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Beantwoording technische vragen Voorjaarsnota 2012  

(in volgorde van ontvangst) 

 

PvdA 
 

1.1 Inleiding 

- Eerder heeft de PvdA fractie dmv schriftelijke vragen al getracht zicht te krijgen op de effecten van 

het zgn. Kunduz akkoord voor de provincie Utrecht. Graag krijgen we, zoals toegezegd door de 

gedeputeerde, voorafgaand aan de behandeling van de deze voorjaarsnota in de verschillende 

commissies antwoord op die vragen. 

Dit temeer omdat ondertussen duidelijk is geworden dat de in de voorjaarsnota genoemde "stevige 

rijksbezuinigingen", vooral bestaan uit stevige lastenverzwaringen voor de burger, die als zodanig 

voor de provinciale begroting niet nadelig uit pakken. 

 

Antwoord: zoals toegezegd bij de beantwoording van uw vragen d.d. 22 mei 2012 over de effecten 

van de val van het kabinet zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren over de door de Tweede Kamer 

controversieel verklaarde onderwerpen en de effecten van het Begrotingsakkoord 2013 op de 

provinciale begroting.  Aangezien de Tweede Kamer pas op 5 juni en nogmaals op 12 juni gestemd 

heeft over de lijst met controversiële onderwerpen, zult u hierover vóór de Statenvergadering van 2 

juli a.s. een afzonderlijke Statenbrief ontvangen.  

Overigens is er wel degelijk sprake van aanzienlijke financiële tegenvallers voor de provinciale 

begroting als gevolg van het Begrotingsakkoord 2013, onder meer door de ‘trap op-trap af’-

systematiek van het Provinciefonds (meebewegen met rijksbezuinigingen) en de invoering van 

verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. Meer informatie hierover vindt u in de 

Statenbrief. 

 

1.2 Bestuurlijke ontwikkelingen 

- Het kabinet zet in op "flexibele, informele samenwerkingsvormen". Dat houdt het gevaar in van 

onduidelijke, weinig transparante en ondemocratische overleggen.  

Onderkent het college dit gevaar en zo ja, wat is het college van plan daaraan te doen. 

- Kan het college aangeven welke voortgang er is als het gaat om een goede overdracht van 

verantwoordelijkheden van het BRU naar de provincie. 

 

Antwoord: in de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer van 1 maart jl. is een onderscheid 

gemaakt tussen versterking van de economische dynamiek van de Randstad en de verkeer- en 

vervoertaken. De inzet op ‘flexibele, informele samenwerkingsvormen’ moet gelezen worden binnen 

het kader van het eerste, namelijk de versterking van de economische dynamiek. Doel is te komen tot 

een economische agenda voor de Noordvleugel en de Zuidvleugel op basis van het landelijk 

topsectorenbeleid. Centraal staan de inhoudelijke opgaven ter versterking van de Randstad en het 

maatwerk dat daarbij nodig is. Het is het kabinet dat heeft bepaald welke overheden daarvoor 

moeten samenwerken. Samenwerking voor de versterking van de economie betreft echter niet alleen 

overheden, maar ook het bedrijfsleven en de kennisinstituten. Inzet van GS is conform vastgesteld 

beleid. Vanzelfsprekend blijft de besluitvorming over de inhoud van de economische 

Noordvleugelagenda bij de betreffende overheden liggen. Over de voortgang zullen wij u nog nader 



informeren. Binnen deze context zien wij geen gevaar voor onduidelijke en weinig transparante en 

ondemocratische overleggen. 

In het kader van het tweede punt, de verkeer- en vervoertaken, geeft de brief aan de Wgr-plusregio’s 

(i.c. het BRU) per 1 januari 2013 op te heffen. Dit vanwege het uitgangspunt van een bestuurlijke 

inrichting die bestaat uit drie lagen: gemeenten, provincies en Rijk. Dit kan de bestuurlijke drukte in 

de provincie Utrecht zeker helpen te verminderen. In eerste instantie heeft de Tweede Kamer op 5 juni 

j.l. besloten zowel de Visienota Bestuur en Bestuurlijke Inrichting van minister Donner als het 

Voortgangsbericht visienota bestuur en bestuurlijke inrichting van minister Spies controversieel te 

verklaren. Hiermee leek de afschaffing van de Wgr-plus en de overdracht van verantwoordelijkheden 

van het BRU naar de provincie stil komen te liggen. 

Op 12 juni jl. heeft de Tweede Kamer echter bij nieuwe stemmingen over de lijst van 

controversieelverklaringen de beide brieven weer van de lijst gehaald. Wat tot gevolg heeft dat de 

Visienota Bestuur en het Voortgangsbericht Visienota niet meer controversieel zijn. Wat dit precies 

betekent voor het proces en de voortgang is nu nog lastig in te schatten.  

Het wetsvoorstel met de opheffing van de Wgr-plus ligt immers nog niet in de Tweede Kamer. Op dit 

moment is onduidelijk of minister Spies dit alsnog gaat toesturen. Daarnaast heeft de huidige Tweede 

Kamer niet veel tijd meer (nog circa drie weken voor het reces en de verkiezingen1). Wij verwachten 

dat als e.e.a. toch doorgang vindt, de beoogde opheffingsdatum van 1-1-2013 in ieder geval niet 

meer gehaald gaat worden. 

Pas met een nieuw kabinet en een nieuwe Tweede Kamer verwachten wij dat echt duidelijkheid zal 

ontstaan over proces en voortgang. Dit betekent niet dat we nu blijven stilstaan. Wij zijn in overleg 

met het BRU hoe wij gezamenlijk verder met deze ontstane situatie zullen omgaan. 

 

Kunt u ons daarnaast  uw inschatting geven van de effecten van het Kunduz akkoord op de discussie 

over de WGR+ en op de invoering van de RUD's (zijn er bijvoorbeeld ontslagen te verwachten, wat 

betekent het voor de gesprekken met het BRU). 

 

Antwoord: voor antwoord op de vraag naar de discussie over het opheffen van de Wgr-plusregio’s 

(het BRU) verwijzen wij u naar het antwoord op de vorige vraag. 

In het Kunduz- (of Lente-)Akkoord zijn geen afspraken opgenomen over de Wgr-plus, het 

Omgevingsrecht en over  de invoering van de RUD’s. Daar zijn dus geen effecten over te melden.  

Op 5 juni heeft de Tweede Kamer besloten de Stelselwijziging Omgevingsrecht niet controversieel te 

verklaren. De behandeling gaat daarmee gewoon door. Dat betekent dat voor zover wij nu kunnen 

zien de invoering van de RUD’s volgens plan door zal gaan. 

 

1.3 Economische en financiële ontwikkelingen 

- Bij de wet HOF wordt aangegeven dat een belangrijke oorzaak van de problemen ontstaat door dat 

het Rijk een ander boekhoudkundig systeem hanteert dan de provincie. Ook schijnt er de 

mogelijkheid te zijn dat gemeenten en provincie onderling "salderen". 

Graag een nadere toelichting. 

 

                                                           
1 Zomerreces:  vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2012. 

Verkiezingsreces: dinsdag 4 september t/m woensdag 12 september 2012. 



Antwoord:  het probleem zit in de Europa-breed gehanteerde definities voor het EMU-saldo en EMU-

schuld. Het EMU-saldo is ruwweg het vorderingensaldo van de gehele collectieve sector op kasbasis 

(inkomsten en uitgaven). Dit betekent dat bij de berekening van het EMU-saldo investeringen in 

gronden, wegen en overige activa direct op het EMU-saldo drukken en niet door middel van 

afschrijvingen over een langere periode mogen worden uitgesmeerd zoals volgens onze provinciale 

boekhoudregels het geval is. Het tweede uit de definities voortvloeiende probleem zit hem in het 

inzetten van ons spaargeld, onze reserve-inzet. Volgens de geldende definities worden nl. financiële 

transacties, zoals de verkoop van deelnemingen (zoals van de Nutsbedrijven) of kredietverstrekking, 

niet als inkomsten of uitgaven gezien. De hieruit ontvangen middelen worden meestal gespaard (in de 

reserves gestopt). Op het moment van uitgave halen wij dat geld uit onze reserves en dit belast wél 

het EMU-saldo, terwijl de onttrekking niet wordt meegeteld als inkomst.  Door deze twee definitie-

verschillen kan het dus zijn dat wij een EMU-tekort hebben, ondanks dat ons huishoudboekje op orde 

is. Dus ondanks dat onze begroting op basis van het baten-lastenstelsel (BBV) sluitend is of een 

overschot vertoont, hebben wij een EMU-tekort. Dit tekort kan dan alsnog leiden tot preventief 

toezicht door het rijk. 

Wat betreft het salderen: op dit moment is de opzet van de Wet Hof dat aan het begin van elke 

kabinetsperiode voor elke decentrale overheid collectief (dus voor de provincies als geheel, voor alle 

gemeenten gezamenlijk en alle waterschappen als geheel) en voor elke individuele decentrale 

overheid (dus alleen voor de provincie Utrecht) normen worden opgelegd voor het maximum aandeel 

in het EMU-saldo en in de EMU-schuld. Bij overschrijding van de EMU-normen wordt eerst gekeken 

naar de verschillende groepen en vervolgens naar welke individuele gemeente of provincie hieraan 

schuldig is. Er wordt dus niet gesaldeerd met de andere groepen volgens het huidige voorstel. Daar 

komt nog bij dat op dit moment er ook al sprake van een boete kan zijn als Nederland als geheel aan 

de normen voldoet. Hierbij worden provincies het zwaarst geraakt omdat zij a) veelal grotere reserves 

hebben b) de provincies vanwege het kleine aantal de impact veroorzaakt door hun investeringen 

minder makkelijk kunnen uitvlakken.  

Voor een uitgebreidere uitleg over de Wet Hof en de mogelijke gevolgen voor de provincie Utrecht 

wordt verwezen naar de sessie die voorafgaand aan de commissie BEM op 27 augustus zal worden 

gehouden.  

 

1.4 Organisatieontwikkeling 

Ook in de vorige statenperiode is er een organisatieverandering geweest. Hoeveel ambtenaren 

waren er in 2007, en wat zijn de effecten geweest van de reorganisatie toen? 

 

Antwoord: aan de organisatieverandering in 2007 was geen reductiedoelstelling gekoppeld. Bij de 

start van de nieuwe organisatiestructuur op 1 juli 2007 was de structurele formatie circa 785 fte. 

Uitgangspunt was een budgetneutrale verandering, waarbij investeringen gefinancierd werden uit 

besparingen, dat zo de investeringen terugverdiend zouden worden. In 2008 is in dit verband de 

formatiescan gestart. In de formatiescan werden binnen de afdelingen functies geschrapt en nieuwe 

functies ingevoerd. Het geheel was gericht op kwaliteitsverbetering in de afdelingen en vergroting 

van de effectiviteit en efficiëntie. De besparingen uit de formatiescan werden ingezet om de 

kwaliteitsverbeteringen en de investeringen in nieuwe functies en systemen te bekostigen en voor de 

financiering van frictiekosten. De formatiescan is uitgevoerd van 2009-2011 en inmiddels afgerond. 

Hoewel besparingen en formatiereductie geen doelstellingen waren van de organisatieontwikkeling 

en de formatiescan is toch een structurele reductie van de formatie gerealiseerd met 64 fte. Dit heeft 



een besparing opgeleverd van € 500.000 in 2012 en van € 4 miljoen structureel met ingang van 2013. 

Deze besparingen zijn in het coalitieakkoord 2011-2015 opgenomen als financiering voor nieuw 

beleid.  

In de coalitieperiode 2007-2011 is de formatie los van de organisatieontwikkeling, ten gevolge van 

nieuwe opgaven, enigszins uitgebreid. Hierdoor is de uitgangsituatie voor wat betreft de 

formatieomvang iets hoger dan verwacht zou worden op basis van de reductie via de formatiescan. 

  

Graag een inschatting van de gevolgen van het terugbrengen van het huidige aantal medewerkers 

naar 675. Gevolgen voor de werkdruk, maar ook voor de kwaliteit van het werk.  

 

Antwoord: In ons coalitieakkoord hebben wij aangegeven te willen focussen op onze kerntaken. Dit 

betekent dat wij onze rol op de kerntaken excellent willen spelen, en dat wij taken afbouwen die niet 

tot onze kerntaken behoren. Hierdoor zullen in de toekomst minder taken door onze organisatie 

vervuld hoeven worden. Daarnaast werken wij aan een verbetering van de interne bedrijfsvoering, 

waarbij standaardisering van systemen en processen, vereenvoudiging van interne procedures, en 

vergroting van de zelfredzaamheid van medewerkers en managers centraal staan. Dit vraagt om 

vernieuwing in de gehele organisatie, aangezien het verbeteren van de bedrijfsvoering een zaak is van 

zowel de vraag- als de aanbodkant. Beide bewegingen (focus op kerntaken en verbetering van de 

bedrijfsvoering) zorgen ervoor dat wij verwachten onze taken in de toekomst met een formatie van 

675 FTE te kunnen uitvoeren. 

 Uiteraard is een organisatieverandering zoals beschreven, niet van de ene op de andere dag 

gerealiseerd. Daarom vindt de reductie van het aantal FTE organisch plaats over de periode tot 2015. 

Wij zijn ons er terdege van bewust dat tijdens het veranderingsproces de druk voor sommige 

medewerkers zal kunnen stijgen. Het management heeft hier ook alle aandacht voor, en zal bijsturen 

waar nodig. Wij zijn er echter ook van overtuigd dat wij met deze verandering een organisatie 

neerzetten die beter toegerust is op haar taken, en die daarom niet alleen (nog) betere resultaten 

levert maar ook een aantrekkelijkere werkgever zal zijn voor haar personeel. Niet voor niets is het 

onze ambitie om tot de top van aantrekkelijke werkgevers te gaan behoren. 

 

2. Financieel meerjarenperspectief 2012-2016 

- In 2.6 wordt aangegeven dat er vanaf 2016 een "structureel begrotingstekort van enkele miljoenen" 

wordt verwacht. In de eromheen gepresenteerde overzichten is dat niet terug te vinden. 

Graag een toelichting op de achterliggende afwegingen voor deze conclusie, zowel als voor de 

gepresenteerde veel positievere financiële overzichten.  

Mocht de onderbouwing voor het tekort vanaf 2016 liggen in paragraaf 2.5 waar in algemene zin 

wordt ingegaan op de nog ontbrekende onderdelen, dan graag een concrete(re) inschatting. 

 

Antwoord: zoals aangegeven op pagina 9 van de Voorjaarsnota is de verwachting dat er vanaf 2016 

sprake is van een structureel begrotingstekort van enkele miljoenen inderdaad gebaseerd op een 

eerste, voorlopige financiële vertaling van de ‘ontbrekende’ posten zoals genoemd in paragraaf 2.5. 

Omdat deze posten nog zodanig onzeker zijn hebben wij ervoor gekozen om uit het oogpunt van 

voorzichtigheid nog geen bedragen te noemen in deze Voorjaarsnota. Zoals aangegeven zullen wij de 

komende maanden deze “PM-posten” verder uitwerken voor zover mogelijk. Een aantal onderwerpen 

zal echter ook bij de Begroting 2013 waarschijnlijk nog niet geheel duidelijk zijn, zoals bijvoorbeeld 

Beheer Natuur. 



 

- Op blz. 11 wordt aangegeven dat de opbrengst van de MRB jaarlijks zal stijgen met 0,5%. Hoe is 

daarbij rekening gehouden met het toenemend gebruik van de elektrische auto.  

Antwoord:  voor auto’s die worden voortgedreven door een elektromotor geldt het zogenaamde 
"nultarief". Voor deze auto’s is geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd (en dus ook geen 
provinciale opcenten). De omvang van het aantal elektrische auto’s is op dit moment echter niet 
zodanig dat wij verwachten dat dit in de nabije toekomst zal leiden tot een substantiële verlaging van 
de verwachte opbrengst opcenten. Mocht dit wel het geval blijken, dan zullen wij uiteraard onze 
ramingen hierop aanpassen. Bovendien vervalt de vrijstelling voor zeer zuinige auto’s per 1 januari 
2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s, wat mogelijk weer tot een stijging van de 
opbrengst opcenten MRB tot gevolg heeft. 

- Op blz. 14 wordt aangegeven dat een deel van de stelpost Onvoorzien wordt ingezet ter dekking 

van de afbouw van de formatie. Dat lijkt een wat merkwaardige dekking omdat blijkbaar sprake is 

van zeer voorzienbare kosten. Graag een nadere toelichting hierop en ook op "taakstellendheid" (zie 

ook bovenaan blz. 35) van de begrote frictiekosten.  

 

Antwoord: zoals ook aangegeven in de Voorjaarsnota op pagina 33 wordt voorgesteld om de stelpost 

Onvoorzien te verlagen tot € 0,4 mln, gezien de inzet van deze stelpost de afgelopen jaren en gezien 

het feit dat deze stelpost aanzienlijk hoger is dan bij andere provincies. Hiermee wordt voorkomen dat 

middelen onnodig ‘beklemd’ worden. Het geld dat hiermee vrijvalt wordt gedeeltelijk ingezet voor de 

frictiekosten voor de afbouw van de formatie en valt gedeeltelijk vrij ten gunste van de algemene 

middelen. Op deze manier zorgen wij ervoor, conform de afspraken uit de Kadernota Begrotingen, dat 

er geen aanvullende middelen nodig zijn om de frictiekosten op te vangen maar wordt er gebruik 

gemaakt van bestaande budgetten.  

 

- Op blz. 19 e.v. wordt op meerdere plekken gesproken over kasritme wijzigingen die over de gehele 

periode budgettair neutraal zijn.  Graag een nadere toelichting hierop, waarbij bijv. bij het Centrum 

voor Beeldende Kunst niet helemaal duidelijk is hoe dat werkt bij beëindiging per 01-01-2013 en 

budgetten van 2013 en 2014.   

 

Antwoord: vanaf 2013 bouwen wij de structurele subsidies af die niet meer gerelateerd zijn aan onze 

kerntaken (33% afbouw in 2013 en 66% afbouw in 2014), zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2011. 

Om zorgvuldig af te bouwen zijn wij met de organisaties Alleato, Kunstuitleen, CBKU en ZIMIHC in 

gesprek om tot een afbouwregeling te komen. Het naar voren halen van de budgetten van 2013 en/of 

2014 kan onderdeel uitmaken van de afbouwregeling. Het betreft in deze gevallen een verschuiving 

van budget over de jaren (er is geen extra budget nodig).  

 

- Vwb RTV-Utrecht graag de actuele stand van zaken. Wordt bijv. rekening gehouden met het geheel 

niet doorgaan van de korting en zo ja, waar wordt dat dan uitbetaald.   

 

Antwoord: de bezwaarprocedure loopt nog en er zijn gesprekken met RTV Utrecht. De beslissing op 

bezwaar en de bezuiniging is met een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2012. Over de uitkomst zullen wij u 

daarna zo spoedig mogelijk informeren.  



Een eventuele structurele bijstelling van het bezuinigingspercentage, nu 15%,  betekent een beroep 

op de algemene middelen. Dit zullen wij dan in de Najaarsrapportage 2012 of Begroting 2013 

verwerken. 

 

- Vwb de Festivals graag een toelichting op de vraag wanneer precies het nieuwe beleid ingaat.  

 

Antwoord: het nieuwe festivalbeleid gaat in per 1 januari 2013 - 2016, conform het statenbesluit van 

30 januari 2012. Voor het cultuurbeleid geldt landelijk een 4 jaarlijkse cyclus die loopt van 2013 - 

2016. Wij sluiten hiermee aan bij de gemeentelijke en landelijke cyclus. 

 

- Op blz. 22 geeft u aan dat de formatie uitgebreid wordt met een viertal "Bestuursadviseurs". Graag 

een toelichting op de zin, de noodzaak en het aantal daarvan. 

 

Antwoord: vooruitlopend op de uitwerking van de veranderopdracht “De toekomst begint nu” is 

gestart met de inrichting van de functie van bestuursadviseur, die uiteindelijk binnen de vastgestelde 

formatie van 675 fte’s zal vallen. Daarmee is er dus feitelijk geen sprake van formatie-uitbreiding, 

maar van een verschuiving van formatie waarvoor in de Voorjaarsnota de tijdelijke financiële dekking 

van het vooruitlopen op deze uitwerking is geregeld. Er bestond bij de organisatie en bestuurders een 

urgente behoefte aan het verbeteren van de inrichting van de strategische beleids- en besluitvorming. 

De functie van bestuursadviseur levert daar een belangrijke bijdrage aan en deze past binnen de 

organisatieopgave van het versterken van de beleidsintegratie. De bestuursadviseurs vormen de 

schakel tussen gedeputeerde, directeur en afdelingen. Ze leggen verbanden tussen de verschillende 

bestuurlijke dossiers, adviseren inhoudelijk op de agenda van de gedeputeerde, beoordelen 

conceptvoorstellen op de merites van de portefeuille van hun gedeputeerde en bereiden bestuurlijke 

overleggen voor. 

 

SP 
 

P 8 Tabel paragraaf 2.4 Herzien financieel meerjarenperspectief 2012-2016,  

- In de hoofdstukken 3 en 4 staat een opsomming van de samenstellende delen van de mutaties (-

5140) en bijstellingen (1111). Daarin wordt niet voldoende duidelijk welke posten en voor welke 

bedragen daar deel van uitmaken. Is het mogelijk een sheet aan te leveren waarin alle 

samenstellende posten staan en die op nul eindigt?  

 

Antwoord: de samenstelling van deze posten is te vinden op pagina 16 voor wat betreft de algemene 

dekkingsmiddelen (-/- € 5.140.000) en op pagina 24 voor wat betreft de bijstellingen bestaand beleid 

(€ 1.111.000). De gevraagde sheet is dus te vinden op de pagina’s 16 en 24 van de Voorjaarsnota 

2012. 

 

- In hoofdstuk 4 worden wel de meevallers meegenomen, maar niet de tegenvallers. Die zijn er ook, 

zoals bijvoorbeeld de extra kosten asbestsanering Pythagoraslaan. Waarom staan die er niet in?   

Antwoord: ook tegenvallers worden opgenomen in de Voorjaarsnota maar de afspraak in het 
Coalitieakkoord is om deze zoveel mogelijk binnen de bestaande budgetten op te vangen.  



Wat de asbestsanering betreft, hiervoor zijn we op 6 april gedagvaard door de koper. Op dat moment 
was het ambtelijke traject van de voorjaarsnota zo goed als afgerond. Om uw Staten zo goed en snel 
mogelijk in te lichten is er voor gekozen om dit los van de voorjaarsnota te doen via een Statenbrief.  
 
- Waarom wordt de tegenvaller bij RTVU (721) niet opgevangen binnen het programma, maar ten 

laste gelegd van het weerstandsvermogen? 

 

Antwoord: in de jaarrekening 2011 hebben we het risico, dat de bezuiniging op RTV Utrecht (deels) 
teruggedraaid moet worden, opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen. Omdat de uitkomst 
moeilijk te voorspellen is, hebben wij dit risico in de jaarrekening 2011 opgenomen als een ‘PM post’. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat de bezuiniging voor de eerste helft van 2012 al niet meer 
realiseerbaar is. Volgens de huidige financiële spelregels wordt, op het moment dat een risico uit de 
paragraaf Weerstandsvermogen zich daadwerkelijk zich voordoet, een beroep gedaan op ons 
weerstandsvermogen, i.c. de reserve Weerstandsvermogen. 
 

- p 9: verwachting structureel begrotingstekort vanaf 2016. Graag de bij deze inschatting behorende 

bedragen delen met PS. 

 

Antwoord: zie beantwoording vraag 2 over het financieel meerjarenperspectief van de PvdA. 

 

- p 9: er zou een flinke meevaller zijn bij de herinrichting Archimedeslaan. Hoeveel bedraagt die, op 

welke wijze en waar komt deze terug in het financiële beeld? 

 

Antwoord: de exacte berekening van de kosten voor de herinrichting van Archimedeslaan en de 

vertaling daarvan naar het financiële beeld worden op dit moment nog opgesteld. Wij zullen na het 

zomerreces een rapportage hierover naar de Staten sturen. Wel kunnen we melden dat de 

investeringskosten voor de verbouwing en inrichting tussen de 5 en 10 miljoen lager zijn uitgevallen 

dan waarmee we rekening hebben gehouden in de berekening van de gemiddelde jaarlasten over 40 

jaar. De gemiddelde jaarlasten conform het gehanteerde rekenmodel zal daardoor dalen richting de 

€5,0 tot €5,2 miljoen.  

 

- p 15: er zijn meerkosten personeel vanwege 4 extra formatieplaatsen bestuursadviseurs. Waarom 

zijn die nodig, wat doen die en hoe lang blijven ze 

 

Antwoord: zie antwoord vraag PvdA inzake bestuursadviseurs. 

 

- p 17 e.v.  

Taakstelling ecoducten was 1,6 mln 

Storting Fonds SB&W  -> reserve ecoducten       0,835 mln 

Energiek Utrecht         -> reserve ecoducten                    1,950 

Fonds Hinderlijke bedr -> reserve ecoducten                     0,761 

           --------- 

                3,546 mln 

Waarom 1,946 meer erin dan taakstelling?  

 



Antwoord: Door het storten van de € 1,596 mln vanuit de Fondsen Stedelijk Bouwen en Wonen en 

Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven is voldaan aan de toezegging uit de Najaarsrapportage 2011.  

Daarmee is de totale reserve Ecoducten nog niet voldoende van omvang om de drie nieuwe 

ecoducten uit het Coalitieakkoord 2011-2015 te kunnen bekostigen (inschatting 3 x € 5 mln). Daarom 

wordt in de Voorjaarsnota 2012 voorgesteld om deze reserve Ecoducten aan te vullen met de 

middelen uit de vorige Coalitieperiode die niet meer nodig zijn voor Energiek Utrecht. De totale 

reserve Ecoducten bedraagt daarmee € 10 mln (€ 6,44 mln + € 3,55 mln). 

 

p. 18: In 2012 zal naar verwachting € 540.000 nodig zijn voor woningbouwstagnatie. Dit bedrag 

wordt aan de reserve Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie onttrokken. Wat is de actuele stand van 

de knelpuntenpot? 

 

Antwoord: De actuele stand van reserve Knelpuntenpot was op 1 januari 2012 € 1.127.715,-. Via de 

voorjaarsnota vindt er voor 2012 een onttrekking plaats van € 540.000. Op 7 juni is er voor € 392.252 

aan verplichtingen vastgelegd en € 194.632,- gerealiseerd. Totaal wordt hiermee € 586.884,- 

onttrokken aan de reserve Knelpuntenpot. Het bedrag wat daadwerkelijk onttrokken zal worden, lijkt 

hiermee hoger dan begroot in de Voorjaarsnota. Echter de daadwerkelijke onttrekking is pas op 31 

december 2012 bekend. De actuele stand in 2012 is dus € 540.831,-. 

 

- p 19 en verder: CBKU en ZIMIHC 

In de tekst staat eigenlijk dat de beëindiging / afbouw voldongen feiten zijn, terwijl er nog altijd geen 

besluit op bezwaar is (voor zover PS weten). Hoe zit dit: is er nu een besluit en kunnen de betrokken 

instellingen daarna nog naar de rechter (a la RTVU)? Kunnen we – net als bij de eerder genomen 

beslissngen over het schrappen van de subsidies – inzage krijgen in de beschikkingen aan Zimihc en 

CBKU. 

 

Antwoord: in onze statenbrief van 12 februari hebben wij aangegeven dat wij aan Alleato, 

Kunstuitleen, CBKU en ZIMIHC nog geen definitieve aankondiging hebben gestuurd. De reden hiervan 

is dat wij de afbouwregeling zorgvuldig willen vormgeven en hiervoor met hen in gesprek zijn gegaan. 

Op basis van de aankondiging dat de subsidie beëindigd wordt, hebben deze organisaties een 

zogenaamde zienswijze ingediend. Inmiddels hebben ZIMIHC, Alleato en CBKU de definitieve 

aankondiging gehad. Dat besluit is voor bezwaar en beroep vatbaar. Alleen voor CBKU loopt de 

bezwaartermijn nog. Gezien het zorgvuldige proces dat wij doorlopen hebben, verwachten wij niet 

dat CBKU bezwaar aantekent. Met betrekking tot Kunstuitleen is het proces nog niet volledig 

afgerond. Kunstuitleen ontvangt vóór 1 juli de definitieve aankondiging. 

Wij zullen de definitieve aankondigingen ter inzage leggen. 

 

- p 20 Intensivering festivals:  

Het lijkt alsof hier staat dat de reeds goedgekeurde intensivering voor 2012 wordt toegevoegd aan 

de begroting 2012. Stond toch al op de begroting, of zat deze in een reserve en wordt die nu 

overgeheveld? Of was dit geld bedoeld voor 2013, dat nu al wordt ingezet om de festivals zich goed 

te laten voorbereiden? 

Hoe past de hier genoemde bezuiniging van 2 ton in dit hele plaatje? Graag toelichting.  

 



Antwoord: In het coalitieakkoord “Focus, Vertrouwen en Oplossingsgericht” staat een intensivering 

opgenomen t.b.v. Festivals: 250.000 euro in 2012, vanaf 2013 structureel 500.000 euro. Tevens staat 

er een structurele ombuiging op festivals van 200.000 euro vanaf 2012. De ombuiging is door uw 

staten goedgekeurd bij de behandeling van de VJN 2011, en vervolgens verwerkt in de begroting 

2012.  

Op 30 januari 2012 hebben uw Staten het nieuwe festivalbeleid 2013-2016 vastgesteld. Hiermee is 

ook de intensivering van 500.000 euro vanaf 2013 overgebracht naar programma 8 van de begroting.  

2012 is het laatste jaar van de huidige cultuurnota Cultuur is Kracht (2009-2012). Middels de 

Voorjaarsnota 2012 willen wij de intensivering van 250.000 euro toevoegen aan de begroting 2012, 

om daarmee het lopende beleid, zoals vastgesteld in de nota Cultuur is Kracht (2009-2012), voor de 

podiumkunsten en festivals tot en met 2012 handhaven. 

De ombuiging van 200.000 euro in 2012 en de intensivering van 250.000 euro in 2012, levert een 

positief saldo op van 50.000 euro incidenteel in 2012. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de begroting 

2012 voor uitvoering van het nieuwe beleid met betrekking tot onze nieuwe cultuurnota Cultuur van 

U. 

 

- p 21 Dividend Vitens gaat structureel naar 0,5 mln. Waaraan wordt dit besteed?  

 

Antwoord: de bijstelling van het dividend Vitens betekent extra algemene dekkingsmiddelen. Hiervoor 

is dus geen specifiek bestedingsdoel aan te wijzen. 

 

- p 23 Nationale Start Viering Bevrijding 2013 en Bevrijdingsfestival: dekking eenmalige kosten 2 ton 

en 0,25 ton gevonden binnen bestaande budgetten. Welke budgetten zijn dit en als dit nieuwe posten 

zijn, wat wordt er dan eventueel voor gelaten? 

 

Antwoord: zoals aangegeven op pagina 23 van de Voorjaarsnota wordt dekking gevonden binnen 

bestaande budgetten. Dat is daarmee een opdracht die het college zichzelf heeft opgelegd. 

Momenteel wordt bekeken welke budgetten hiervoor in aanmerking komen. Bij de Najaarsrapportage 

2012 zal u een begrotingswijziging worden aangeboden. 

 

- p 28 Grondexploitaties: is er een overzicht te geven van de GREXen en de stand van zaken daarin? 

Moet daar ten opzichte van de voorgaande jaren nog verlies op genomen worden, zoals bijvoorbeeld 

het geval is in de stad Utrecht?   

 

Antwoord: Bij de Begroting 2013 zal zoals gebruikelijk in de paragraaf Grondbeleid een 

geactualiseerd overzicht van onze grondposities/grondexploitaties worden opgenomen.  

 

 

D66 

1. P.7: in par 2.2 wordt gesproken over incidentele activiteiten tm 2015 die structureel zijn 

bekostigd. Welke posten gaat het hier dan om?  

Antwoord: dat is op dit moment nog niet aan te geven. Wij zijn momenteel bezig om de Begroting 

2013 op te stellen. Daarbij gaan wij na of er activiteiten stoppen na 2015 die betaald worden uit 



structurele budgetten. Bij het aanbieden van de Programmabegroting 2013 dit najaar kunnen wij u 

hier meer inzicht in geven. 

2. P.8: wat betekenen de onttrekkingen aan de reserve weerstandsvermogen in par 2.3 voor de 

stand van het weerstandsvermogen? 

Antwoord: zoals aangegeven op pagina 8 is de stand van de reserve Weerstandsvermogen na 

verwerking van deze onttrekkingen € 35,6 mln. 

3. Formulering waarom onttrekking nodig is lijkt onlogisch. Gaat het om aanpassingen op de 

eerder voorgestelde korting? 

Antwoord: zie beantwoording vraag van de SP inzake reserve Weerstandsvermogen. 

4. P.10: gevolgen lenteakkoord op aanname in par 2.6 tabel over loon en prijscompensatie? 

Nullijn, maar stijging sociale lasten?  

Antwoord: De stelpost voor loon-en prijscompensatie is bedoeld voor gestegen werkgeverslasten (niet 

alleen lonen, maar ook sociale premies en pensioenpremies) en voor prijsstijgingen. Bij de Begroting 

2013 kunnen we meer inzicht kunnen geven in de benodigde inzet van deze stelpost. Overigens laten 

we in deze Voorjaarsnota al een deel van de stelpost vrijvallen (zie hoofdstuk 6). 

5. P.10: treasury lijkt behoorlijk positief met aanname rente van 3,5 op schatkistbankieren. 

Waar is de stijging naar 2016 op gebaseerd? 

Antwoord:  in de Voorjaarsnota gaan we voor wat betreft de treasuryramingen uit van een rente voor 

liquide middelen die op lange termijn (vanaf 2018) weer op een “normaal” niveau van 3,5% is. Voor 

2016 hanteren wij een rentepercentage van 2,5%.  Overigens zijn wij in de Voorjaarsnota nog 

uitgegaan van “vrijwillig” schatkistbankieren, waarbij de rentetarieven hoger zijn dan bij verplicht 

schatkistbankieren. Zie ook de Statenbrief inzake de effecten van het Begrotingsakkoord 2013. De 

nadelige financiële effecten van verplicht schatkistbankieren worden meegenomen bij de Begroting 

2013.  

6. P.10 hoe ziet het meerjarenvooruitzicht eruit wat betreft uitgaven en inkomsten, dus 

onttrekkingen reserves afzonderlijk geplaatst? Hoe ver dalen de reserves? 

Antwoord: inzicht in de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves en de stand van de reserves 

wordt zoals gebruikelijk opgenomen in de Staat van Reserves in de Begroting 2013. 

7. P.12: waar komt de aanname vandaan om te stellen dat lasten voor autobezitter in absolute 

zin laag zijn, terwijl dat door niemand zo ervaren wordt. 

Antwoord: In de Voorjaarsnota staat dat de absolute lasten opcenten MRB laag zijn in vergelijking 
met andere provincies. Dit is gebaseerd op de COELO-atlas van de lokale lasten, waarin per provincie 
aangegeven wordt wat het bedrag aan opcenten is dat voor een auto van gemiddeld 1.150 kg wordt 
betaald. Zie ook de figuur op pagina 12. 
 

8. P.14: waar vind ik de dividenden van vitens? Zie p21? Waarom valt dit onder programma 

bestuur en de waterschapsbank e.a. Niet? 



Antwoord:  de bijstelling van het dividend van Vitens ad € 459.000 is opgenomen op pagina 24 van de 

Voorjaarsnota en op pagina 51 voor wat betreft de begrotingswijziging.  Er is overigens geen 

inhoudelijke reden waarom het dividend van Vitens onder het programma Bestuur en Middelen valt 

en niet onder de algemene dekkingsmiddelen (zoals dividend van NWB en BNG).  Wij zullen bekijken 

wat de meest logische plek is om deze bate op te nemen. 

9. P.14: waar vind ik de toelichting op doelstelling van structureel innovatiebudget? 

Antwoord: de inhoudelijke toelichting op het structurele innovatiebudget is opgenomen op pagina 35 

onder het kopje 6.6.2 “Organisatieontwikkeling en innovatie”. 

10. P. 17: er valt een bedrag van €307.000 vrij uit het Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing 

vanwege meevaller Lekboulevard. Vloeien deze middelen terug naar de reserve-Kadernota 

Wonen, of naar de Algemene Reserve? 

Antwoord: Het bedrag van € 307.000 valt vrij ten gunste van het begrotingssaldo 2012. 

11. P.19: Intensivering Castellum Fectio: waar is de intensivering castellum fectio precies voor 

bedoeld? Wat gaat de provincie hier doen?  

Antwoord: Vlak naast Fort Vechten bij Bunnik liggen de resten van een Romeins fort verscholen in de 

bodem, beter bekend onder de naam castellum Fectio. Het terrein is een Rijksbeschermd monument 

en de provincie heeft in 2008 een groot deel van de gronden waar Fectio ligt verworven, met als doel 

de locatie zichtbaar en beleefbaar te maken voor publiek en daarbij tevens de bescherming van het 

monument te optimaliseren. Voor de visualisatie van het castellum is in opdracht van de provincie een 

inrichtingsplan gemaakt. De provincie zet in op realisatie van delen van dit plan vóór de opening van 

het Waterliniecentrum op Fort Vechten in het voorjaar van 2014. Aanvullend en in afstemming met 

de landschappelijke inrichting van het castellumterrein wordt op Fort Vechten een ruimte ingericht 

voor een publiekspresentatie over de Limes, het castellum en de omliggende burgernederzetting 

(vicus). Het is de bedoeling dat exploitatie, beheer en eigendom in 2014 in handen van derden is. Voor 

realisatie van de inrichtingsplannen op Fectio is in de nieuwe AVP-middelen een budget van € 0,5 

miljoen beschikbaar. Vanuit het Erfgoedbudget wordt voor castellum Fectio in totaal € 600.000 

vrijgemaakt, waarvan € 235.000 reeds op de begroting 2012 stond. Deze middelen zijn niet alleen 

bedoeld voor de realisatie van de inrichtingsplannen, maar ook voor de publiekspresentatie. 

12. P.21: overgang verantwoordelijkheid jeugdzorg naar gemeenten moet zijn 2015 en niet 2016 

Antwoord: het jaar 2016 is gebaseerd op de meicirculaire 2011 van het Provinciefonds waarin de 

uitname van de € 90 mln voor Jeugdzorg uit het Provinciefonds vanaf 2016 is verwerkt. Zie ook de 

toelichting op het provinciefonds op pagina 13 van de Voorjaarsnota. 

13. P. 21: Is er een onderbouwing van de 5,4 mln aan frictiekosten?  

Antwoord: het bedrag van € 5,4 mln voor frictiekosten bestaat uit € 4,5 mln uit kosten voor 

medewerkers die aanspraak maken op WW-uitkeringen en voor € 0,9 mln uit kosten voor het 

begeleiden van werk naar werk van herplaatsers. 

14. P.27: kunnen wij de door Deloitte uitgevoerde stresstest ontvangen? 



Antwoord: ja, de uitkomst van de door Deloitte uitgevoerde stresstest is als bijlage bij de antwoorden 
toegevoegd. De belangrijkste elementen hieruit zijn in de Voorjaarsnota zijn verwerkt. Indien gewenst 
zullen wij met de subcommissie voor de jaarrekening verder van gedachten te wisselen over de 
uitkomsten van de stresstest. 
 

15. P.27: Hoe komt het dat grondexploitatie er in de stresstest als ongunstig uitkomt, terwijl wij 

naar verluid geen grond zouden exploiteren. 

Antwoord: wij exploiteren niet actief, maar financieren voor. Zie verder ook de toelichting op de 

pagina’s 28 en 29 in de Voorjaarsnota: “De meest ongunstige kwalificatie krijgt het onderwerp 

grondexploitatie. De relatief grote bedragen (ten opzichte van de meeste andere provincies, vandaar 

de kleur rood), het lange tijdspad en de slechte situatie op de huizenmarkt leveren relatief ook grotere 

risico’s op voor de provincie, die een en ander voorfinanciert. (…) Overigens is het wel zo dat wij, in 

tegenstelling tot gemeenten, grondexploitaties niet gebruiken als algemene inkomstenbron maar om 

bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken zonder winst te genereren.” 

16. P.27 Hebben andere provincies ook deze test laten uitvoeren? Zo ja, hoe valt deze test in 

andere provincies uit? 

Antwoord: het uitvoeren van een stresstest is een eigen keuze. Momenteel wordt een stresstest 

uitgevoerd voor de provincie Flevoland; deze is echter nog niet beschikbaar. Over een eventuele 

stresstest bij de andere provincies hebben wij geen informatie. Op basis van de bij ons uitgevoerde 

stresstest waarbij een vergelijking met alle provincies wordt gemaakt, komen wij zoals gezegd ten 

opzichte van de andere provincies aan de bovenkant van het midden uit.  

17. P.29: wat zijn met dit kader voor incidenteel - structureel nou opvallende verschillen met de 

huidige oude werkwijze? 

Antwoord: de verschillen zullen naar verwachting niet groot zijn, e.e.a. is veelal slechts een 

verduidelijking van die situaties waar verwarring bestond. Zo waren projecten, waarvoor per definitie 

incidenteel middelen worden toegekend, in de beleving altijd al incidenteel, ook als deze een langere 

looptijd hadden dan de hoofdregel van 4 jaar. In de praktijk werden deze projecten dan ook al vaak 

als incidenteel aangemerkt. Uit de toelichting van de commissie BBV bleek dit ook de juiste werkwijze 

te zijn. In de Begroting 2013 zullen zoals gezegd de significante verschillen ten opzichte van de 

Begroting 2012 worden toegelicht. 

 

18. P.32: klopt het dat er bij de beslissing zelf wel de mis te lopen rente inzichtelijk zal worden 

gemaakt? 

Antwoord: dat is correct. Zoals aangegeven op pagina 32/33 van de Voorjaarsnota zal bij het maken 

van de investeringsbeslissing de rentecomponent (dus ook de mis te lopen rente) wel worden 

meegenomen. 

19. P.33: hoe verhoud zich de beoogde stelpost onvoorzien tot de totale lasten? Hoe is deze is 

andere provincies? Hangt het niet gebruiken hiervan niet samen met het veel te ruim 

begroten in algemene zin en de structurele onderbesteding? 



Antwoord: Er is een vergelijking gemaakt met de andere 3 Randstadprovincies wat betreft de hoogtes 

van de stelposten onvoorzien in verhouding tot de uitkeringen uit het provinciefonds (PF) en de 

inkomsten uit de opcenten voor de Motorrijtuigenbelasting (MRB). Deze methodiek wordt ook 

gehanteerd door de Inspectie Financiën Lokale Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken.   

 

 
 

Ter vergelijking: voor artikel 12-gemeenten geldt een norm van  0,6% van de som van algemene 

uitkering en ozb-capaciteit voor onvoorzien. Redelijkerwijs is een hoge(re) norm voor gemeenten die 

hun financiën niet goed op orde hebben logisch. Bij deze gemeenten is de kans op onvoorziene 

tegenvallers immers ook hoger. Aangezien de provinciale financiën op orde zijn, getuige de stresstest 

en ook het jaarlijks oordeel van onze accountant en toezichthouder BZK, en de reële inzet voor 

onvoorzien dit ook toelaat, is een percentage kleiner dan 0,6% alleszins verdedigbaar.  

20. P. 35: Waarom is de aanpassing van de taakstelling reorganisatie (pag. 15) hier niet als 

beslispunt opgenomen (formatie-uitbreiding wordt ten laste gebracht van de taakstelling uit 

het Coalitieakkoord) 

Antwoord: zie het antwoord op de vraag van de PvdA inzake de 4 bestuursadviseurs. Er is slechts 

sprake van een verschuiving van formatie binnen de taakstelling van 675 fte. 

21. P.35: wat wordt er verstaan onder organisatieontwikkeling en vernieuwing? Gaat het niet 

gewoon om personeelsbudget dat wordt ingezet voor opleidingen en interne mobiliteit 

Antwoord: Nee, hier wordt gedoeld op zaken als nieuwe ICT toepassingen en moderne media die het 

(mede) mogelijk moeten maken om meer te doen met minder mensen. Zowel uit oogpunt van 

efficiency maar ook om een aantrekkelijk werkgever te blijven. De creatie op termijn (na 1/1/2015) 

van een provinciebreed budget is nodig om een veel planmatiger en integraler aanpak mogelijk te 

maken dan tot nu toe het geval was. Door zaken als de nieuwe begrotingssystematiek, de afspraak 

om tegenslagen op te vangen binnen de bestaande budgetten en het inperken van de 

(inzetmogelijkheden van de) Bedrijfsvoeringsreserve zal de ruimte hiervoor binnen de 

afdelingsbudgetten steeds meer verdwijnen. 

22. P.36: Waar is de onderbouwing van inzet reserve frictie- en programmakosten voor de 

Veranderopgave? Waarom moet er apart structureel budget bij voor innovatie en 

organisatieontwikkeling en kan dit niet uit de bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten worden 

gefinancierd? Wat is het beoogde resultaat van deze intensivering? 

Antwoord: de onderbouwing is opgenomen op pagina 21 en 22 onder het kopje “Veranderopgave”. 

De inhoudelijke onderbouwing van de reserve is opgenomen in bijlage 4.  

Voor de inhoudelijke onderbouwing van het structurele budget voor innovatie-en 

innovatieontwikkeling wordt verwezen naar pagina 35, kopje “Organisatieontwikkeling en innovatie” 

en het antwoord op de vorige vraag. 

Provincie MRB PF Totaal Onvoorzien %

Noord Holland 194,8 119,43 314,23 0,1 0,03%

Zuid Holland 320 184,572 504,572 0,5 0,10%

Flevoland 51,255 50,617 101,872 0,6 0,59%

Utrecht 108,7 56 164,7 1,6 0,97%

IFLO 0,98 0,60%

Gemiddelde 0,4 0,24%



23. p.36: wat wordt er bedoeld met calamiteiten in de bedrijfsvoering waarvoor GS mandaat van 

4ton vraagt? 

Antwoord: dit betreft vooraf onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen die vaak direct kosten 

met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die een ongeluk krijgt waardoor hij/zij 

tijdelijk niet kan werken. Als collega’s de taken niet kunnen opvangen zal hiervoor bijvoorbeeld 

iemand moeten worden ingehuurd, hetgeen direct extra kosten met zich meebrengt. Hiervoor is in de 

Bedrijfsvoeringsreserve de mogelijkheid ingebouwd om tussentijds middelen te onttrekken. Hiervoor 

wordt normaliter jaarlijks bij de opstelling van de begroting aan u mandaat gevraagd. Dit mandaat 

lag in de orde van grootte van 2-2,5 mln. Door de omvorming van de organisatie (specifiek de 

samenvoeging van de afdelingen) zullen deze calamiteiten nu makkelijker binnen de bestaande 

budgetten kunnen worden opgevangen en kan het mandaat naar beneden worden bijgesteld.  

24. P.38: het zou de leesbaarheid verbeteren als er niet met dubbele negatieven en 

tekenwisseling gewerkt zou worden. Het is tegennatuurlijk om voor baten een minteken op 

te nemen. Een negatieve bate is een last namelijk. 

Antwoord: in onze Begroting wordt een bate standaard met een minteken gepresenteerd. Hoewel dit 

gevoelsmatig wellicht vreemd is, komt het voort uit het feit dat een bate “credit “ geboekt wordt in de 

financiële administratie. Wij zullen in de Begroting 2013 extra aandacht schenken aan de toelichting 

hierop. 

25. P.46: Ik mis bij de indicatoren wat als positief of negatief word betiteld. 

Antwoord: in de Begroting 2013 zal bij de uitwerking van de “streefwaarden” duidelijk worden wat 

positief of negatief is.  

26. P.46. Bij punt 7 UMP lijkt bij het voorstel een derde aspect te ontbreken. Ten aanzien van 

verkeersveiligheid mis ik de eenheid, dus per km, of 10km... 

Antwoord:  wat betreft het UMP is abusievelijk een komma opgenomen, er is dus geen sprake van 

een derde aspect. Wat betreft verkeersveiligheid gaat het om alle wegen in de provincie Utrecht.  

27. P.53: waar is de reserve ecoducten zelf te vinden? 

Antwoord: de reserve Ecoducten is een reeds bestaande bestemmingsreserve. Deze is, evenals alle 

ander bestemmingsreserves, niet afzonderlijk in de Voorjaarsnota terug te vinden. In de Begroting 

2013 wordt in de Staat van Reserves een totaaloverzicht van alle bestemmingsreserves opgenomen. 

Zie verder ook het antwoord op de vraag van de SP over de reserve Ecoducten. 

28. Bijlage 1: Het is voor mij niet duidelijk wat er in bijlage 1 te lezen staat. Graag een nadere 

toelichting. 

Antwoord: In Bijlage 1 zijn alle begrotingswijzigingen opgenomen die voortvloeien uit de voorstellen 

in de hoofdstukken 3,  4 en 6  van de Voorjaarsnota, de zogenaamde “politiek relevante” 

begrotingswijzigingen (in tegenstelling tot de technische begrotingswijzigingen in bijlage 2).  

 

 

  



VVD 

1. p.19. programma 08, CBKU: "onze verplichte bijdrage aan de frictiekosten": zijn daarmee alle 

frictiekosten van de stichting gedekt?  

Antwoord: Ja, op basis van onze vooraankondiging dat de subsidie beëindigd wordt, heeft CBKU een 

zogenaamde zienswijze ingediend en zijn wij in overleg gegaan met CBKU om tot een zorgvuldige 

afbouwregeling te komen. 

2. p.21, bibliotheken: wat is het beleid onder deze intensivering van € 120.000,-?  

Antwoord: In onze conceptcultuurnota Cultuur van U staat dat de  provincie de bibliotheekinnovatie 
en de inhoudelijke versterking van het provinciale bibliotheekstelsel faciliteert en stimuleert in 
samenspraak met gemeenten en het rijk. Fusie als stip op de horizon is losgelaten, de bibliotheken 
kiezen nu voor duurzame samenwerking. Wij stimuleren dat SUB/BiSC de samenwerking duurzaam 
verstevigen en ondersteunen daarmee de effectiviteit en efficiëntie van de openbare bibliotheken. 
Voor de stappen die gezet worden is extra geld nodig. 

 

 

Bijlage bij beantwoording technische vragen Voorjaarsnota 2012: uitkomsten stresstest  

 


