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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding 
Op 24 december 2010 hebben wij van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) haar jaarlijkse toezichtbrief aan de provincie Utrecht ontvangen. In de toezichtbrief meldt BZK 
haar bevindingen ten aanzien van de rekening 2009 en begroting 2011 van de provincie Utrecht en 
doet zij tevens aanbevelingen ter verbetering van de genoemde documenten. 
 
Wij zenden u onze reactie op deze brief ter informatie. 
 
Essentie / samenvatting: 
Ieder jaar wordt, in het kader van art. 207 van de Provinciewet door het ministerie van BZK een brief 
aan alle provincies gestuurd waarin de resultaten van het onderzoek naar de begroting en jaarrekening 
en de consequenties van het onderzoek voor het oordeel omtrent de toezichtvorm worden 
medegedeeld. 
 
De provincie Utrecht is op veel punten getoetst en voldoet aan vrijwel alle criteria volledig. 
Belangrijk om te noemen is ook dat de provincie Utrecht voldoet aan het criterium voor duurzaam 
financieel evenwicht.  
Voor de provincie Utrecht wordt geoordeeld dat, conform vorig jaar, kan worden volstaan met de 
repressieve toezichtvorm. Dit betekent dat de provinciale begroting geen goedkeuring behoeft van het 
ministerie van BZK. 
 
Het ministerie van BZK doet op enkele kleine punten aanbevelingen om de jaarcyclusproducten 
verder te verbeteren. Het betreft de volgende aanbevelingen: 

1. Zorg dat de staat van reserves in de begroting en meerjarenraming een volledig overzicht 
bevat van bestemmingsreserves en zorg voor een goede aansluiting tussen dit overzicht en het 
overzicht van incidentele baten en lasten. 

2. Breng expliciet zowel de vervangingsinvesteringen als nieuwe investeringen meerjarig in 
beeld. Uit de opgenomen informatie kan niet worden opgemaakt of voor het gehele 
provinciale takenpakket de vervangingsinvesteringen volledig en gestructureerd zijn 
geïnventariseerd en hun financiële vertaling hebben gevonden. In het bijzonder bij 
investeringen die niet worden geactiveerd, kan het gevaar ontstaan dat de financiële ruimte 
voor in de toekomst noodzakelijke vervangingen uit het zicht raakt.  
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3. Ik verzoek u zo spoedig mogelijk een bijgestelde financiële verordening aan Provinciale 
Staten voor te leggen.  

 
Deze aanbevelingen worden overgenomen. 
 
Ad 1. De staat van de reserves geeft in de begroting 2011 een volledig overzicht van de 
bestemmingsreserves. Abusievelijk zijn niet alle bestemmingsreserves opgenomen in de staat van 
incidentele baten en lasten. Wij zeggen u toe scherper op te letten op de volledige aansluiting van de 
staat van reserves en het overzicht van incidentele baten en lasten. 
Ad 2. Investeringen in wegen zijn van maatschappelijk nut en worden niet geactiveerd maar ten laste 
van de reserves gebracht. Als uitzondering zijn investeringen in vaarwegen nog geactiveerd, maar de 
lasten worden ten laste van een voorziening gebracht. Deze voorziening is onderbouwd met een 
beheerplan. 
Investeringen in ICT en Huisvesting worden gedekt uit een reserve, ook eventuele 
vervangingsinvesteringen worden daaruit gedekt. 
Hiermee is er grip op de vervangingsinvesteringen. 
In de begroting 2012 zal aangegeven worden hoe de provincie Utrecht omgaat met 
vervangingsinvesteringen, zodat dit ook voor het ministerie zichtbaar en te volgen is. 
Ad 3. De interne verordening zal z.s.m. op het onderdeel treasury (RUDDO; Regeling uitzettingen en 
derivaten decentrale overheden) aangepast worden. Overigens werken we al conform RUDDO, maar 
is de interne verordening daar nog niet op aangepast. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De aanbevelingen van BZK, als toezichthouder van de Provincie Utrecht, worden overgenomen door 
de Provincie Utrecht. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
Zoals in de reactie is gesteld zullen de opmerkingen en de aanbevelingen worden overgenomen in de 
programmabegroting 2012. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten 
Wij vragen u kennis te nemen van onze reactie op de toezichtbrief BZK. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma 
 


