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Memorandum 
2012BEM25 – Ingekomen stuk 2 
 
Datum : 27 januari 2012 

Aan : PO -FIN, d.d. 3 februari 2012 

Van : Tom Kooijman Tel.: 2453 

Onderwerp : Toezichtbrief BZK 

1. Inleiding 
In december 2011 hebben wij van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een 
afschrift ontvangen van de (jaarlijkse) ‘toezichtbrief’. In deze brief meldt BZK haar bevindingen over de 
jaarrekening 2010 en begroting 2012 van de provincie Utrecht en doet zij aanbevelingen ter verbetering van deze 
documenten. Ook wordt in deze brief de toezichtvorm voor 2012 bekendgemaakt. 
In voorgaande jaren werd de toezichtbrief aan Gedeputeerde Staten (GS) verzonden, maar in het kader van de 
versterking van de horizontale verantwoording is de brief dit jaar aan Provinciale Staten (PS) verzonden.   
 
2. Samenvatting 
De provincie Utrecht voldoet aan het criterium voor duurzaam financieel evenwicht. Voor de provincie Utrecht 
wordt (daarom) geoordeeld dat er (conform vorig jaar) kan worden volstaan met de repressieve toezichtvorm. Dat 
betekent dat de provinciale begroting geen goedkeuring behoeft van het ministerie van BZK. 
De begroting en de meerjarenraming voldoen op hoofdlijnen aan de daaraan te stellen eisen vanuit wet- en 
regelgeving, met uitzondering van de paragraaf grondbeleid. Aangezien de provincie Utrecht aan grondexploitatie 
doet, dient deze paragraaf actuelere prognoses te bevatten van de te verwachten resultaten op de 
grondexploitatie. Tot slot worden nog een tweetal aanbevelingen gedaan; het meerjarig in beeld brengen van alle 
vervangingsinvesteringen als nieuwe investeringen en het opnemen van de omvang, boekwaarde en risico’s van 
alle gronden in eigendom, ook indien er geen sprake is van zogenaamde grondexploitatie.  
 
3. Stand van zaken omtrent aanbevelingen BZK 
 
3.1 Grondbeleid 
In maart 2011 heeft de directie de projectopdracht ‘Handboek financiële spelregels grondbeleid’ vastgesteld.  
Doelstelling van deze projectopdracht was de op dat moment versnipperde informatie over de financiële 
kaderstelling omtrent het grondbeleid in één overzichtelijk document samen te voegen.  
Bij het samenstellen van dit handboek zijn een aantal onderwerpen naar voren gekomen waarvoor (aanvullende) 
kaderstelling gewenst is, of waarvan kaderstelling niet meer actueel is. Door hieraan invulling te geven zou onder 
meer tegemoet worden gekomen aan voorgenoemde aanbeveling door BZK. Bij het aanbieden van het handboek 
financiële spelregels grondbeleid aan de directie (voorzien februari 2012), zal (mede daarom) worden voorgesteld 
om voor de ‘braakliggende onderwerpen’ (waaronder bijvoorbeeld een ‘ruimtelijk actieprogramma’) kaderstelling 
op te stellen en/of te actualiseren en de afdeling Financiën hiertoe een plan van aanpak te laten opstellen.  
Opgemerkt zij dat er al initiatieven zijn gestart (bijvoorbeeld met betrekking tot het genoemde ruimtelijk 
actieprogramma) om geconstateerde leemtes in te vullen. De afdeling SDC heeft bijvoorbeeld in coproductie met 
ILG gewerkt aan een ‘gebruiksoverzicht’ van alle gronden die de provincie Utrecht in eigendom heeft.       
 
3.2 Vervangingsinvesteringen 
In het kader van duurzaam financieel beleid wordt in de voorjaarsnota 2012 uitgebreid aandacht besteed aan de 
administratieve verwerking van vervangingsinvesteringen. 
 
4. Vervolg 
In de brief die BZK aan PS heeft verstuurd, worden PS gevraagd te reageren op de door BZK gedane 
aanbevelingen. De termijn voor deze reactie loopt tot 1 april 2012.  
In voorgaande jaren (waarin GS gevraagd werd om een reactie) was het gebruikelijk PS middels een statenbrief 
te informeren over de (interne) stand van zaken omtrent de aanbevelingen van BZK. PS zijn hiervan immers 
veelal niet op de hoogte.  
 
5. Beslispunten 
Verzoekt het PO -FIN; 

1. te bepalen of het informeren van PS over de (interne) stand van zaken met betrekking tot de door BZK 
gedane aanbevelingen gewenst is; en 

2. indien beslispunt 1 bevestigend wordt beantwoord, de wijze te bepalen waarop PS hierover worden 
geïnformeerd (via het reguliere traject kan een Statenbrief niet meer voor de PS van 12 maart worden 
ingebracht).   


