
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

1

Aan Provinciale Staten Datum : 14-12-2010 
 Uw kenmerk : 2011BEM08 
 Ons kenmerk : 2010INT265493 
 Contactpersoon : J.H.M. Luiks RA 
 E-mail : johan.luiks 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 3497 
 Bijlage(n) : 1 
 
Onderwerp: Overdrachtsdocument 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Op 2 maart 2011 zullen er weer verkiezingen worden gehouden voor Provinciale Staten. Daarna zal er 
een nieuw College van Gedeputeerde Staten worden gevormd. Om de onderhandelaars van de 
politieke partijen te informeren over de actuele stand van zaken is er een overdrachtsdocument (OVD) 
opgesteld dat door ons aan u, ter kennisname, zal worden aangeboden. 
 
Voorgeschiedenis 
Op het vorige overdrachtsdocument werd veel commentaar geleverd. Met name de aard van de 
verplichtingen was niet helder. Op een bijeenkomst met de fractievoorzitters (op 25 juni 2010) is 
gesproken over de inhoud van het document. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben wij op 13 
juli een startnotitie vastgesteld en u aangeboden waarin is ingegaan op het doel, de structuur, de 
planning en de peildatum van het document. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Doel van het document is om de coalitieonderhandelaars een beknopt document aan te bieden dat, per 
programma (naar analogie van de programmabegroting en jaarrekening), inzicht biedt in: 
* wat er speelt; 
* wat het doel was (van het huidige uitvoeringsprogramma); 
* wat er is bereikt; 
* wat er doorloopt; 
* wat de financiële mogelijkheden zijn. 
 
Tevens is er een uitgebreid financieel perspectief opgenomen waarin inzicht wordt gegeven 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 wordt inzicht 
gegeven in de stand van zaken en financiële mogelijkheden van de incidentele budgetten en de 
reserves (waaronder het Uitvoeringsprogramma 2007-2011). Vervolgens wordt ingegaan op een aantal 
ontwikkelingen met 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. Samenvattend is 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 nog niet “geoormerkt” in de meerjarenbegroting. Dit geld wordt 
zonder nadere besluitvorming niet uitgegeven. De resterende € 32 mln. is al wel toegewezen in de 
meerjarenbegroting dan wel is voor een bepaald doel in een reserve aanwezig. Over het anders 



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

2

inzetten van deze middelen in de komende jaren zal door u 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. 
 
Financiële consequenties 
Het document zelf heeft geen financiële consequenties. De financiële consequenties van het nieuwe 
collegeprogramma zullen worden opgenomen in de documenten uit de planning en controlcyclus die 
door ons aan u ter vaststelling zullen worden aangeboden.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van het overdrachtsdocument 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  


