitsaudit plaatsgevonden (multiscorekaart) en per instelling is een plan van 
aanpak opgesteld.  
 
Wat loopt er door? 
Utrechtse Jeugd Centraal tot en met 2011 
 
13. Sociale Agenda 
Wat hebben we bereikt? 
De Sociale Agenda is een provinciebreed programma dat door de commissie Simons in opdracht 
van het IPO in 2002 is ontwikkeld. Doelstelling van het programma is het bevorderen van sociale 
samenhang, het voorkomen van uitsluiting en het verbeteren van de sociale infrastructuur. In het 
uitvoeringsprogramma is aangesloten op de afspraken en ambities in het coalitieakkoord. 
Participatie en onderwijs en arbeidsmarkt zijn de thema’s in het uitvoeringsprogramma. 
In de eerste fase van de Sociale Agenda hebben we geïnvesteerd in initiatieven en een netwerk op 
dit thema, zoals arbeidstrainingscentra, jongerenloket, voorzieningen voor wonen-leren-werken en 
een provinciale monitor voortijdig schoolverlaten waarmee de effectiviteit van gemeentelijke- en 
onderwijsbeleidsinstrumenten gemeten kan worden. We constateren dat voor kwetsbare groep 
jongeren de initiatieven vaak projectmatig en onsamenhangend zijn, en dat de weg naar 
structurele inbedding nog nauwelijks is ingezet.  
In de tweede fase zijn we gaan bouwen aan een meer samenhangend en structureel netwerk op dit 
terrein. Dat is nodig want uit de jeugdwerkloosheidscijfers blijkt dat er in onze provincie relatief 
veel jeugdwerklozen zijn zonder startkwalificatie (tot mbo-2) en dat de risicogroep van behoorlijke 
omvang is. 
Het blijkt voor veel gemeenten, scholen, welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke 
organisaties moeilijk om a) de jongeren in beeld te houden, b) de jongeren daadwerkelijk te 
ondersteunen in de nodige stappen naar een (zoveel als mogelijk) zelfstandig bestaan en c) 
daarvoor structurele middelen te vinden. Vanuit de Sociale Agenda organiseren we 
resultaatgerichte en structurele samenwerking tussen partijen (onder andere gemeenten, 
onderwijs, bedrijfsleven, UWV, belangenorganisaties), leveren aanvullende kennis en zetten indien 
nodig subsidiebijdragen in als zogenaamde startsubsidies voor duurzame en bovenlokale 
initiatieven. Met het oog op de transitie van jeugdzorg van provincie naar gemeenten, is dit een 
belangrijk thema voor gemeenten in het kader van de Wet investeren Jongeren (WIJ) en de 
hervorming van de Wajong, WWB en de WSW. 
Tevens blijft de onderkant van de arbeidsmarkt in de provincie Utrecht een belangrijk 
aandachtspunt.     
 
Wat loopt er door? 
Tweede fase Sociale agenda tot en met 2011 
 
14. Utrecht 2040 (voorheen Profiel van Utrecht) 
Lange termijnstrategie: Utrecht 2040 
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De provincie is in 2008 begonnen met het programma Utrecht 20407. Op 25 oktober 2010 heeft dit 
geleid tot een vaststelling door Provinciale Staten van de Nota ‘Van strategie naar uitvoering’ 
waarin de zes doelen voor 2040 zijn benoemd. Deze doelen, ook wel het Verdrag van Utrecht 
genoemd, zijn:  
 
Wij streven met alle partners in de regio naar een provincie:  
· waarin ruimte is voor goed wonen, werken en natuur; 
· met een innovatieve kenniseconomie; 
· die bereikbaar is, met auto, fiets of openbaar vervoer in een beter milieu; 
· die klimaatneutraal en klimaatbestendig is;  
· waarin alle mensen meetellen en kunnen meedoen op school, in hun wijk en in hun vak; 
· met behoud van kwaliteit van natuur en landschap. 
 
Deze doelen zijn tot stand gekomen na een interactief proces met alle belangrijke stakeholders uit 
de regio (gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties). Hiertoe is 
ook drie keer een conferentie georganiseerd en is twee keer een Staat van Utrecht oftewel een 
duurzaamheidbalans uitgebracht. In de duurzaamheidbalans staat het triple-P (People, Planet & 
Profit) principe centraal.  
 
Op de conferentie van 2008 is de eerste Staat van Utrecht verschenen. Op de conferentie van 2009 
is het Verdrag van Utrecht door 25 partners bekrachtigd. Op de conferentie van 2010 is de tweede 
Staat van Utrecht verschenen en zijn dertig projecten van het Netwerk Utrecht 2040 
gepresenteerd. Daarvan zijn zeven projecten genomineerd door de aanwezigen op de conferentie 
als best bijdragend aan de doelen van Utrecht 2040.  
 
Kernpunt van het hebben van een strategie is behoud van de kernkwaliteiten en de 
aantrekkingskracht van de regio, evenwichtige groei en duurzame ontwikkeling. Inmiddels 
onderkent de regio het belang van deze visie en wil zij er actief aan bijdragen. Dit doet zij in het 
Netwerk Utrecht 2040 waar een breed scala aan partners actief is.  

15. E-provincie 

Er is een nieuwe publieksvriendelijke website, inclusief een nieuw Stateninformatiesysteem. De 
provincie vernieuwde haar digitale infrastructuur voor kaartinformatie op het web, mede om te 
voldoen aan de EU richtlijn INSPIRE. De provincie publiceert al haar bekendmakingen en afgegeven 
vergunningen digitaal op internet. Verschillende e-Participatie initiatieven zijn neergezet.  
Er is een nieuw e-Loket dat toegang biedt op alle elektronische diensten van de provincie. De 
provincie is ook aangesloten op landelijke loketten en voldoet aan de digitale eisen voor de EU 
dienstenrichtlijn. De provinciale infrastructuur is digitaal gekoppeld met de landelijke 
basisregistratie voor burgers, de GBA.  
De provincie stelde samen met andere overheden het omgevingsloket online open (WABO). Hier 
kunnen bedrijven op één centraal punt alle omgevings-vergunningen aanvragen. Ook de resultaten 
op het gebied van de ruimtelijke ordening zijn baanbrekend. Utrecht was de eerste overheid die 
een plan digitaal aanbood in het kader van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening (WRO).     
 
Wat loopt er door? 
Andere Overheid; verder digitaliseren van de dienstverlening en aansluiting website met 
achterliggende systemen. Kwaliteit van de elektronische formulieren zal nog verbeterd worden 
zodat ze ook via internet kunnen worden ingediend en de status van de aanvraag kan worden 
gevolgd. Verbeteren externe dienstverlening onder andere door centraal afhandelen van klachten 
en doorvoeren procesverbeteringen naar aanleiding van de uitkomsten van het 
KlantTevredenheidsOnderzoek; 
 
16. Eureka 
In september 2009 hebben Gedeputeerde Staten besloten tot aankoop van het Fortis-gebouw en 
dit pand om te vormen tot het nieuwe Provinciehuis, nadat provinciale staten de hiervoor 
benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld hadden. Eind 2009 is de planvorming gestart 
voor de verbouwing en de inrichting van het pand. In september 2010 is het definitief ontwerp 

 
7 Utrecht 2040: samen zorgen voor een duurzame en aantrekkelijke regio - van strategie naar uivoering, 
Provincie Utrecht, vastgesteld in PS op 25 oktober 2010. Zie ook: Utrecht 2040: samen zorgen voor een 
duurzame en aantrekkelijke regio – werkdocument strategie, provincie Utrecht, november 2009.  
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door GS vastgesteld en is de aanbestedingsprocedure voor de aannemer gestart. De provincie 
krijgt het pand overgedragen op 3 januari 2011. Het gehele jaar 2011 zal worden gebruikt voor de 
verbouwing. In het eerste kwartaal van 2012 wordt het nieuwe Provinciehuis ingericht en in 
gebruik genomen. Voor bestuur en ambtenaren betekent dit dat in maart 2012 de feitelijke 
verhuizing naar het nieuwe provinciehuis zal plaatsvinden. In het nieuwe Provinciehuis wordt een 
flexibel werkplekconcept ingevoerd en kunnen medewerkers plaats- en tijdonafhankelijk werken. 
Bijkomend voordeel van dit concept is dat er minder werkplekken ingericht hoeven te worden en 
minder vierkante meters nodig zijn voor kantoorruimtes, omdat medewerkers werkplekken delen. 

17. Deregulering subsidieproces (KEER) 

Het doel van het project KEER is om de subsidieverlening te dereguleren, te vereenvoudigen en de 
verplichtingen en administratieve lasten voor subsidieaanvragers te verminderen. Om dit te 
realiseren heeft GS in maart 2009 het projectplan "Optimalisering subsidiesysteem, helder verder 
vastgesteld".  
 
De eerste mijlpaal van het project werd in september 2009 bereikt met de vaststelling van het 
‘Kader voor subsidieverstrekking’ door Provinciale Staten. Kerngedachte achter dit kader is dat 
subsidie voortaan alleen nog maar verstrekt wordt als dat leidt tot het Klantgericht, Effectief, 
Efficiënt en Rechtmatig (=KEER) bereiken van onze beleidsdoelen. Zowel voor de aanvrager als 
voor de provincie, moeten de kosten van subsidieverstrekking hierbij in verhouding staan tot de 
baten.  
 
In december 2009 hebben Provinciale Staten vervolgens de nieuwe systematiek voor 
subsidieregelgeving vastgesteld. Als concrete uitwerking hiervan is de nieuwe gedereguleerde 
Algemene subsidieverordening op 27 september 2010 door PS vastgesteld. In deze nieuwe Asv zijn 
(naar het voorbeeld van de VNG-modelverordening en de Kaderverordening van het ministerie van 
Economische Zaken) de nieuwe voorwaarden voor de subsidieverlening vastgelegd. Dit 
vanzelfsprekend conform het eerder vastgestelde Kader voor subsidieverstrekking en 
bevoegdheidsverdeling tussen GS en PS. Na de vaststelling van de ASv is het KEER-project aan de 
lijnorganisatie overgedragen. Concreet uit te voeren vervolgacties waren de herinrichting van de 
administratieve organisatie voor de nieuwe werkprocessen, het bijstellen van het 
controlebeleidsplan en het trainen van de organisatie.  
Per 1 januari 2011 wordt conform het nieuwe subsidiesysteem gewerkt.  
 
19. Olympisch Plan 2028 
Er is op nationaal niveau een Olympisch Plan 2028 (‘Olympische ambitie’) geformuleerd, dat een 
breed bestuurlijk draagvlak heeft (opgenomen in regeerakkoord VVD-CDA). Het Olympisch Plan 
2028 zal in de toekenning van middelen een instrument zijn.  
 
Het Olympisch Plan 2028 ziet slechts indirect op de organisatie van de Olympische (en 
Paralympische) Spelen in 2028, de essentie van het plan is de ambitie Nederland in 2016 op 
‘Olympisch niveau’ te hebben gebracht. Het Olympisch Plan 2028 concretiseert deze Olympische 
ambitie in acht brede doelstellingen op de volgende gebieden: topsport, breedtesport, 
maatschappelijk bewustzijn, welzijn, economie, evenementen, media-aandacht, en ruimtelijke 
ordening. De brede doelstellingen van het plan maken dat ook een duidelijke rol is weggelegd voor 
de provincies. Het uitgangspunt voor invulling van deze rol is neergelegd in een door het IPO en de 
VNG gezamenlijk opgesteld ‘position paper’.  
 
De aanpak van het Olympisch Plan 2028 is te scheiden in een externe lijn (samenwerking regionale 
stakeholders) en een interne lijn (samenwerking betrokken afdelingen). Het is in beide lijnen 
essentieel het integrale karakter van het Olympisch Plan 2028 te faciliteren. In de externe lijn 
wordt nauw samengewerkt met de stad Utrecht. In de gezamenlijke oprichting van het Utrecht 
Council worden ook de overige regionale stakeholders aangezocht en betrokken. Het Utrecht 
Council zorgt voor regionaal draagvlak, bewaakt de aansluiting op het (nationaal) Olympisch Plan 
2028 en zorgt dat de regiobelangen op de juiste plaatsen en momenten zijn vertegenwoordigd.  
 
In de interne lijn is het Olympisch Plan 2028 aangemerkt als concernproject, waarvan de cvdK 
portefeuillehouder en de provinciesecretaris projectdirecteur is. 
 
Rijk, IPO en VNG committeren zich aan het Olympisch Plan 2028. 
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Bijlagen 

Financiële overzichten:  1. Uitvoeringsprogramma 



Programma en onderwerp Oorspronk
elijk

budget
2007-2011

Bezuini-
gingen
etcetera

Huidig
budget
(stand

begroting)

<=2009
werkelijk
(60% qua

tijd)

%

Begroot
2010 t/m
laatste

wijziging

Stand per
30-11-2010

Prognose
31-12-2010
(80% qua

tijd)

%

Verschil
prognose -

begroot
2010

Restant Juridisch
Verplicht

Bestuurlijk
verplicht

Vrije
middelen

01. Ruimtelijke ontwikkeling 31.200 14.700 16.500 3.354 20% 4.856 1.840 2.306 34% 2.550 10.840 1.289 9.051 500
RAP streekplan 8.000 1.900 6.100 1.642 27% 1.484 1.076 1.484 51% 2.974 1.289 1.185 500
Ruimtelijke verdiepingsslagen NV. Ontwikkelingsvisie en
voorloper ruimtelijke structuurvisie Groene Hart 200 200 128 64% 72 54 72 100%
Groot Mijdrecht Noord 23.000 12.800 10.200 1.584 16% 3.300 710 750 23% 2.550 7.866 7.866

02. Landelijk gebied 65.000 2.000 63.000 17.418 28% 19.500 8.384 19.500 59% 26.082 26.082
Uitv. AVP (incl. cofinanciering NHW, prog. Groene Hart) 65.000 2.000 63.000 17.418 28% 19.500 8.384 19.500 59% 26.082 26.082

03. Wonen en stedelijke vernieuwing 66.200 10.300 55.900 19.878 36% 13.791 11.372 13.791 60% 22.231 20.214 2.017
Een provinciale startersregeling 1.200 1.200 400 33% 400 400 67% 400 400
Opstarten voorbeeldproj."Collect. part. opdrachtgeversch". 200 200 81 40% 119 119 119 100%
Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen 60.000 10.300 49.700 18.022 36% 11.877 10.390 11.877 60% 19.801 19.801
Experimentenregeling wonen 800 800 253 32% 547 191 547 100%
Woningbouwproductie 4.000 4.000 1.122 28% 848 672 848 49% 2.030 13 2.017

04.Duurzaamheid en milieu 47.267 9.018 38.249 8.387 22% 16.344 3.606 16.059 64% 285 13.803 59 13.743
Duurzaamheid 11.017 2.999 8.018 1.667 21% 5.925 2.158 5.925 95% 426 -370 796
Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven 15.000 5.100 9.900 364 4% 3.201 89 3.201 36% 6.335 -1.025 7.360
Programma Klimaat 4.000 4.000 2.355 59% 1.365 526 1.365 93% 280 280
Revolving fund KWO 2.000 2.000 0% 0% 2.000 128 1.872
Subsidieregeling energiebesparing/duurzame energie 5.000 5.000 567 11% 2.933 678 2.933 70% 1.500 -1.174 2.674
Continuering milieutaken 2.500 919 1.581 688 44% 420 154 132 52% 288 761 761
Structureel maken milieutaken 7.500 7.500 2.500 33% 2.500 2.500 67% 2.500 2.500
Wgr Milieudienst Zuid-Oost Utrecht en Eemland 250 250 247 99% 3 100% -3

05. Water 13.500 3.000 10.500 2.759 26% 2.407 1.142 2.216 47% 191 5.525 827 4.767 -69
Amendement inrichtingsmaatregelen KRW 1.000 1.000 35 4% 501 384 501 54% 464 289 175
Europese kaderrichtlijn water 460 460 193 42% 165 95 165 78% 102 102
Opstellen nieuw WHP 1.140 1.140 907 80% 367 105 174 95% 193 59 128 -69
Ruimte voor de Lek 4.000 4.000 0% 220 220 6% 3.780 3.780
Stedelijk waterbeheer en waterketen 360 360 204 57% 90 92 92 82% -2 64 64
Waterveiligheid 1.190 1.190 243 20% 544 425 544 66% 403 204 199
Waterketen stimuleringsbudget 5.000 3.000 2.000 1.032 52% 440 -30 440 74% 528 528
Wateroverlast en verdrogingsbestrijding 350 350 145 41% 80 71 80 64% 125 40 85

06. Economische zaken en recreatie 33.750 4.300 29.450 6.479 22% 4.075 3.433 4.031 36% 44 18.940 2.625 14.872 1.443
Bevorderen bundeling vraag breedband infrastructuur 1.500 1.300 200 200 100% 0 0 0 100%
Economisch beleidsplan 2008-2011 5.500 5.500 705 13% 1.500 1.213 1.500 40% 3.295 233 2.462 600
Nieuw innovatiebeleid (incl. MKB) 1.500 1.500 0 0% 250 250 250 17% 1.250 1.250
Internationale acquisitie (EBP) 1.000 1.000 321 32% 250 295 250 57% 429 57 372
Evenementenbeleid 2.500 700 1.800 624 35% 400 418 400 57% 776 556 220
Versterking zakelijk toerisme 800 800 311 39% 200 64 200 64% 289 52 237
Toeristische promotie 1.200 1.200 572 48% 300 291 300 73% 328 94 234
Voortzetting NORT 400 400 378 94% 0 6 6 96% -6 16 16
Creatieve broedplaatsen/Cultuur en economie 2.000 2.000 638 32% 300 212 300 47% 1.062 220 842
Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS 15.000 3.000 12.000 1.411 12% 200 217 200 13% 10.389 36 10.353
Stimulering toeristisch-recreatieve locaties 1.850 200 1.650 608 37% 400 232 350 58% 50 692 8 684
Utrecht Kinderuitjespas 500 500 372 74% 75 45 75 89% 53 1 52
Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 -900 900 340 38% 200 190 200 60% 360 118 242

ONDERWERPEN UITVOERINGSPROGRAMMA PER PROGRAMMA
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Programma en onderwerp Totaal
budget

2007-2011

<=2009
werkelijk
(60% qua

tijd)

%

Begroot
2010 t/m
laatste

wijziging

Stand per
30-11-2010

Prognose
31-12-2010
(60% qua

tijd)

%

Verschil
prognose -

begroot
2010

Restant Juridisch
Verplicht

Bestuurlijk
verplicht

Vrije
middelen

07. Mobiliteit 72.300 16.400 55.900 8.509 15% 4.519 2.465 4.603 23% -84 42.788 10.789 28.250 3.749
Bereikbaarheid binnensteden en transferia 10.000 2.500 7.500 1.300 17% 2.465 2.201 2.465 50% 3.735 1.819 1.689 227
Gerichte tariefsacties OV 5.000 5.000 2.006 40% 726 44 726 55% 2.268 1.868 70 330
Mobiliteitsmanagement 8.000 900 7.100 4.000 56% 5 89 89 58% -84 3.011 -84 84 3.011
Onderzoek realisatie blue ports 300 300 197 66% 23 23 73% 80 27 53
Pakketstudies 34.000 11.500 22.500 1.007 4% 1.300 131 1.300 10% 20.193 -1.161 21.354
Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en
Rijnsweerd (is onderdeel Pakketstudies) 10.000 1.500 8.500 0% 0% 8.500 8.320 180
Stationsgebied Driebergen-Zeist (openbaar vervoer) 5.000 5.000 0% 0% 5.000 5.000

08. Samenleving, cultuur en sport 29.986 1.400 28.586 9.254 32% 7.609 6.779 7.528 59% 81 11.804 1.662 7.583 2.560
Cultuurprogramma 2009-2012 (incl. Podiumkunst) 9.060 -4.330 13.390 3.765 28% 4.184 3.715 4.100 59% 84 5.525 53 5.352 121
Basisinfrastructuur cultuur 10.000 5.230 4.770 1.458 31% 586 400 586 43% 2.726 199 78 2.449
Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl 2.000 2.000 537 27% 543 493 543 54% 920 526 394
Extra subsidiebudget podiumkunst 226 226 226 100% 100%
Subsidiering interculturele festivals 400 400 148 37% 100 107 100 62% 152 27 125
Programma "Utrechtse schatkamer" 4.500 500 4.000 1.519 38% 1.000 877 1.000 63% 1.481 128 1.353
Gratis rondje Musea 100 100 107 107% 107% -7 -7
Digitaliseren kadastrale Atlas 100 100 90 90% 10 10 100% 10 -10
Sport 3.000 3.000 1.139 38% 856 859 859 67% -3 1.002 721 281
Uitbreiding/herinrichting Museum Spakenburg 500 500 172 34% 330 328 330 100% -2 -2
Voorbereidingskosten cultuurprogramma 100 100 93 93% 93% 7 7

09. Jeugd, onderwijs en zorg 42.990 1.200 41.790 14.731 35% 15.957 5.126 15.957 73% 11.102 -2.161 13.264 -1
Sociale Agenda 9.600 9.600 2.689 28% 2.111 896 2.111 50% 4.800 1.931 2.869
Uitvoering Wel Thuis 2 (WT2) 8.500 200 8.300 2.837 34% 3.810 1.417 3.810 80% 1.653 -221 1.874
Stimuleren Kleinschalig wonen dementerenden Opgenomen onder Uitvoering WT2
Programmamanagement en communicatie Wel Thuis 2 Opgenomen onder Uitvoering WT2
Vervolg toekomst Thuis Opgenomen onder Uitvoering WT2
WMO 50 50 50 100% 100%
Cliëntintitiatieven Wonen, zorg en welzijn Opgenomen onder Uitvoering WT2
Continueren extra capaciteit bestrijding wachtlst. jeugdzorg 3.885 3.885 1.295 33% 1.295 1.295 1.295 67% 1.295 1.295
Verbetering bedrijfsv. Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJZ) 2.095 2.095 2.095 100% 100%
Ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg 360 360 102 28% 168 82 168 75% 90 90
Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal 18.500 2.967 15.533 3.695 24% 8.573 1.436 8.573 79% 3.265 -5.256 8.521
Bestuursakkoord Rijk-IPO -1.967 1.967 1.967 100% 100%

10. Bestuur en middelen 17.038 1.768 15.270 3.934 26% 6.989 2.238 6.969 71% 20 4.367 553 3.814
Huisvesting 3.388 3.388 0% 3.388 3.388 100%
Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl 340 340 159 47% 20 61 70 67% -50 111 22 89
Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie 310 310 99 32% 75 23 30 42% 45 181 6 175
Vergroten zichtbaar-, herkenbaarheid bij algemeen publiek 1.850 1.850 788 43% 365 267 365 62% 697 4 693
E-provincie 5.100 5.100 1.439 28% 1.698 1.018 1.698 62% 1.963 409 1.554
Professionaliseren Crisisbeheersing 1.000 200 800 190 24% 300 332 332 65% -32 278 278
Profiel, strategie en staat van Utrecht 4.250 1.418 2.832 1.121 40% 811 418 811 68% 900 112 788
Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuize 600 150 450 88 20% 282 126 282 82% 80 80
Loopbaanbegeleiding burgemeesters (structureel) 200 200 50 25% 50 -7 -7 22% 57 157 157

Totaal 419.231 64.086 355.145 94.703 27% 96.047 46.384 92.960 53% 3.087 167.482 35.857 123.443 8.181

ONDERWERPEN UITVOERINGSPROGRAMMA PER PROGRAMMA



Financiële overzichten:  2. Reserves (Stofkam III) 
 

Reserve/deelbudget Saldo 
1-1-2010 Bij Af

Begroot 
saldo 31 

december 
2010

Mutaties: 
2011-2014

Begroot 
saldo 31 

december 
2014

Juridisch 
verplicht

Bestuurlijk 
verplicht

Vrije 
middelen

 Saldireserve -19.391 -73.522 4.036 -88.877 18.055 -70.822 -70.822
 Reserve bedrijfsvoering -2.202 -496 2.698
 Reserve Weerstandsvermogen -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
 Reserve Rente en afschrijvingen -24.457 -978 1.528 -23.907 23.054 -853 -853
 Reserve Expl.verschillen grondwaterbeheer -675 -1.160 1.160 -675 -675 -675
 Risicoreserve -2.340 -2.340 -2.340 -757 -1.583
 Reserve Stimuleringsfonds -21.116 9.669 -11.447 3.695 -7.752 216
- sanering Nedereindse plas -1.600
- Stedelijke vernieuwing -3.716 -300
- Landelijk gebied -1.552
- TFI -400 -400
 Reserve Reconstructiewet -1.233 750 -483 450 -33 -33
 Reserve Ecoducten -1.917 213 -1.704 197 -1.507 -1.407 -100
 Provinciaal Structuurfonds (agenda 2010) -12.087 -9.343 4.261 -17.169 12.207 -4.962
- Vrede van Utrecht -579 -752 -836
- Ureka -1.140 -20
- Wandelen -381 -459
- De Schammer -441
- Restant agenda 2010 -354
 Dekking provinciaal Structuurfonds -40.913 40.913
 Reserve projecten -7.373 -11.786 4.234 -14.925 10.563 -4.362
- Linschoterwaard -417
- Nova/huisvesting -1.560 -219
- Stationsgebied Driebergen-Zeist -450
- Op de fiets -549
- Stimulering lager opgeleiden -1.250
- SLOK -57
- Overig 140
 Reserve coalitieakkoord -249.993 -30.100 136.210 -143.883 143.510 -373 -373
 Res. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap -606 151 -455 455
Startersleningen -213 -400 225 -388 -400 -788 -676 -106 -6
 N.T.V.A. provincie utrecht -2.429 -439 2.053 -815 515 -300 -300
 Reserve Cofinancieringsfonds -5.082 -4.500 1.500 -8.082 -8.082 -3.361 -4.721
 Res. Aankoop/veiligstelling natuurterreinen -6.402 -681 4.110 -2.973 2.292 -681 -681
 Res. Aanvulling stads- en dorpsvernieuwing -434 -434 -434 -373 -61
 Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed -2.323 650 -1.673 850 -823 -550 -273
 Aanvulling ISV -1.557 -451 1.000 -1.008 -1.804 -2.812 -1.459 -1.353
 Reserve knelpunten landelijk gebied -1.356 250 -1.106 250 -856 -856
 Reserve Uitv.progr.Woonschepenbeleid -403 -721 80 -1.044 721 -323 -323
 Reserve Aankoop Fort aan de Buurstee -1.100 1.100
 Reserve ILG -22.537 4.537 -18.000 18.000
 Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie -900 -1.100 1.353 -647 -647 -647
 Reserve concessieverlening EEVv -1.540 220 -1.320 880 -440 -440
 Reserve Grote wegenwerken -20.436 -15.048 19.173 -16.311 -8.363 -24.674 -24.674
 Reserve Stimulering OV -337 287 -50 -50 -50
 Restauratie kasteel Amerongen -1.306 700 -606 -606 -606
 Reserve Bibliotheekvernieuwing -488 -488 -488 -488
 Reserve Toeristische ontwikkeling -872 -266 100 -1.038 -1.038 -211 -827
 Reserve Economische ontwikkeling -3.564 -561 761 -3.364 -3.364 -2.186 -1.178
 Reserve Cultuurhistorische hoofdstructuur -289 -289 -289 -289
 Reserve ICT -2.534 -2.534 -2.534 -2.534
 Reserve DigiDiv -2.991 1.487 -1.504 1.504
 Res. Westelijke Corridor -5.250 -263 -5.513 -1.187 -6.700 -4.812 -1.888
Reserve dekking financiële risico's grondaankopen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Reserve Masterplan Soesterberg -13.400 -13.400 -13.400 -13.400
Reserve huisvesting -3.388 -3.388 -11.981 -15.369 -15.369

-498.644 -173.603 245.409 -426.838 213.463 -213.375 -71.294 -59.692 -82.390

FEITELIJKE GEGEVENS CATEGORISERING

Risicoreserve 
Deze reserve is in 2008 (stofkam I) ingesteld om financiële risico’s op te vangen van vervallen 
bestemmingsreserves met een korting van 10%. Inmiddels zijn vrijwel alle onderwerpen afgerond 
en kunnen de resterende bedragen vrijvallen, met uitzondering van: 
 
Bestuurlijk verplicht: Verdrogingsbestrijding 
Het bedrag ad € 757.000 voor dit onderdeel maakt onderdeel uit van de cofinanciering van het 
Investeringsbudget Landelijk Gebied (bestuursovereenkomst 2007-2013 tussen Rijk en provincie, 
PS 16-10-2006). Het bedrag is nodig om de verdroging van natuur op de ILG-TOP lijst tegen te 
gaan in de periode t/m 2013. Naar verwachting moet het bedrag gaandeweg nog verhoogd 
worden. 
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Vrije middelen: Restauratie Archeologisch Informatie Centrum (€ 1,3 mln.) 
Fort Fectio
Het project/programma Vrede van Utrecht organiseert een cultureel programma met tal van 
activiteiten in stad en regio samen met tal van organisaties. Zij koerst af op Utrecht Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018. In 2013 wordt 300 jaar Vrede van Utrecht groots gevierd. In aanloop 
daarnaar toe wordt de culturele infrastructuur in stad en provincie versterkt. In dit kader wordt 
geïnvesteerd in het geschikt maken van historisch interessante locaties in de provincie. Eén 
onderdeel hiervan is de inrichting van het oude legerkamp Fectio met als doel dit fort op een 
duurzame wijze zichtbaar en beleefbaar te maken voor publiek. Momenteel wordt door de afdeling 
ECV een voorstel voorbereid ten behoeve van de realisatie van de minimum-inrichtingsvariant voor 
het castellumterrein Fectio naast Fort Vechten. Hierbij worden de momenteel ter vrije beschikking 
staande middelen betrokken uit allerlei reserves, waaronder het bedrag van € 1.283.000 uit de 
risicoreserve. Zonder deze bedragen is de minimumvariant niet mogelijk en zou eveneens de 
hiermee gegenereerde POP-matching vervallen. 
 
Reserve Stimuleringsfonds 
Deze reserve is ingesteld met als doel het ondersteunen van structuurversterkende projecten in de  
Utrechtse samenleving. 
Bestuurlijk verplicht:Stedelijke vernieuwing 
Het bedrag van € 300.000,- heeft betrekking op de nog in uitvoering zijnde projecten Dorpsplein 
Soesterberg (gemeente Soest), Nieuw Oosterhei (gemeente Baarn) en Binnenstad/Hollandse 
IJssel/Wateras (gemeente Nieuwegein). Ook hier dient de ambitieuze kwaliteitsslag behaald te 
worden wat mogelijk meer-kosten met zich meebrengt. Als eind 2011 blijkt dat inzet van deze 
middelen niet noodzakelijk was, zullen de middelen in de jaarrekening 2011 vrijvallen. 
 
Bestuurlijk verplicht: Landelijk gebied 
Op 10 oktober 2005 heeft u € 7,9 mln. gelabeld voor landelijk gebied. Het betrof de projecten 
Ecoducten, Groen-Blauwe structuren en middelen voor Duurzame Landbouw. RodS valt onder de 
Groen-Blauwe structuren. In de Bestuursovereenkomst ILG met het Rijk is voor RodS verplichte 
provinciale cofinanciering opgenomen. Op dit moment loopt de inrichting RodS nog achter op 
schema. Er zijn wel al diverse projecten (Reijerscop, Parkbos, Wielerveld 2e fase, Hollandse IJssel 
1e fase en de Hamlaan) in uitvoering. Voor deze projecten zijn al wijzigingen op 
bestemmingsplannen in de maak of liggen ter inzage. 
 
Vrije middelen: taskforce innovatie (TFI) 
Dit betreft hetgeen vermoedelijk resteert na de eindafrekening TFI van hetgeen bij afloop van de 
vorige collegeperiode resteerde aan middelen (oorspronkelijk € 800.000). De eindafrekening is nog 
niet rond. Herallocatie van deze middelen voordat de definitieve eindafrekening is ontvangen 
brengt dus wel een risico met zich mee. 
 
Reserve ecoducten 
Het doel van deze reserve is de financiering van het programma Prioriteiten Ecopassages bij 
provinciale wegen tot en met 2015, dat in mei 2005 is vastgesteld ter uitvoering van het 
meerjarenprogramma Faunavoorzieningen. Eind 2009 resteerde een saldo van € 1.5 mln. Van dit 
bedrag is een subsidie van € 1 mln. toegekend aan de gemeente Utrecht. Daarnaast is op 15 
september 2009 in GS besloten om € 300.000 beschikbaar te stellen voor de programmering en 
uitvoering ecoducten. Het resterend saldo van € 200.000 was bestemd voor het ecoduct 
Treekerwissel. Hiervan is € 100.000 niet meer nodig. 
 
Provinciaal Structuurfonds (agenda 2010) 
Doel van deze reserve was de dekking van de voormalige Agenda 2010 projecten. Het ongeraamde 
saldo is bestemd voor de afronding van de projecten Vrede van Utrecht, Ureka, Wandelen en De 
Schammer. Er is reeds voor € 2,1 mln. aan juridische verplichtingen aangegaan en voor € 752.000 
aan bestuurlijke verplichtingen voor de Vrede van Utrecht (onder andere ten behoeve van Fort 
Fectio (zie toelichting risicoreserve) en de realisatie van het Bidbook voor Utrecht als Culturele 
Hoofdstad in 2018). Er wordt momenteel gewerkt aan een investeringsopgave in de culturele 
infrastructuur voor de provincie Utrecht. Het resterende budget van het structuurfonds agenda 
2010 zal voor dit doel worden ingezet. Het programma Utrecht 2018 gaat ervan uit dat het 
investerings-document vóór eind 2010 behandeld wordt in GS. Het bedrag aan vrij ter beschikking 
staande middelen bedraagt € 2,1 mln. 
 
Projecten 
De reserve projecten is bedoeld om tussentijdse saldi van lopende projecten - projecten hebben 
immers een andere cyclus dan het reguliere beleid- over te kunnen hevelen naar het volgende jaar. 
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Hierover wordt met ingang van 2010 besloten bij de Najaarsrapportage. Circa de helft van de nog 
niet begrote middelen is reeds juridisch verplicht, de andere helft is bestuurlijk verplicht. Gezien de 
diversiteit van de projecten wordt hier geen nadere toelichting gegeven. 
 
Startersleningen 
Voor een kleine € 700.000 zijn de akten voor een lening aan starters waardoor zij een hypotheek 
konden krijgen reeds gepasseerd bij de notaris. Voor de resterende € 106.000 zijn (via gemeenten 
en de SVn) aanvragen gedaan, maar zijn de akten nog niet gepasseerd. Als de middelen nu 
vrijvallen, kunnen deze starters hun financiering voor hun huis niet rondkrijgen. Hierdoor zullen er 
minder starterswoningen verkocht worden, waardoor ook de doorstroming op de woningmarkt 
minder gestimuleerd wordt. 

Reserve Cofinancieringsfonds 
Het bedrag onder bestuurlijk verplicht is onder andere gereserveerd voor cofinanciering van het 
EFRO-project Life Science Incubator en voor cofinanciering van projecten in de Pieken in de Delta 
tender 2011. Bij herprioritering zullen deze projecten niet door kunnen gaan en gaan ook de 
middelen die wij op voorwaarde van cofinanciering -in de tender 2011 bijvoorbeeld € 15 mln. van 
het Rijk voor de Noordvleugel van de Randstad– verloren. 
 
Reserves aankoop/veiligstelling natuurterreinen en knelpunten landelijk gebied 
Het doel van de reserve aankoop natuurterreinen is om subsidiëring van aankopen van 
aangewezen natuurterreinen mogelijk te maken zonder grote schommelingen in de jaaruitgaven. 
De structurele jaarstorting bedraagt € 680.000. Het doel van de reserve knelpunten landelijk 
gebied is het oplossen van knelpunten bij de realisering van de EHS, die niet via reguliere 
regelingen zijn ondervangen. Beide reserves worden gebruikt als provinciale cofinanciering voor de 
Bestuursovereenkomst ILG met het Rijk. De reserve aankopen natuurterreinen wordt vooral 
gebruikt voor de cofinanciering van aankopen van bestaande natuur. Daarnaast wordt er circa 
€ 100.000 per jaar gebruikt voor enkele kleine inrichtingssubsidies. Als de resterende (vrije) 
middelen niet meer beschikbaar zouden zijn, zou mogelijk de verplichte provinciale cofinanciering 
voor de bestuursovereenkomst in gevaar kunnen komen. Kanttekening hierbij is dat de reserve 
knelpunten landelijk gebied al sinds 2001 bestaat en er tot op heden nog geen kosten ten laste van 
deze reserve gebracht zijn. 
 
Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed 
Er zijn reeds voor € 550.000 aan beschikkingen afgegeven (restauraties Molen Maallust € 258.000 
en Pyramide van Austerlitz € 291.000). Het restant ad € 273.000 is momenteel niet geoormerkt en 
wordt eveneens meegenomen voor de inrichting van de minimumvariant castelleumterrein Fort 
Fectio. Zie ook de toelichting bij de risicoreserve. 
 
Aanvulling ISV 
In 2001 heeft u besloten aanvullend op de middelen van het Rijk een extra provinciale bijdrage aan 
gemeenten beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering stedelijke vernieuwing. De vrije 
middelen betreffen de eigen provin-ciale bijdrage voor de periode 2012-2014. Deze is niet 
meegenomen in ISV-3. 
 
Reserve uitvoeringsprogramma woonschepenbeleid 
De reserve is ingesteld met als doel het oplossen van knelpuntsituaties inzake het 
woonschepenbeleid. De resterende middelen zijn bestemd voor het deelproject Tull en 't Waal (bij 
de gemeente is de bestemmingsprocedure gestart) en een aantal verplaatsingen van woonschepen 
op de Vecht. Deze (deel) projecten zijn al wel gestart, maar dienen nog afgerond te worden.  
 
Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie 
Voor dit onderdeel is reeds een provinciale verordening vastgesteld en in werking getreden. Nog 
niet alle middelen zijn vastgelegd, zodat stopzetting theoretisch nog mogelijk is. De vastgestelde 
verordening (looptijd tot 1-1-2014) zou dan met onmiddelijke ingang moeten worden ingetrokken. 
Aangezien de negatieve gevolgen van de kredietkrisis, i.c. de woningbouwstagnatie, nog volop 
actueel zijn, is dit geen logische keuze. Ook worden dan reeds lopende onderhandelingen over 
steun van de provincie via het Aanjaagteam Woningbouw en voor overige subsidies op dit gebied 
doorkruist, terwijl bij de betrokken partijen de indruk is gewekt dat zij in aanmerking komen voor 
ondersteuning of een subsidie. 
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Reserve Grote Wegenwerken 
De middelen in deze reserve zijn bestemd voor de uitvoering van wegenplannen in het kader van 
het Uitvoeringsprogramma 2009-2012 (UMP) en het Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht (SMPU, 
bevat doelstellingen voor 2020) en om fluctuaties in de uitgaven op te vangen. Eind 2010 zal 
evaluatie SMPU plaatsvinden. De verwachting is dat hieruit zal blijken dat er veel meer geld nodig 
is om de in het SMPU gestelde doelen te bereiken. 
 
Reserve Bibliotheekvernieuwing 
Deze reserve is in 2004 ingesteld om kosten voor bibliotheekvernieuwing uit te bekostigen. Op 13 
juli jl. hebben GS, op basis van het advies 'een uitgelezen kans'  van de adviescommissie, 
bestaande uit bestuurders en bibliotheek-deskundigen, besloten om samen met de betrokken 
partijen op weg te gaan naar een fusie van de Utrechtse bibliotheken. Het GS besluit bevatte geen 
financiële consequenties, hierdoor ligt op dit moment geen besluitvorming onder de beschikbare 
middelen. Verwachting is dat eerdaags besluitvorming volgt. 
 
Reserve Toeristische ontwikkeling 
De reserve is ingesteld ten behoeve van de afwikkeling van subsidieverplichting-en ter stimulering 
van recreatieve ontwikkeling. Voor 2011 wordt een stuk voorbereid over de toekomst van de 
recreatieschappen. Hierbij zal tevens een voorstel worden gedaan voor de aanwending van devrije 
middelen in deze reserve. Tot die tijd wordt de reserve gebruikt voor het bovengenoemde doel, 
waaronder de afdekking van tekorten op begrotingsposten in verband met recreatievisies, 
structuuronderzoek etc.  
 
Reserve Economische ontwikkeling 
Momenteel is een stuk in voorbereiding inzake de economische innovatie taak van de provincie. 
Innovatie (nieuwe producten, diensten, processen) is de motor van de moderne kenniseconomie. 
Vanuit het economisch beleid dragen we bij aan de ontwikkeling van een innovatieve, duurzame op 
kennis gebaseerde economie (Strategie 2040). Dit doen we door de ontwikkeling van zeer 
innovatieve en kennisintensieve sectoren actief te stimuleren. Gedacht wordt hierbij aan een 
innovatie fonds met als doel grotere projecten middels cofinanciering te subsidiëren. Het is een 
vervolg op het Cofinancieringsfonds in het kader van EFRO en PidD (zie ook Cofinancieringsfonds). 
Hierbij worden ook de middelen uit onder andere deze reserve betrokken.  
 
Reserve Cultuurhistorische hoofdstructuur 
Deze reserve is ingesteld ten behoeve van het gericht investeren in gebiedsprojecten en 
verkenning in het kader van de CHS. De aanwezige momenteel ter vrije beschikking staande 
middelen worden ook betrokken bij de minimuminrichtingsvariant Fort Fectio, (zie risicoreserve). 
 
Reserve ICT 
In de besluitvorming over nieuwe huisvesting is inbegrepen dat de provinciale organisatie naar een 
nieuw kantoorconcept gaat waarin werkplekken gedeeld worden (I-Move). De ICT reserve zal de 
komende jaren volledig hiervoor worden ingezet. Hiervoor is een A-stuk in voorbereiding. Indien 
besloten zou worden de middelen te herprioriteren, dan zouden er geen middelen beschikbaar zijn 
om de ICT infrastructuur met bijbehorende hard- en software te vernieuwen en kan het nieuwe 
kantoorconcept niet gerealiseerd worden.  
 
In dit kader moet eveneens vermeld worden dat in 2008 bij de eerste Stofkamoperatie € 1,9 mln. 
is afgeraamd vanwege het op dat moment ontbreken van concrete plannen. Hierbij werd als risico 
benoemd dat hierdoor mogelijk niet alle aan de verhuizing gerelateerde ICT-investeringen betaald 
zouden kunnen worden. Op basis van de huidige plannen met betrekking tot de nieuwe huisvesting 
blijkt deze aframing inderdaad voorbarig. Er is een voorstel in voorbereiding om dit te rectificeren. 
 
Reserve Westelijke corridor 
Deze reserve is bedoeld om eventueel de kosten van Ecoduct Beukbergen te financieren. Dit 
Ecoduct is niet opgenomen in de masterexploitatie. Er is echter aangegeven dat de provincie, 
indien er binnen het Cluster geld overblijft een bedrag kan claimen voor de kosten van het Ecoduct. 
Mocht er geen geld beschikbaar zijn binnen het Cluster, dan kan er beroep gedaan worden op deze 
reserve. Inmiddels is het Ecoduct zo goed als afgerond. Er zullen nog wel wat betalingen moeten 
plaatsvinden, zoals de afkoop van het onderhoud. Dit bedraagt inclusief rentetoerekening circa € 
4,8 mln. De resterende € 1,8 mln. valt in de categorie vrije middelen. 
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Reserve Masterplan Soesterberg 
Op 8 juni 2009 is de bestuursovereenkomst Masterplan Soesterberg ondertekend. Hierin is 
overeengekomen dat de provincie zich maximaal inspant om de financiering van de weg te 
realiseren, dat er een deelprojectleider voor de aanpak van de barrièrewerking van de N237 wordt 
geleverd en dat er deskundigheid vanuit het aanjaagteam beschikbaar wordt gesteld. Indien de 
middelen niet langer voor dit project beschikbaar zouden zijn, dan zou het Masterplan Soesterberg 
(waaraan jaren is gewerkt) onuitvoerbaar worden en zouden alle gedane investeringen van alle 
partijen voor niets zijn geweest. De bestuurlijke relatie met de gemeente Soest en de relatie met 
de bevolking zou hierdoor ernstig  worden geschaad. Ook zou een ernstig probleem onstaan met 
de uitbetaling van de toegezegde VROM-subidie (uit "motie van Heugen") van € 10 mln., omdat 
niet meer aan de daarbij gestelde eis van cofinanciering wordt voldaan. 
 


