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Aan Provinciale Staten Datum : 22 maart 2011 
 Uw kenmerk :  
 Ons kenmerk : 808C53DC 
 Contactpersoon : Monica Steenman 
 E-mail : monica.steenman 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2137 
 Bijlage(n) : 1 
 

Onderwerp: Update Financieel perspectief 2011-2015 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Op 2 maart 2011 zijn de verkiezingen gehouden voor Provinciale Staten. Momenteel wordt een nieuw 
College van Gedeputeerde Staten gevormd. Om de onderhandelaars van de politieke partijen te 
informeren over de actuele financiële stand van zaken wordt een geupdate versie van het financieel 
perspectief uit het Overdrachtsdocument (OVD) aangeboden. 
 
In het financieel perspectief van het op 14 december vastgestelde OVD werd inzicht geboden in de 
financiële stand van zaken voor de jaren 2011-2015. Hierbij werd een bedrag van € 149 mln. aan vrije 
middelen gepresenteerd. Dit betrof vanzelfsprekend een momentopname (stand 1 december 2010). 
Sindsdien zijn er door u besluiten genomen die van invloed zijn op de destijds gepresenteerde vrije 
middelen. Ook is inmiddels het jaar 2010 afgesloten en de rekening opgemaakt. Om de 
coalitieonderhandelaars juist te informeren over de financiële mogelijkheden, wordt een geupdate 
versie van de aanwezige vrije ruimte gepresenteerd. Het huidige bedrag aan vrije middelen (stand 1 
maart 2011) bedraagt € 97,5 mln. Dit betekent een afname ten opzichte van de eerder gepresenteerde 
stand van circa € 50 mln. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de door u genomen 
besluiten ten aanzien van de financiering ring Utrecht (€ 16,7 mln.), Groot Mijdrecht Noord (€ 6,1 
mln.) en het confinanieringsfonds kennis en innovatie (€ 1,2 mln.). Daarnaast is door ons besloten om 
voor Meer Met Minder Utrecht 2011 € 5,2 mln. beschikbaar te stellen en zijn de opbrengsten 
Motorrijtuigenbelasting (cumulatief -/- € 7,5 mln.) en de treasuryramingen (cumulatief -/- € 13,5 mln.) 
bijgesteld. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bijlage. 
 
Kanttekeningen 
In het Overdrachtsdocument werden een tweetal kanttekeningen geplaatst ten aanzien van de 
inzetbaarheid van de vrij besteedbare middelen. Deze blijven onverminderd van kracht.  
Dit houdt ten eerste in dat de nog niet geoormerkte vrij besteedbare middelen uit de begroting pas na 
nadere besluitvorming van u inzetbaar zijn. Ook de als vrij betitelde ruimte in incidentele budgetten 
van programma’s en reserves (niet zijnde de algemene reserve) is slechts inzetbaar na een expliciet 
besluit van u. Daarnaast is het bedrag vrije middelen van € 97,5  mln. ook nu weer een 
momentopname. Deze zal (mogelijk) nog wijzigen,mede afhankelijk van uw besluitvorming omtrent 
de bestemming van het rekeningresultaat 2010 en inzake de Voorjaarsnota 2011. 
 
Financiële consequenties 
Niet van toepassing. 
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Vervolgprocedure/voortgang 
Niet van toepassing. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
De commissie Bestuur, Europa en Middelen wordt verzocht kennis te nemen van het bijgevoegde 
Financieel perspectief (stand 1 maart 2011). 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, H. Goedhart  
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Bijlage 1 Financieel perspectief per 1 maart 2011

Omschrijving: 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

1. Vrij besteedbaar
A. Saldo Begroting 2011 -2.650 -92 -973 -4.481 -4.481 -12.677
B. Vrije ruimte in programma's (incidenteel)
Ruimtelijke ontwikkeling 0
Landelijk gebied 151
Wonen en stedelijke vernieuwing  0
Duurzaamheid en milieu 0
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) 9.680 9.680

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 57.717 57.717
Overige reserves 8.806 8.806
Totaal vrije ruimte in reserves (D) 66.523 66.523

E. Vrij besteedbaar begroting (A+B+C+D) 74.012 4.794 8.578 5.070 5.070 97.524

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

B. Overige ontwikkelingen 
Ring Utrecht (uit Algemene middelen)
Groot Mijdrecht Noord (uit Energiek Utrecht)
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) 6.580 3.150 3.150 650 650 14.180

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) 6.580 6.545 8.500 6.000 6.000 33.625

Beschikbare middelen 2011-2015
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Toelichting
1. Vrij besteedbaar 
Vrije ruimte in huidige meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting 2011 – 2015 kende een (beperkt) begrotingsoverschot en een structurele 
stelpost voor nieuw beleid  van circa € 9,5 mln. De structurele stelpost voor nieuw beleid is 
ongewijzigd en in principe vrij besteedbaar. Het begrotingsoverschot is beïnvloed door de volgende 
ontwikkelingen in de algemene inkomsten, opcenten motorrijtuigenbelasting en treasury: 
 
Ontwikkelingen algemene inkomsten 
Provinciefonds
In het OVD werd de septembercirculaire 2010 van het provinciefonds als uitgangspunt genomen. 
Sindsdien is op 6 december 2010 de decembercirculaire 2010 gepubliceerd. Voor het jaar 2011 is er 
niets gewijzigd ten opzichte van de septembercirculaire. Het bedrag voor Utrecht blijft € 43,4 mln. 
Voor 2012 en verder bevat de decembercirculaire twee mutaties naar aanleiding van het 
regeerakkoord. De eerste is de herinvoering in 2012 van de ‘trap op-trap af’ systematiek , hetgeen leidt 
tot een oplopende toename van de algemene uitkering. Voor Utrecht betekent dit een stijging oplopend 
tot ca. € 2,3 mln in 2015. De tweede is de uitname uit het provinciefonds als gevolg van de 
vermindering van het aantal politieke ambtsdragers en de daarmee samenhangende afnemende 
(loon)kosten vanaf 2015. Voor Utrecht betekent dit een uitname van ca. € 0,5 mln per jaar. 
 
Daarnaast wordt melding gemaakt van een mutatie in verband met de overheveling van de jeugdzorg 
naar gemeenten. Dit onderwerp uit het regeerakkoord leidt op termijn tot een structurele uitname van 
€ 90 mln. uit het Provinciefonds voor alle provincies gezamenlijk. Eén op één doorvertaald zou dit 
voor Utrecht een uitname van circa € 4 mln. betekenen. Dit is nog niet in de ramingen van deze 
decembercirculaire meegenomen.  
 
Nieuwe verdeelsystematiek provinciefonds 
Op 15 februari heeft minister Donner de tweede kamer schriftelijk geïnformeerd over de stand van 
zaken van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2012. Uit deze brief blijkt dat BZK meer tijd nodig 
heeft om het nieuwe verdeelmodel af te ronden. Er wordt naar gestreefd om in de meicirculaire het 
complete beeld te hebben, zodat de provincies zich bij het opstellen van de begroting 2012 kunnen 
baseren op de nieuwste cijfers.  De provincies hebben het nieuwe verdeelmodel als harde voorwaarde 
gesteld voor het instemmen met een bestuursakkoord met het Rijk.  
 
Effecten decentralisaties op provinciefonds 
Ombuigingen op specifieke uitkeringen en decentralisaties met kortingen kunnen de komende jaren 
ook effecten hebben op het provinciefonds, wanneer deze middelen in het provinciefonds opgenomen 
worden (denk aan BDU Verkeer en Vervoer en ILG). De ingeboekte besparingen in het regeerakkoord 
zijn hierbij taakstellend. De komende periode worden deze maatregelen door het Rijk verder 
uitgewerkt. 
 
Conclusie 
In het OVD was reeds melding gemaakt van de (marginale) stijging van het provinciefonds. Gezien de 
grote onzekerheden ten aanzien van de nieuwe verdeelsystematiek en de decentralisaties, wordt 
bijstelling van de huidige meerjarenraming van € 43 mln. vanaf 2012 niet aangeraden. 
 
Opcenten Motorrijtuigenbelasting

Bedragen x € 1.000 
Opbrengst Motorrijtuigenbelasting 2011 2012 2013 2014 2015 
Stand bij Begroting 2011 108.800 109.800 110.900 112.000 112.000
Stand bij Voorjaarsnota 2011 108.200 108.700 109.200 109.700 110.200
Verschil -600 -1.100 -1.700 -2.300 -1.800
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De opbrengst opcenten MRB is in 2010 € 625.000 lager uitgevallen dan geraamd. Ook de raming van 
de Belasting-dienst inzake de opbrengst 2011 valt € 600.000 lager uit dan bij de begroting 2011 werd 
aangenomen. Voorzichtheidshalve gaan we daarom momenteel uit van jaarlijkse groei van 0,5% in de 
komende jaren (voorheen 1%). Dit zal bij de Voorjaarsnota 2011 leiden tot een negatieve bijstelling 
oplopend tot € 2,3 mln in 2014. Uitgangspunt hierbij is instandhouding van het huidige aantal 
opcenten van 72,6. Hierbij is ook rekening gehouden met schone/zuinige personenauto’s waarvoor 
vanaf 1 januari 2010 geen motorrijtuigenbelasting meer verschuldigd is. 
 
Treasury

Bedragen x € 1.000 
Treasuryresultaat 2011 2012 2013 2014 2015 
Stand bij Begroting 2011 13.150 12.200 12.200 12.200 12.200
Stand bij Voorjaarsnota 2011 11.100 10.100 9.600 9.100 8.600
Verschil -2.050 -2.100 -2.600 -3.100 -3.600

Op grond van de analyses van het treasuryresultaat in de Jaarrekening 2010 zijn wij genoodzaakt de 
ramingen van het resultaat naar beneden bij te stellen. Bij het controleren van de ramingen hebben wij 
geconstateerd dat we gedeeltelijk rekening hebben gehouden met de interne doorbelasting van rente 
terwijl deze ook al elders in de begroting was opgenomen (omslagrente kapitaallasten). Verder is 
gerekend met betrekking tot het programma Hart van de Heuvelrug met een bijgestelde rekenrente van 
4% waar voorheen met 5% werd gerekend. Veruit de grootste bijstelling komt voort uit het inzicht dat 
in de jaren na 2012 de dan uitlopende obligaties (en garantieproducten) zeer vermoedelijk niet zullen 
kunnen worden herbelegd tegen vergelijkbare renteniveaus als waartegen deze nu lopen. Specifiek 
voor 2011 hebben we tot slot nog een kleine bijstelling doorgevoerd in verband met het hoger dan 
verwachte tempo waarmee er op dit moment bestedingen plaatsvinden. 
 

Vrij besteedbare middelen 2011 - 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal 
Saldo Begroting 2011 0 3.108 3.327 919 919 8.273
Bijstelling opbrengst Motorrijtuigenbelasting -600 -1.100 -1.700 -2.300 -1.800 -7.500
Bijstelling treasuryresultaat -2.050 -2.100 -2.600 -3.100 -3.600 -13.450
Verschil -2.650 -92 -973 -4.481 -4.481 -12.677

Vrije ruimte in programma’s (incidenteel)
De vrije ruimte in de incidentele budgetten 2011 – 2015 uit de programmbegroting 2011 bedroeg 
€ 21,1 mln., waarvan € 8,2 mln. uit het Uitvoeringsprogramma 2007 – 2011 en € 12,9 mln. uit de 
overige incidentele budgetten. Eén van de grootste posten hieruit bedroeg € 11,4 mln. uit het resterend 
budget van Energiek Utrecht. Op 14 september 2010 was door u besloten om Energiek Utrecht af te 
laten lopen en Meer Met Minder Utrecht in het leven te roepen. Op 18 januari 2011 heeft u besloten 
om voor Meer Met Minder Utrecht 2011 € 5,2 mln. inclusief uitvoeringskosten beschikbaar te stellen. 
Daarnaast heeft u op 7 februari 2011 besloten om eveneens vanuit de onbenutte middelen van het 
budget voor Energiek Utrecht € 6,1 mln. beschikbaar te stellen voor de toekomstige inrichting van 
Groot Mijdrecht Noord-Oost.  
 
Dit levert het volgende beeld: 

 Bedragen x € 1.000 
Vrije ruimte in incidentele budgetten Totaal 
Budgetten Uitvoeringsprogramma 2007-2011 8.182
Overige incidentele budgetten 12.901
Stand 1 december 2010 21.083
Meer Met Minder Utrecht 2011 -/-  5.303
Groot Mijdrecht Noord -/-  6.100
Totaal 1 maart 211 9.680
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Vrije ruimte in reserves
Het vrij besteedbare deel van de Algemene Reserve bedroeg eind 2010 € 74,4 mln. Op 7 februari 2011 
heeft u besloten om hieruit € 16,7 mln. beschikbaar te stellen voor de financiering van het provinciale 
aandeel (1/3e deel), in de regionale bijdrage aan de ring Utrecht.  
 
Inmiddels is ook het jaar 2010 afgesloten en wordt de rekening in concept opgemaakt. Het 
rekeningresultaat voor bestemming is nog als pro memorie opgenomen. Hierbij wordt opgemerkt dat 
er ook voorstellen voor de bestemming van het rekeningresultaat in de maak zijn, die bij het 
rekeningvoorstel ter besluitvorming zullen worden voorgelegd. Indien deze voorstellen conform 
worden aangenomen zal dus per saldo een lager vrij aanwendbaar bedrag resteren. Het resultaat na 
bestemming zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
Bij het opstellen van het Overdrachtsdocument is ook gekeken naar onze reservepositie en de 
onderliggende bestedingsplannen en subsidieregelingen (de zgn. “Stofkam “3-operatie). De vrije 
ruimte hierin bedroeg per 1 december € 11,4 mln. Op 7 februari 2011 heeft u besloten € 1,2 mln. uit de 
reserve Stimulering Economische ontwikkeling te herbestemmen en te storten in de reserve 
Cofinancieringsfonds kennis en innovatie. Tot slot waren er enkele budgetten in de categorie “vrij 
beschikbare middelen” geplaatst waarvan de achterliggende verplichtingen nog niet waren gestaafd 
met brondocumenten. Dit is nu gecorrigeerd hetgeen een negatieve bijstelling van € 1,4 mln. oplevert. 
In totaal  
 
Vrije ruimte in reserves Totaal 
Algemene reserve 1 december 2010 74.384
Financiering ring Utrecht -/- 16.667
Rekeningresultaat 2010 voor bestemming PM
Algemene reserve 1 maart 2011 (nog aan te passen) A) 57.717

Vrije ruimte niet geraamde bestemmingsreserves 1 december 2010 11.370
Cofinancieringsfonds kennis en innovatie -/-   1.184
Diverse bijstellingen  -/-  1.380
Vrije ruimte niet geraamde bestemmingsreserves 1 maart 2010 B) 8.806

Totaal 1 maart 2011 (A+B) 66.523

2. Benodigde extra middelen 
Naast de vrije ruimte in de algemene middelen en in de incidentele budgetten en reserves werd in het 
OVD ook ingegaan op een aantal ontwikkelingen rondom (mogelijke) financiële tegenvallers. De 
hierbij geschetste ontwikkelingen (B.) en het overzicht van structurele taken die de afgelopen jaren 
incidenteel gefinancierd zijn (C.) liggen gezien het huidige beleid voor de hand, maar betreffen wel 
keuzes die door de nieuwe staten nog gemaakt kunnen worden. Inmiddels is een tweetal onderwerpen 
al aan de orde geweest in de staten. Dit betreft het hierboven al beschreven besluit om vanuit de 
onbenutte middelen van het budget voor Energiek Utrecht € 6,1 mln. beschikbaar te stellen voor de 
toekomstige inrichting van Groot Mijdrecht Noord-oost en het eveneens hierboven beschreven besluit 
om vanuit de algemene middelen € 16,7 mln. beschikbaar te stellen voor de financiering van het 
provinciale deel van de regionale bijdrage aan de ring Utrecht. 

Benodigde extra middelen Totaal 
Overige ontwikkelingen 36.947
Structurele taken incidenteel gefinancierd 19.445
Stand 1 december 2010 56.392
Financiering ring Utrecht -/- 16.667
Groot Mijdrecht Noord-oost -/-   6.100
Totaal 1 maart 2011 33.625


