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lnleiding en leeswijzer

Op woensdag 18 maart 2015 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. Daama zal er een
onderhandelingsproces plaatsvinden om te komen tot een nieuwe coalitie en zal er een College van
Gedeputeerde Staten worden gevormd. Ter ondersteuning van dit proces is onderstaande informatie voor dit
overd rachtsproces bijeengebracht.

ln de overdracht naar een nieuwe bestuursperiode is het van belang om de inhoudelijke thema's, keuzeruimte en
maatschappelijke opgaven voor de volgende coalitieperiode te identificeren. Dit gebeurt deze keer met meerdere
bouwstenen. Daarmee ontstaan verschillende complementaire perspectieven; vanuit de beleidsprogramma's
conform de opbouw van de begroting (Overdrachtsdocument), vanuit strategische opgaven (Terugblik
Strategische Agenda), vanuit maatschappelijke trends (Trendverkenning) en vanuit indicatoren voor de kwaliteit
van de woon-, werk-, en leefomgeving (Staat van Utrecht).

Goal itieakko o¡d 201
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Strategische agenda

(begroting-voorjaa

Teru gblik Strategische agenda

Overdrachtsdocument
(vanuit essentie coalitieakkoord geschreven)

+

Trendverkenningen
Staat van Utrecht

Onderhandeli ngen Nieuw Coalitieakkoord

Dit Overdrachtsdocument bevat feitelijke, inhoudelijke en flnanciéle informatie en biedt inzicht in de keuzeruimte
voor het bepalen van de koers van een nieuw college. Het Overdrachtsdocument is naar de essentie van het
Coalitieakkoord geschreven. Programmabegrotingen en Jaarverslagen over de achterliggende vier jaar bevatten
(beleids)specifieke informatie. Het Overdrachtsdocument volgt de opbouw van de begroting. Per programma is
aangegeven wat de opgave is die in het Coalitieakkoord 201 1-2015 staat aangegeven, wat is bereikt en welke
ambities zijn bijgesteld. Daar waar aan de orde wordt ook benoemd wat niet is bereikt. Met betrekking tot de
financiële informatie is ook terug te zien of - en in welke mate - verplichtingen doorlopen in de komende
bestuursperiode.

Leeswijzer
Hoofdstuk ll bestaat uit de beschrijvingen van de programma's. De programmabeschrijvingen starten telkens met
de essentie van het betreffende programma. De paragrafen binnen de programma's zijn opgedeeld in de
voornemens uit het Coalitieakkoord (Provinciale opgave Coalitieakkoord). De tekst uit het Coalitieakkoord is
hier doorgaans letterlijk overgenomen. Als er kortom gesproken wordt over bijvoorbeeld voornemens die nog 'dit
jaa/ gerealiseerd worden, dan gaat het over het eerste jaar van de Collegeperiode, dus 2011. Om dat te
benadrukken is de feksf in schuinschrift opgemaakt. Daarna wordt ingegaan op de resultaten van de afgelopen
jaren (Wat is bereikt), of er sprake is van aanpassing in de ambities van het Coalitieakkoord (Welke ambities
hebben wij bijgesteld) en of er sprake is van werkzaamheden die in de komende jaren nog van belang kunnen
zijn (Mogelijke opgave nieuw college).
ln het laatste hoofdstuk van het Overdrachtsdocument wordt inzicht geboden in de financiële stand van zaken
voor de jaren 2015 tot en met 2018. Dat start met een terugblik op de begrote en de gerealiseerde uitgaven in de
jaren 2011-2014, waarna de basis wordt uitgewerkt van het financiële beeld voor de jaren 2015-2018. Dan volgen
(de ontwikkelingen in) onze algemene dekkingsmiddelen, de wijze van dekking van de programma's en de
reservepositie, de mate waarin programmabudgetten zijn geoormerkt en de mogelijkheid tot herprioriteren van
middelen. Verder zijn de belangrijkste fìnanciële risico's en de weerstandscapaciteit aangegeven. De volgende
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paragraaf van het hoofdstuk bevat de samenvatting van de financiële mogelijkheden
een ovezicht van taken waarvoor in de komende periode extra middelen nodig zijn.
dit hoofdstuk staat de stand van zaken omtrent de intensivering van € 40 mln. in het
Als nadere uitwerking van de reservepositie is de Nota reserves en voorzieningen
ln het hoofdstuk over financiën is een meer specifieke leeswijzer opgenomen.
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in tabelvorm en bevat tevens
ln de laatste paragraaf van

Coalitieakkoord 2011-2015.
als bijlage opgenomen.

ll.

lnhoudelijke verantwoording en doorkijk

Programma 1 - Ruimtelijke ontwikkeling
Utrecht is een aantrekkelijke regio om te wonen, werken, studeren en recreëren. Dit zorgt ervoor dat de
ruimtevraag hier groot is. Om de (ruimtelijke) kwaliteit van stad en platteland hoog te houden en te
versterken en zo bij te dragen aan het leef- en (economisch) vestigingsklimaat van de provincie, is
ruimtelijke ontwikkeling een belangrijke kerntaak van de provincie.
De provincie ondersteunt de (binnen)stedelijke kwaliteit onder meer door de keuze om de
woningbouwopgave vooral binnenstedelijk te laten invullen en daarnaast ook het herbenutten van
leegkomend vastgoed te stimuleren. Hierdoor wordt bovendien de druk op het landelijk gebied
verminderd. Een goede afstemming van woningvraag en -aanbod en efficiënt ruimtegebruik zijn daarbij
van belang.

Provinciaal ruimtelijk beleid
Provinciale opgeve coalitieakkoord: De provincie Utrecht blijft alleen een sterke regio, als er hier voor de
mensen een aangenaam vestigingsklimaat is. Daarom werken wij aan een aantrekkelijke provincie door de ruimte
evenwichtig en in onderlinge samenhang te ontwikkelen. De Kadernota Ruimte werken w| uit in de Provinciale
Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2025 en in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Het wordt een structuurvisie
die voldoende randvoorwaarden biedt om het aantrekkelijke vestigingsklimaat te houden, maar ook ruimte biedt
voor ondernemerschap en zorgt voor minder procedures. De verordening gaan wij iedere vier jaar herijken. De
twee belangrijkste opgaven voor ons ruimtelijk beleid zijn inzetten op binnenstedelijke ontwikkeling en versterken
van de kwaliteit van het landelijk gebied.

Wat is bereikt: ln februari 2013 hebben PS de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en de
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) vastgesteld, met drie pijlers: een duurzame leefomgeving, vitale
dorpen en steden en landelijk gebied met kwaliteit. De provinciale ambities betreffen zowel landelijk als stedelijk
gebied. ln het landelijk gebied vervult het provinciaal ruimtelijk beleid een bepalende rol, hier heeft de provincie
ook veel eigen taken. Bij de gewenste (binnen)stedelijke kwaliteit gaat het vooral om voldoende aantrekkelijke
woonmilieus, economisch concurrerende vestigingsmilieus en een goed voorzieningenniveau.
De PRS geeft aan wat wij de komende jaren met onze partners willen bereiken. De maatschappelijke opgaven
staan centraal, wie welke rol vervult is daarvan een afgeleide. Wel is duidelijk gemaakt welke de provinciale
belangen zijn en waar de provincie zo nodig wettelijk instrumentarium op inzet. De slag van toetsings- naar
ontwikkelingsplanologie is overduidelijk gemaakt, en er bestaat meer ruimte voor maatwerk en voor gemeenten
om eigen kwalitatieve afiregingen te maken.
De PRS is in 2014 tweemaal partieel hezien, onder meer om duurzaamheid vorm te geven door de borging van
duurzame energieopwekking en voor de begrenzingen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), verstedelijking
en cultuurhistorie. Hiermee is ingespeeld op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
Vanwege de dynamiek in de woningbouw en ontwikkeling van bedrijventerreinen is in 2013 bij vaststelling van de
PRS/PRV aangekondigd dat in 2017 een herijking plaatsvindt van de PRS. Met het oog op de komende
Omgevingswet is inmiddels besloten deze herijking al eind 2015 te starten en naar alle ruimtelijk relevante
ondenrverpen te kijken. Na vaststelling van de herijking van de PRS zal in 2017 gestart worden met het opstellen
van een Omgevingsvisie voor de gehele fosieke leefomgeving. Deze Omgevingsvisie is verplicht op basis van de
Omgevingswet en komt in de plaats van de bestaande strategische plannen van de provincie (PRS,
Mobiliteitsplan en Bodem-, Water- en Milieuplan). Bij de Omgevingsvisie hoort een samenhangend pakket van
(uitvoerings)programma's en plannen, en één Omgevingsverordening. Naast de Omgevingsvisie is ook de 'Laan
van de Leefomgeving' van belang. Daarin staan 'digitale huizen' met informatie die een gezamenlijke basis
vormen voor afiuegingen).
ln 2013 is een nieuwe Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit aangesteld die het provinciaal bestuur gevraagd en
ongevraagd van onafhankelijk advies voorziet. Ook partners in de provincie kunnen een beroep doen op haar
deskundigheid. Zij heeft onder meer adviezen uitgebracht over duuzame energie en landelijk gebied in de 21ste
eeuw. ln de afgelopen periode is een keer per jaar een Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit georganiseerd en
meerdere keren per jaar een landschapscafé. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met een breed netwerk van
externe adviseurs gezocht naar en ervaringen uitgewisseld over nieuwe benaderingen en wegingen binnen de
ruimtelijke ontwikkeling.
Mogelijke opgave nieuw college: Voor de Herijking Provinciale Structuurvisie is ontwikkelbudget nodig, evenals
voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie later in de komende coalitieperiode.

Gemeentel ijk ruimtelijk beleid
Provinciale opgave coalitieakkoord: Wij gaan op zoek naar een nieuwe aanpak en instrumenten die het
oppakken van ieders eigen rol en verantvvoordelijkheid stimuleren. Deze aanpak wordt gekenmerkt door een
cultuur van doelgericht en oplossingsgericht werken: meedenken in plaats van bezwaren en problemen
opwerpen. Rege/s enkel om de doelen efficiënt en effectief te kunnen realiseren en niet als doel op zich.
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Voor provinciale ruimtelijke belangen stellen wij eeninpasslngsp/an vasf a/s gemeenten dit verzoeken of als wij
onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

Wat is bereikt: De PRS 2013-2028 vult voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid onze nieuwe aanpak en
instrumenten in. De relatie met de gemeenten verandert: van een regulerende rol aan de hand van de PRV naar
een proactieve en stimulerende rol. Meedenken aan de voorkant en vanuit gedeelde opgaven samenwerken aan
de gewenste ontwikkeling van een gebied. Juist daar liggen de mogelijkheden voor ontwikkelingsplanologie.
De afgelopen jaren is veelvuldig met gemeenten overlegd over gemeentelijke ruimtelijke plannen, zodat de
provinciale belangen daarin vroegtijdig een plek krijgen. ln een beperkt aantal situaties, ongeveer 5% van de
plannen, is uiteindelijk het wettelijk instrumentarium (zienswijzen, aanwijzingen) ingezet om achteraf bij te sturen.
Essentieel voor de beoogde samenwerking met gemeenten is het vaststellen van de gezamenlijke Ruimtelijke
Agenda Gemeenten (RAG) per gemeente. Met twaalf gemeenten is inmiddels een RAG vastgesteld. Met vier
gemeenten is deze in voorbereiding. ln de agenda's staan de gemeenschappelijke ruimtelijke opgaven, trekken
provincie en gemeente samen op in de realisatie ervan en is er vroegtijdig overleg. Het is een effectief middel om
de opgaven uit de PRS in partnerschap uit te voeren en te bewerkstelligen. De RAG's vormen voor GS een
kapstok om de ondeniverpen in het ruimtelijk domein in samenhang te bespreken.
De provincie heeft doelgericht het instrument inpassingsplan ingezet. Het gaat hierbij om ontwikkelingen rond de
provinciale infrastructuur, geluid, (militair) erfgoed en om uitvoering van beleid in het landelijk gebied. Een
voorbeeld is de herinrichting van het Uiteruaardengebied bij Nieuwegeinfuianen. ln de afgelopen periode is dit
instrument vijf keer ingezet.
Mogelijke opgave nieuw college: Het instrument inpassingsplan zal breder worden ingezet. Besloten is om
deze na vaststelling van de thematische structuurvisie ook voor de kantorenaanpak in te zetten.
De ambitie is om eind 2015 voor alle gemeenten te beschikken over een RAG. De nadruk in de RAG komt meer
op de uitvoering van opgaven te liggen. Omdat het Rijk zich bij de ruimtelijke ontwikkelingen alleen nog richt op
de nationale belangen, en omdat gemeenten - die daarin een wezenlijke rol vervullen- te maken hebben met een
taakverzwaring op het sociale domein, wordt de provinciale positie in de ruimtelijke ontwikkeling vermoedelijk in
de komende jaren belangrijker. De gemeentelijke rol in ruimtelijke ontwikkeling verschuift steeds meer van
plannen en visies naar globale kaders en uitgangspunten en het stimuleren van de uifuoering door andere
partijen. De provincie zal hier in de dagelijkse praktijk op moeten inspelen.

Ru

imtelij ke programma's

Provinciale opgave coalitieakkoord: De Wet ruimtelijke ordening vereist dat de structuurvisie ook uitvoerbaar
is. Daarom stellen wij een structureel Ruimtelijk ActieProgramma op, dat zich richt op de feitelijke realisatie van
het ruimtelijk beleid. In dit uitvoeringsprogramma richten w| ons vooral op de uitwerking van de binnenstedelijke
opgave, gebiedsontwikkeling en de kwaliteit van het landelijk gebied. Voor dit actieprogramma stellen wij
structureel € 2 mln. per jaar beschikbaar.
Daar waar sprake is van een omvangrijke ruimtelijke opgave met meerdere belangen, die het lokale niveau
overschrijden, pakken w| onze rol op in de gebiedsontwikkeling. Op dit moment parliciperen wrj in de
gebiedsontwikkelingsprojecten Ha¡f van de Heuvelrug, Hof van Breukelen, 412-zone en Ruimte voor de Lek.
Vanwege de bijzondere meerwaarde van gebiedsontwikkeling zetten wij onze rol hierin vooft en reserveren w|
hiervoor € 2 mln. structureel per jaar.

Wat is bereikt: Het Ruimtelijke ActieProgramma2012-2015 (RAP2)is opgesteld om bijte dragen aan de
uitvoering van de PRS. Vanuit RAP2 zijn 16 thema's op het gebied van landbouw, natuur, recreatie,
duuzaamheid (energie), ruimtelijke kwaliteit en dergelijke opgepakt, in samenhang met casussen die zich actueel
voordoen. Voorbeelden zijn onder meer het Eiland van Schalkwijk als experimenteergebied voor
'uitnodigingsplanologie', een ondezoek naar de praktijk rond 'rood-voor-kwaliteit', diverse handreikingen voor de
gemeentelijke praktijk waar het gaat om kemrandzonevisies, ruimtelijke inpassing van duurzame energie,
recreatiezones en buitenplaatsen en een professionalisering rond ruimtelijke inpassing van infrastructuur.
Het lntegraal Gebiedsontwikkelingsprogramma 2012-2019 (lGP) heeft als centraal doel een gebundelde inzet van
middelen (financiën, bestuurskracht, kennis) om gebiedsontwikkelingsprojecten te realiseren waarin meerdere
grote provinciale beleidsdoelen bij elkaar komen. Vanuit dit programma is in de afgelopen periode
investeringsgeld ingezeUtoegezegd voor onder meer Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg, de
reconstructie van de N411 tussen Utrecht en Bunnik, en de verbreding van het Lekkanaal/bedrijventerrein 't
Klooster.
Het IGP draagt met procesgeld bij aan de innovatieve netwerkaanpak van UtrechþOosUUtrecht Science Park. ln
2014 heeft deze samenwerking al geresulteerd in veel bestuurlijke aandacht voor het gebied. Dit blijkt wel uit het
bezoek van bewindslieden in oktober 2014 en de tweede conferentie in november 2014 waar heldere ambities
zijn vastgesteld en allianties zijn gesloten tussen de provincie, de gemeenten Utrecht en de Bilt en private
partners als UU, UMC en USP om de samenwerking in resultaten om te zetten.
Uit ervaringen met de IGP-projecten blijkt dat aantoonbaar integraler wordt gewerkt dan voorheen.
Mogelijke opgave nieuw college: Met name de handreikingen vanuit het RAP2 moeten nog hun plek krijgen in
het gemeentelijke handelen. ln 2015 benadert de provincie alle gemeenten om hen te helpen hun praktijk hierop
te ontwikkelen en hun eigen afwegingen te maken. ln de loop van 2015 zullen PS het nieuwe RAP 2016-2019
vaststellen.
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lnzet van IGP-investeringsgeld voor N411 en verbreding Lekkanaal vindt plaats zodra de realisatieplannen
gereed zijn. Voor andere projecten, zoals Eiland van SchalkwijUlunet aan de Snel en het Hollandse
lJsselgebied, worden besluiten daartoe voorbereid. De oriëntatie op nieuwe kansen bij
gebiedsontwikkelingsprojecten gaat voort.
Vanuit het structurele budget IGP/RAP van € 3 mln. per jaar vindt binnen de provinciale begroting jaarlijks tot en
met2017 voorfinanciering plaats ter compensatie van de rentederving rond het programma Hart van de
Heuvelrug. ln totaal bedraagt dit € 7 mln. PS hebben ingestemd met het terugvloeien van de jaarresultaten van
programma 1 en 2 tot en met 2017 lol een maximum van die € 7 mln. ln 2013 is reeds € 1,1 miljoen
teruggevloeid.
Trajecten als Utrecht-OosUUtrecht Science Park zijn nieuwe vormen van (gelijkwaardige) samenwerking waarin
de provincie moet groeien. Onze rol in dergelijke netwerken is veranderd: de provincie is een van de partners in
plaats van regisseur. Het is van belang dat goed wordt ingespeeld op onzekerheden, kansen en omstandigheden
van elk van de partners en om de ambitie en outcome centraal te houden.

Bovenprov¡nc¡aal ruimtelijk beleid
Provinciale opgave coalitieakkoord: Ontwikkelingen houden niet op bij de provinciegrens. Wij maken deel uit
van de Noordelijke Randstad, het meest dynamische deel van ons land. lnzetten op
provinciegrensoverschrijdende samenwerking zoals met de Noordvleugelpartners, de NV Utrecht, het Groene
Harl en de regio FoodValley is daarom van meer dan gemiddeld belang.

Wat is bereikt: De provincie heeft de rol van coördinator vervuld of was partner in enkele provinciegrensoverschrijdende projecten en programma's zoals Groene Hart, Structuurvisie mainport Amsterdam-SchipholHaademmermeer (SMASH), Schaalsprong Almere (RRAAM), de Gebiedsagenda Noord-Holland-UtrechtFlevoland (MIRT) en FoodValley.
Eind 2013 is in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma lnfrastructuur Ruimte en Transport (BO-MIRT) de
Gebiedsagenda Noord-Holland-Utrecht-Flevoland vastgesteld. Deze hebben wij in samenwerking met o.a. NoordHolland, Metropoolregio Amsterdam MRA, Flevoland, Almere, Gemeente Utrecht, Regio Utrecht en het Rijk
opgesteld. ln deze Gebiedsagenda is de gezamenlijke visie van Rijk en regio op het fysiek ruimtelijk domein
beschreven. De agenda biedt tevens een kader en een voorraadagenda voor besluitvorming in het jaarlijkse BOMIRT. De verdienste van de Gebiedsagenda is dat Utrecht beter op de kaart staat bij het Rijk en dat er een goede
basis ligt voor toekomstig beleid en investeringen.
Rijk en regiopartners hebben, onder andere via het BO-MlRT, strategische afspraken gemaakt over hoe de visie
gerealiseerd kan worden van de partners binnen NV Utrecht (Gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht,
Regio's Utrecht en Amersfoort en de regio Gooi en Vechtstreek) zoals die is ven¡voord in de Eindbalans. Een
aantal in de Eindbalans geagendeerde onden¡verpen heeft een eigen vervolgtraject gekregen (onder meer
Utrecht-Oost en de 412-zone).
ln 2013 heeft het Rijk het initiatief genomen tot een verkenning of en hoe meer samenwerking en (economische)
samenhang van de drie prioritaire stedelijke regio's (Noordelijke, Zuidelijke Randstad en BrainporUEindhoven) de
concurrentiekracht van Nederland kan vergroten. Deze verkenning Ruimtelijk economische ontwikkelstrategie
(REOS) verrichten wij in samenwerking met Rijk, betrokken provincies en grote steden. We willen via REOS ons
profiel (inter)nationaal versterken.
ln september 2013 is een MIRT-ondezoek afgerond dat de ruimtelijke kansen en belemmeringen in beeld brengt
voor het uitbouwen van de internationale concurrentiepositie van FoodValley. Het ondezoek is verricht in
opdracht van Rijk, Regio FoodValley en provincies Utrecht en Gelderland.
ln 2012 hebben de Groene Hartprovincies, waterschappen en gemeenten afgesproken om de samenwerking
vorm te geven via een moderne netwerkorganisatie, gericht op het boeken van concrete resultaten op de thema's
ruimtelijke kwaliteit, water- en bodemgebruik en recreatie/toerisme. Op basis van duo-verantwoordelijkheden
binnen de Stuurgroep zijn allianties met andere partners aangegaan. Op het vlak van watenecreatie zijn al
concrete fisieke resultaten zichtbaar, zoals het sloepennetwerk door plassen en vaarten. Over nieuwe initiatieven
en ruimtelijke kwaliteit vindt steeds intensiever het gesprek plaats met belanghebbenden in het gebied. Dit
gebeurt onder meer via de site www.kwaliteitsatlas.nl en goed bezochte bijeenkomsten. De drie GroeneHartprovincies zoeken ook nadrukkelijker de afstemming in hun beleid en in de concrete beleidstoepassing.
Mogelijke opgave nieuw college: De provinciale rol in bovenprovinciale netwerken vereist dat goed wordt
ingespeeld op onzekerheden, kansen en omstandigheden van elk der partners. Belangrijk is om de ambitie en
outcome centraal te houden.

Hart van de Heuvelrug
Provinciale opgave coalitieakkoord: Daar waar sprake is van een omvangrijke ruimtelijke opgave met
meerdere belangen, die het lokale niveau overschrijden, pakken wij onze rol op in de gebiedsontwikkeling. Op dit
moment participeren wij in het gebiedsontwikkelingsprogramma Haft van de Heuvelrug. Dit programma is een
inspirerend voorbeeld van gebiedsontwikkeling. Dit geldt ook voor de herinrichting van v/regbasrs Soesferberg.
Samen met de gemeenten werken w| aan een optimalisatie van het woningbouwprogramma. Deze is
noodzakelijk voor een verantwoorde financiering van het programma.
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Wat is bereikt: De uitvoering van het programma vordert gestaag. lnmiddels zijn er elf projecten gerealiseerd,
zijn de eerste kavels op het bedrijventerrein Richelleweg uitgegeven en is de planvorming van met name de
woningbouwprojecten Apollo Noord/Kontakt der Kontinenten en de Vliegbasis verder gevorderd. Verder is gestart
met de aanleg van de verdiepte ligging van de N237, de realisatie van het ecoduct Boele Staal en de aanleg van
de nieuwe ontsluitingsweg ten behoeve van de woonwijk van de Vliegbasis. Voor de op de Vliegbasis te
realiseren woonwijk is een schetsontwerp van het Stedenbouwkundig plan inclusief haalbaarheidsberekening
gereed. Het Park Vliegbasis Soesterberg is eind 2014 opengesteld voor het publiek.
Begin 2013 hebben zowel de gemeenteraden van Soest en Zeist als Provinciale Staten ingestemd met het
Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug. Hierin is de ambitie vastgelegd de opbrengsten te
maximaliseren en de kosten te beperken.
Met beide gemeenten wordt gewerkt aan nieuwe samenwerkingsovereenkomsten die, zoals het er nu naar uitziet,
begin 2015 door de gemeenteraden en Provinciale Staten kunnen worden vastgesteld. lnzet daarbij is te komen
tot een afronding van het programma in de komende tien jaar.
Mogelijke opgave nieuw college: Om het programma Hart van de Heuvelrug in de komende tien jaar te kunnen
afronden, dient de volgende periode ook door de provincie nog de nodige extra inzet worden gepleegd, met name
voor wat betreft de uitvoering en voorfinanciering van het project Vliegbasis Soesterberg en de projecten waarvan
de provincie trekker is.

Wonen en b¡nnenstedelijke ontwikkeling
Provinciale opgave coalitieakkoord: Om als regio aantrekkelijk te blijven is het belangrijk dat de bestaande
woningbouwopgave wordt gerealiseerd. Conform de NV Utrechtambitie, waarin invulling wordt gegeven aan de
rijksopgave voor provinciale woningbouw, willen w| twee derde deel van de woningopgave binnenstedelijk
realiseren. Daarmee voorzien wij in de toenemende vraag naar binnenstedelijk wonen, vergroten wij het
draagvlak voor zowel openbaar vervoer als voorzieningen (waaronder het cultuuraanbod), verminderen we de
toename van de druk op de rijksinfrastructuur en voorkomen wij extra claims op het landelijk gebied.

Wat is bereikt: ln de PRS is de binnenstedelijke opgave als provinciaal belang aangemerkt. Van de
woningbouwopgave van 68.000 woningen tot2028 moeten 55.000 binnenstedelijk ontwikkeld worden. Daarnaast
is in 2012 de Kadernota Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling vastgesteld met als hoofdambities: op de vraag
afgestemd aanbod, toekomstbestendige binnenstedelijke kwaliteit en efficiënt ruimtegebruik. ln het realiseren van
die ambities wordt nauw samengewerkt met partners zoals gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, flnanciers en
initiatiefgroepen.
De provincie zet in op het ondersteunen van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en praktische pilots om
vernieuwing op de woningmarkt te stimuleren. Zij zorgt tevens voor kennisdeling en netwerkopbouw. Met zeven
gemeenten zijn daartoe specifieke afspraken gemaakt.
Om per situatie maatwerk te kunnen leveren zet de provincie diverse financiële instrumenten in, zoals
garantstellingen. Sinds 2012 heeft de provincie via dit programma aan ruim 65 projecten die gestagneerd waren
of in de opstartfase zaten een impuls gegeven en zo direct bijgedragen aan de realisatie van circa 1.300
woningen en indirect aan circa 8.000 woningen.
ln de voorbereiding van de aanpak wordt waar mogelijk de verbinding gelegd met leefbaarheid, duuzaamheid,
klimaatbestendigheid, mobiliteit, economie, water en natuur/landschap.
Het ondersteunen van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en van praktische pilots om vernieuwing op de
woningmarkt te stimuleren, transformatie van leegstaande gebouwen te ondersteunen en de gewenste
(binnen)stedelijke kwaliteit te realiseren, waaronder het verduurzamen van het bestaande vastgoed, vindt plaats
via het Programma Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling.
Mogelijke opgave nieuw college: Deze opgaven vergen vaak langlopende processen, in dit geval met een
doorkijk naar 2028.ln dat opzicht is hier sprake van een structurele activiteit. Het budget voor dit programma is
echter incidenteel voor de huidige programmapenode (2012-2015). Zonder budget kan aan deze provinciale
ambitie na deze periode niet verder invulling worden gegeven. De doorlooptijd van de Kadernota Wonen en
binnenstedelijke ontwikkeling is tot 2028.
I

nformatievoorzien¡ ng fysieke leefomgev¡ng

Provinciale opgave coalitieakkoord: Het bestuur van de provincie Utrecht staat ten dienste van de Utrechtse
samenleving, bedrijven en instellingen en maatschappelijke organisaties. Wij zijn ons ervan bewust dat we het als
overheid niet alleen kunnen. Wij hebben vertrouwen in de samenleving, in de kracht van mensen, en leggen
daarom meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en op ruimte voor ondernemerschap. Zowel van
medeoverheden, als van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties

Wat is bereikt: Er is ingezet op het breed beschikbaar hebben van ruimtelijke informatie gericht op inhoudelijke
verbindingen, vernieuwende toepassingsmogelijkheden en samenwerking met strategische partners. Zo heeft de
provincie in overleg met gemeenten een afgeschermde digitale samenwerkomgeving ingericht waarbinnen in een
vroeg stadium ruimtelijk beleid kan worden uitgewisseld. Dit bevordert de proactieve afstemming op
beleidskaders. Daarnaast stelt deze digitale omgeving het provinciale ruimtelijk beleid en overige
omgevingsinformatie op toegankelijke wijze beschikbaar aan partners.
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Mogelijke opgave nieuw college: ln het kader van de invoering van de Omgevingswet wordt landelijk informatie
gebundeld die nodig is als gezamenlijke basis voor snellere beleidsvorming en uitvoering, bijvoorbeeld voor
vergunningverleningen. Voor een goedwerkende informatievoorziening in de landelijke Laan van de
Leefomgeving is ook de inbreng van de provincie Utrecht vereist. Omdat het actueel krijgen en houden van deze
informatie een structurele taak betreft, is een bijpassend structureel werkbudget noodzakelijk. Het Rijk vooziet
hier niet in. Decentraal dient voor het maken en publiceren van de nieuwe wettelijke instrumenten en het
aansluiten op de Laan van de Leefomgeving onze eigen omgeving aangepast te worden. Op landelijk niveau
dient de Laan van de Leefomgeving gevuld te worden met de informatiehuizen. De provincies zijn in beeld voor
de inrichting van de informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid. Bestuurlijke besluitvorming door het Rijk wordt
begin 2015 venruacht, dan zal er ook meer duidelijk moeten zijn over de financiële consequenties voor de diverse
overheidslagen.

I

Programma2

-

Landelijk gebied

Wij richten ons beleid op het behoud en het verder ontwikkelen van de kernkwaliteiten en het beleefbaar
zijn van het landschap. De landbouw is een belangrijke drager voor het agrarische cultuurlandschap.
Het beleefbaar zijn door de mens van natuur en landschap vinden wij belangrijk. Beleving van natuur en
landschap draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van de mens.

Kernkwaliteiten landschap
Provinciale opgave coalitieakkoord: de provincie stuurt op het behoud en het verder ontwikkelen van de
kernkwaliteiten en het beleefbaar zijn van het landschap, zowel in de nationale landschappen als daarbuiten. De
Kwaliteitsgids landschappen biedt de basrs voor de in de Provinciale Ruimtelijke Verordening te borgen
kernkwaliteiten. De Kds is ook een goede handreiking om bij initiatieven op deze kwaliteiten te sturen.

Wat is bereikt: Door toepassing van de Kwaliteitsgids wordt landschap bij projecten als thema meegewogen.
Deze gidsen voor de provinciale landschappen zijn op hoofdlijnen (kernkwaliteiten) vertaald in de Provinciaal
Ruimtelijke Structuurvisie / Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRS/PRV). Om doon¡verking te stimuleren zijn
gebruikers, met name gemeenten, actief benaderd over de werkwijze.
Het behoud van kleine landschapselementen (KLE) vindt nu plaats via de provinciale Subsidieregeling Natuur en
Landschap (SNL). Door toezicht, handhaving en ontheffingsverlening op grond van de nieuwe
landschapsverordening (LSV) voorkomt de provincie effectief landschappelijke verrommeling van vooral niet
ruimtelijk relevante ingrepen en handelingen.
Mogelijke opgave nieuw college: Volgend uit de LSV stelt de provincie een waardenkaart vast waarmee de in
de afgelopen jaren geïnventariseerde en beschreven kleine landschapselementen een beschermde status
krijgen.

Beleefbaar landschap en natuur
Provinciale opgave coalitieakkoord: Het beleefbaar zijn door de mens van natuur en landschap vinden w|
belangrijk. Beleving van natuur en landschap draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van de mens.
ln overeenstemming met het Akkoord van Utrecht, dat samen met maatschappelijke organisaties is opgesteld en
het uitgangspunt is voor ons natuurbeleid, zetten wij ons in om 1 .500 ha natuur te realiseren tot 2018. Voldoende
rijksmiddelen zijn hiervoor een voorwaarde. Als de rijksmiddelen ontoereikend zijn om de 1.500 ha natuur te
realiseren, zetten wij via beleid in de structuurvisie de ruimtelijke bescherming van de nog niet gerealiseerde
natuur voort. Dit beleid biedt ruimte om het bestaande gebruik vooft te zetten, maar voorkomt grootschalige
ingrepen die het realiseren van de EHS onmogelijk maken.
Wij nemen de groene contour uit het akkoord op in de structuuruisie. ln de groene contour gelden geen
aanvullende ruimtelijke beperkingen. De EHS kan hier op vrijwillige basis worden gerealiseerd. Dit kan onder
andere door mogelijkheden te bieden aan ruimtelijke ontwikkelingen die financieel bijdragen aan het realiseren
van de EHS (arrangementen). Wij stimuleren en ondersteunen dit, onder meer via ons ruimteliike beleid.
lndien plannen met een plus ten opzichte van de arrangementen ruimtelijk inpasbaar zijn, met inbegrip van het
functioneren van de EHS, werken wij hieraan mee als de extra middelen beschikbaar worden gesteld voor de
natuurontwikkeling binnen de genoemde 1.500 ha EHS (fondsvorming).

Wat is bereikt: ln het beleidsdocument'Natuurbeleid 2.0. Utrecht, netwerk van natuut' hebben PS in 2013 het
nieuwe beleid voor natuur en landschap vastgelegd. Dit beleid sluit aan op het Natuurpact dat met het Rijk is
afgesloten en er is een centrale rol weggelegd voor beleefuare natuur. Circa 400 ha nieuwe natuur is
gerealiseerd. Door de integrale aanpak is waar mogelijk ook de landbouwstructuur rondom die natuurgebieden
verbeterd. Bij het inrichten van een aantal natuurgebieden is de verdroging succesvol bestreden. Voor de
resterende hectare zijn met de waterschappen afspraken gemaakt zodal.deze eind 2015 zijn gerealiseerd.
Er zijn natuurherstelplannen gemaakt voor beschermde natuurmonumenten. De uitvoering is in gang gezet en
zorgt ervoor dat de toestand van de natuur in deze gebieden verbetert. Hierdoor ontstaat er voor omliggende
landbouwbedrijven ontwikkelruimte. De Groene contour is vastgelegd in de PRS en PRV.
Welke ambities hebben wij bijgesteld: De in de PRS/PRV opgenomen mogelijkheden voor ontwikkelingen
binnen de Groene contour hebben niet geleid tot EHS-realisatie. Vanuit de markt zijn er geen haalbare initiatieven
ontwikkeld. Er heeft geen fondsvorming plaatsgevonden.
Mogelijke opgave nieuw college: ln de beleidsdocumenten Natuurbeleid 2.0 en het Grondstrategieplan hebben
PS de planning voor de nieuwe natuur bijgesteld. De nieuwe planning is afgestemd op de afspraken tussen Rijk
en provincies over taak- en middelenverdeling zoals deze zijn vastgelegd in het Natuurpact. De nieuwe planning
kent drie einddata: de internationale opgaven KRW en N2000 moeten eind 2015 zijn gerealiseerd, de overige
natuur eind 2021 respectievelijk 2028.
Vanuit het Bestuursakkoord Natuur wordt van de provincie Utrecht een co-financiering verwacht. Voor 2014 is bij
de Voorjaarsnota besloten deze aan het Rijk toegezegde harde verplichting te dekken vanuit de Agenda Vitaal
Platteland. Voorde periode na2014 is nog geen financiering geregeld.
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Voor het agrarisch natuurbeheer, waarvoor de provincies sinds 1 januari 2014 volledig verantwoordelijk zijn, geldt
een bestuurlijke afspraak voor2014,2015 en 2016 dat Utrecht een fìnanciële bijdrage levert. De financiering van
deze bijdrage is nog niet geregeld.
De voorbereidingen voor de vernieuwing van het subsidiestelsel agrarisch natuurbeheer zijn gestart. De
besluitvorming hierover volgt in 2015. Doel is een effectiever en efficiënter agrarisch natuur- en
landschapsbeheer en integratie met andere thema's. Dit wordt onder meer bereikt door te werken met
collectieven in plaats van met individuele agrariërs.
De invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) brengt met zich mee dat direct moet worden gestart
met het uitvoeren van geborgde herstelmaatregelen en vanaf dat moment met intensieve monitoring. De
vergunningverlening mag niet te ver vooruit gaan lopen op de uitvoering van de herstelmaatregelen. Er zal een
transitie moeten plaatsvinden van het provinciale stikstofueleid naar de PAS. De nieuwe vergunningtools en
beleidsregels moeten worden ingevoerd. De kosten van de herstelmaatregelen en de monitoring zijn opgenomen
in de reeds geprogrammeerde budgetten in het kader van het Natuurpact. Er is echter geen budget opgenomen
voor de extra taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving.
Uit het Natuurpact en de invoering van de Wet natuurbescherming medio 2015 volgt onder meer het opstellen
van een provinciale Natuurvisie en een aantal nieuwe taken op het gebied van soortenbeleid, exotenbestrijding,
artikel 75 FFW, Boswet en faunaschadebeleid. De provincie krijgt ook meer monitoringsverplichtingen ten
aanzien van de toestand van de natuur. ln een implementatienotitie medio 2015 zullen de meer- en minderkosten
van deze nieuwe Wet in beeld worden gebracht.

Ecoducten en faunapassages
Provinciale opgave coalitieakkoord: Het gedurende deze coalitieperiode realiseren van de ecoducten N226
Maarsbergen-Leersum, N227 Maarn-Doorn en N237 Utrechtseweg Griftenstein. B| de overige projecten waar
aanvankelijk werd uitgegaan van een ecoduct kiezen w| voor het treffen van verkeersmaatregelen in combinatie
met de aanleg van kleine faunapassages, tenzij zwaarwegende verkeersveiligheidsoverwegingen dit onmogelijk
maken. Het geld dat voor deze verkeersmaatregelen beschikbaar is, wordt ondergebracht bij het Strategisch
Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU).
Wat is bereikt: PS hebben in 2013 besloten om de ecopassages N226, N227 en N237 aan te leggen. De
voorbereidingen zijn gestart. Voor de faunapassages N237 Griftenstein, Biltse Rading en komingang Zeist
hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeenten Utrecht en De Bilt en het Utrechts
Landschap (HUL). Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht van een realisatie waarbij de benzinestations
behouden blijven. Als dit toch niet mogelijk blijkt wordt alsnog gestart met het venruervingsproces van de twee
benzinestations.

Voor de ecoducten N226 en N227 vindt de projectvoorbereiding plaats. Daarbij wordt gezocht naar breed
draagvlak bij de omwonenden en is samenhang met het convenant met de KAMM-landgoederen (Het Kombos,
Anderstein, Huis te Maarn en Maarsbergen) relevant. Het realiseren van het ecoduct N226 roept nog diverse
vragen op bij omwonenden. Voor de N227 is wel draagvlak. Deze wordt binnenkort aanbesteed. Met de bouw van
het Hart van de Heuvelrug-ecoduct N237 bij Soesterberg is gestart. Tevens is in 2014 een grote faunatunnel
gebouwd onder de N212 bij Wilnis.
ln het door PS vastgestelde mobiliteitsprogramma is € 2 mln. gereserveerd voor verkeersmaatregelen in relatie

tot natuur

.

Mogelijke opgave nieuw college: De feitelijke realisatie van de ecoducten moet nog plaatsvinden. Ook zijn nog
geen verkeersmaatregelen genomen.

Agenda Vitaal Platteland
Provinciale opgave coalitieakkoord: De gewenste kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied krijgt vorm via
Agenda Vitaal Platteland (AVP). De doelen van AVP richten zich op leefbaarheid, landbouwstructuuruersterking,
reconstructie, cultuurhistorie en het programma Groene Hart. Deze agenda wordt gecontinueerd. Vanwege de
financiële wijigingen binnen Inrichting Landelijk Gebied (ILG) en de inhoudelijke veranderingen, wordt een nieuw
kaderdocument AVP opgesteld. De AVP-gebiedscommlssles zorgen door hun rechtstreekse betrokkenheid met
de gebieden voor uitvoerbare plannen met draagvlak. De gebiedscommrssies worden vooftgezet. Een herijking
van de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling fussen de gebiedscommissle en de provìncie moet leiden tot
minder organisatiekosten en minder bestuurlijke drukte en dus meer slagkracht. De mogelijkheden voor één
gezamenlijke ondersteunende organisatie voor de gebiedscommlssies bekryken wij hier ook bij. Structureel lagere
lasten die dit tot gevolg heeft zetten wij in de concrete AVP-projecten in.
Wat is bereikt: De herijking van AVP heeft plaatsgevonden. De resultaten zijn meegenomen in een aangepaste
opzet die is verwoord in het nieuwe Kaderdocument AVP dat PS eind 201 t hebben vastgesteld. Conform het
Kaderdocument is het aantal gebiedscommissies van zeven teruggebracht tot drie en het aantal ondersteunende
organisaties van zeven naar twee. De structureel lagere lasten zijn ten goede gekomen van AVP. ln de
gebiedscommissies zitten gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
De op het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland gerichte EU-aanpak Leader is afgerond. Zeventig
projecten zijn gerealiseerd met een totale investering van € 15 mln. en ruim € 4 mln. Europees geld.
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Mogelijke opgave nieuw college: Het huidige programma loopt tot 2016. ln 2015 zal blijken of het totale
programma voor deze periode is gerealiseerd. De in AVP opgenomen natuuropgave loopt inmiddels tot 2028. ln
het voorjaar 2015 wordt gestart met de uitvoering van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.
Dit richt zich onder meer op agrarisch natuurbeheer, water- en milieumaatregelen, LEADER en
landbouwstructuurversterking. Er worden twee LEADER-gebieden geselecteerd. Een deel van de cofinanciering
van de POP3 regeling moet door de provincie worden gedragen.

Toekomstperspectief landbouw
Provinciale opgave coalitieakkoord: Voor het behoud van de diversiteit en kwaliteit van het landschap speelt
de landbouw een belangrijke rol. Blijvend toekomstperspectief voor de landbouw is daarom een vereiste. . Dit
stimuleren wij via het ruimtelijk beleid en de agenda Vitaal Platteland.

Wat is bereikt: Met de vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) hebben de gemeenten een
helder kader om uitbreidingswensen van landbouwbedrijven te beoordelen.
Op basis van het provinciale stikstofbeleid, de stikstofuerordening en de salderingsbank voor stikstof hebben
zeker 600 veehouderijbedrijven een onherroepelijke Natuurbeschermingswetvergunning gekregen zonder extra
stikstof te deponeren op de Natura 2000 gebieden. Daarmee is hun bedrijfsvoering gelegaliseerd. Ca.225
vergunningen liggen bij de rechter. De provincie heeft circa 35 grote en kleine onderzoeks- en
stimuleringsprojecten ondersteund waarmee uitstoot van stikstof is verminderd, nutriëntenbelasting van wateren
is verlaagd en duurzaamheid van de energievooziening is gestimuleerd.
De landinrichtingsprojecten Noorderpark en RAK Kromme Rijn zijn afgerond. Hierbij is de landbouwstructuur van
bijna 10.000 ha verbeterd. Verder zijn enkele kavelruilprojecten (zoals Modderbeek) succesvol afgerond.
Landinrichtings- en kavelprojecten hebben ook bijgedragen aan natuur- en recreatiedoelen.
ln drie projecten is ervaring opgedaan met de Verkavelen-voor-groeiaanpak.
Welke ambities hebben wij bijgesteld: Het proces van ombuiging van stimuleringsbeleid en
subsidieaftrankelijkheid van de landbouw naar een meer eigen verantwoordelijkheid vergt meer tijd en moeite dan
voorzren.

Recreatie om de stad
Provinciale opgave coalitieakkoord: Het Rijk draagt niet meer bij aan de in de Verstedelijkingsafspraken
overeengekomen ambities voor Recreatie om de Stad (RodS). Een goed recreatieaanbod rond de stad is echter
een noodzakelijke tegenhanger voor de binnenstedelijke opgave. Daarom handhaven w| deze recreatieve
ambities in het ruimtelijk beleid. Ook bieden wij ondernemers ruimte om de voorzieningen te realiseren en te
exploiteren. Door ruimtelijk beleid en door onderzoek naar kansen te faciliteren ondersteunen wij dit. Het
realiseren van deze recreatieve voorzieningen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en
provincie. Landschappelijke kwaliteit, bereikbaarheid en openbare toegankelijkheid zijn belangrijke voorwaarden
voor de voorzieningen.

Wat is bereikt: Vanuit PRSiPRV bestaan er mogelijkheden voor rood voor groenontwikkelingen ter
ondersteuning van recreatie om de stad. De regionale partijen hebben het RodS-programma herijkt. Er is een
prioritering aangebracht voor de nog te realiseren inrichtingsopgave: Wielrevelt en Hamlaan in Haazuilens zijn
gerealiseerd. Voor Haarzuilens (Parkbos en De Rivier) en het Hollandse lJssel-gebied zijn (versoberde)
inrichtingsplannen opgesteld. Het Parkbos en de uitbreiding van het lJsselbos gaan de uitvoeringsfase in. De
andere projecten zijn in voorbereiding. Voor het beheer van deze RodS-gebieden zijn voor de periode Vm 20'l 8
afspraken gemaakt (kwalitatief en financieel). Deze periode wordt gebruikt om met altematieve
financieringsvormen de gebieden zelfuoozienend te krijgen.
Mogelijke opgave nieuw college: De huidige RodS-opgave is nog niet afgerond. Voor de periode na 2018 is er
een risico dat het beheer niet volledig gedekt is.

Recreatie in relatie tot vestigingsklimaat
Provinciale opgave coalitieakkoord: Recreatie wordt steeds belangrijker. Het recreatieve aanbod is belangrijk
voor de kwaliteit van het vestigingsklimaat.
Recreatieve voorzieningen zoals poorten op de Heuvelrug maken de natuur beleefbaar. Bij de herbegrenzing van
EHS betrekken wijde mogelijkheid grootschalige recreatieterreinen buiten de EHS te brengen. ln de gebieden
mef EHS-sfaf us gaan wij op basis van de bestaande natuurwaarden uit van de mogelijkheden en niet de
onmogelijkheden voor recreatieve ontwikkeling. Daarbij betrekken wij ook het belang van recreatieve zonering
voor de natuurwaarden.

Wat is bereikt: ln de provincie is in de afgelopen periode 125 ha recreatiegebied en 55 kilometer aan
recreatiepaden gerealiseerd. Het netwerk van fietsknopen is geactualiseerd en is nu verbonden met dat van de
buurprovincie. Hetzelfde geldt voor het sloepknooppuntennetwerk. Ook zijn twaalf Toeristische Overstappunten
(TOPs) en twee Poorten gerealiseerd. Bij programma 4 wordt hier verder op ingegaan.
Voor recreatie als nevengeschikt doel in natuurgebieden is in het Natuurbeleid 2.0 door PS de basis gelegd. Voor
verdergaande recreatieve zonering ontbreken echter middelen. ln de door PS vastgestelde PRS en PRV,
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inclusief latere partiële hezieningen zijn opties voor recreatieve ontwikkeling opgenomen zoals de aangepaste
saldobenadering in de EHS voor recreatieterreinen en soepele toetsing voor bestaande recreatieterreinen in de
EHS. Voorts is het Henschotermeer buiten de EHS gelegd.
Mogelijke opgave nieuw college: Er zijn geen middelen voor het verlengen van de contracten voor
boerenlandpaden. De paden maken vaak onderdeel uit van routestructuren.
De recreatiedruk op het buitengebied neemt toe, terwijl het toezicht steeds meer afneemt. Deze problematiek
raakt de provinciale groene taakuitvoering, maar ook de gemeenten en de terreinbeherende instanties. De
collectieve ondergrens van het toezicht is bereikt. Een gezamenlijk onderzoeksproject zal leiden tot een concreet
voorstel voor een extra investering in groene buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's).

Groot Mijdrecht Noord
Provinciale opgave coalitieakkoord: W| voeren het recente besluit van Provinciale Staten over Groot Mijdrecht
Noord uit. Mochten de rijksñddden uitbl|ven dan opteren w| voor een soberder plan met een taakstellend
budget. Het soberder plan is primair gericht op het realiseren van de ecologische verbinding BotsholMarickenland.
Gezien de onrust die de plannen voor dit gebied de afgelopen jaren heeft veroorzaakt, vinden wij snelle
besluitvorming over het soberder plan noodzakelijk. Als er een soberder plan komt, dan zal dit nog dit jaar klaar
zijn. Al verworven gronden in Groot Mijdrecht Noord, die niet nodig zijn voor het soberder plan, komen terug op
de markt.

Wat is bereikt: ln juli 2012 hebben PS een plan vastgesteld dat tot stand is gekomen met bewoners en andere
betrokken partijen. Zo'n 50 ha is inmiddels ingericht en als de onderhandelingen met een laatste grondeigenaar
zijn afgerond kan Moerasblok 2 ook worden ingericht. Drie van de vier in provinciaal eigendom zijnde woningen
zijn weer verkocht. De verkoop van gronden loopt ook.
Mogelijke opgave nieuw college: de verkoop van de vierde woning en de overige natuurinrichting moeten nog
worden gerealiseerd.

Dierenwelzijn
Provinciale opgave coalitieakkoord: Het beleid om dierschade te bestrijden wijzigen wij niet. Om dierenwelzijn
te bevorderen gaan wij, in overleg met de buurprovincies en natuurbeheerders, binnen het huidige beleid,
alternatieve en innovatieve verjagings- en bestrijdingsprojecten opzetten en stimuleren. Als er nieuwe diersoorlen
naar de provincie komen die schade kunnen veroorzaken, ontwikkelen we nieuw beleid.

Wat is bereikt: Met de nieuwe Beleidsnota Flora- en Faunawet is de hele keten van het Faunabeheer onder
provinciale vleugels gebracht (Faunabeheereenheid Utrecht en Faunafonds). Gelijktijdig is het Utrechts
Ganzenakkoord vastgesteld in lijn met het voormalige landelijk gesloten Ganzenakkoord. Dat betekent winterrust
van 1 november tot 1 maart, ganzenrustgebieden en een forse reductie van de jaarrondveölijvende ganzen in de
zomef

.

Welke ambities hebben wij bijgesteld: De ambitie om zes topstallen te realiseren, die een voorbeeld moesten
zijn op het gebied van onder meer dierenwelzijn en milieu, is in overleg met de landbouwsector omgevormd naar
maatregelen waarbij boeren bij de uitbreiding van hun bedrijf ondersteuning krijgen op deze gebieden.

Cu ltu u rhistorisch

erfgoed

Provinciale opgave coalitieakkoord: Voor cultuurhistorisch effgoed rs een passend gebruik, dat ook een basrs
biedt voor de financiering van het behoud en beheer, vaak een voorwaarde. In ons ruimtelijk beleid houden we
hiermee rekening.

Wat is bereikt: Het uitvoeringsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie 2007-2014, eerste fase van het
nationaal Project To12020, is afgerond, waarbij onder meer enkele forten zijn gerestaureerd. De kroon op het
werk, het Waterliniemuseum, wordt in 2015 geopend.
ln het kader van het programma 'De Grebbelinie boven wate/ zijn delen van de linie in ere hersteld en beleefbaar
gemaakt. Voorbeelden zijn de restauratie van het noordelijk deel van Fort aan de Buursteeg en het Hoomwerk
aan de voet van de Grebbeberg.
Welke ambities hebben wij bijgesteld: PS hebben het koersdocument, voor de tweede fase van het nationale
project, van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 2015-2020 vastgesteld. Daarin is alleen voozien in de financiën
voor het overgangsjaar 2015. Om de ambities uit het koersdocument te halen, is het noodzakelijk om ook voor de
periode 2016-2020 middelen te reserveren. ln het door GS in juni vastgestelde koersdocument is op basis van de
inventarisatie van Linie in Bedrijf (inclusief toetsing aan de hand van de waardenmeter) de oorspronkelijke ambitie
in de provincie Utrecht teruggebracht tot de kernopgaven. Daarnaast is er in samenwerking met de provincies
Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland voor de uitvoering van het Liniebrede Programma 2014-2020
budget nodig.
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Programma 3 - Bodem, Water en Milieu
De provincie richt zich op krachtige steden en dorpen, een vitaal landelijk gebied en een sterke
economische positie. Voor bodem, water en milieu (BWM) betekent het centraal stellen van deze doelen
dat er gestreefd wordt naar:
- een robuust bodem- en waters¡lsteem, zodat onder normale omstandigheden functies goed kunnen
worden uitgevoerd en extreme situaties kunnen worden opgevangen;
- bodem-, water- en milieukwaliteitseisen die passend zijn voor de functie van een gebied;
- een duurzaam gebruik van de leefomgeving, zodat de mogelijkheden die het natuurlijk systeem biedt
ook in de toekomst gebruikt kunnen worden.

Provinciale opgave coalitieakkoord :
Het coalitieakkoord vraagt om een herijking van het bodem-, water- en milieubeleid.'Koppen op wettelijke taken'
worden alleen nog vooftgezet als ze bijdragen aan de kerntaken op het fsieke domein, zoals waterveiligheid en
waterkwaliteit voor natuur. De overige koppen en niet-wettelijke taken worden afgebouwd.
Wat is bereikt:
De herijking van het BWM-beleid heeft geresulteerd in de Kadernota Bodem, water en milieu (2012). We richten
ons op de volgende vier prioriteiten en een goede basiskwaliteit.

Waterveiligheid
Er is een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Deltabeslissingen. Voor Utrecht zijn Neder-Rijn
en Lek cruciaal. Voor de Utrechtse dijken gaan strengere normen gelden. Onder leiding van de provincie Utrecht
is, samen met andere partijen, het Regioadvies NederRijn-Lek opgesteld. Voortvloeiend uit het regioadvies
NederRijn-Lek is inmiddels de Verkenning Centraal Holland gestart onder leiding van Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden. Met inbreng van de provinciale belangen, een integrale benadering en de mogelijkheden om
wensen ten aanzien van natuur, recreatie of andere gebiedsontwikkelingen mee te nemen, leidt dit op termijn tot
besluiten over dijkversterkingen en een grotere waterveiligheid.
Ook de Grebbedijk heeft, als Deltadijk, een plek gekregen in het Deltaprogramma. Keringen langs de
Hollandsche lJssel en het Amsterdam-Rijnkanaal kunnen door versterking van de Lekdijk een lagere status
krijgen waardoor naar venvachting geen ingrijpende versterkingen meer nodig zullen zijn.
ln het kader van meerlaagsveiligheid stimuleren we ruimtelijke adaptatie. Door het aanbieden van tools
ondersteunen we gemeenten om waterrobuust te bouwen en denken we mee bij nieuwe ontwikkelingen.

Zoetwatervoorz¡en¡ng
ln regionaal verband zijn adviezen opgesteld voor de Deltabeslissingen over de zoetwatervoorziening. Daaraan is
bijgedragen vanuit de provinciale belangen in de lsieke leefomgeving. ln de uitvoering van de Deltabeslissing
Zoetwater heeft de provincie het initiatief genomen om in de komende periode regionaal voorzieningenniveaus te
gaan opstellen. Het voorzieningenniveau geeft aan wat de verschillende gebruikers van de overheid mogen
ven¡vachten als het gaat om watervoorziening, in normale tijden en in tijden van droogte. Tevens participeert de
provincie in de uitwerking van de vergroting van de wateraanvoermaatregelen naar West-Nederland om onder
meer te zorgen dat de veiligheid van regionale keringen geborgd blijft.
De eerste fase van de Toekomstverkenning bodemdalingsgevoelig gebied is afgerond. Deze verkenning maakt
duidelijk dat een gedifferentieerde, gebiedsgerichte benadering van bodemdaling in het veenweidegebied zinvol
lijkt. ln 2014 is de tweede fase gestart, enerzijds een opschaling van het studiegebied, andezijds een verdieping
voor knelpuntgebieden.
ln regionaal verband (Rijn-West en Rijn-Oost) zijn afspraken gemaakt over de invulling van de Kaderrichtlijn
Water (KRW). ln het nieuwe Bodem-,Water- en Milieuplan worden de begrenzing van de KRW-waterlichamen, de
hoogte van de doelen, en de hoofdlijnen van maatregelen vastgelegd voor de periode (ot2021. Dit alles is gericht
op het uiterlijk in 2027 voldoen aan de doelstellingen voor waterkwaliteit en het scheppen van de vooruvaarden
voor de internationale natuunvaarden.
ln de afgelopen periode zijn in het grootste deel van de zogenoemde TOP en SUBTOP-gebieden - verdroogde
natuurgebieden - maatregelen uitgevoerd om de verdroging terug te draaien. ln de resterende gebieden zal de
uitvoering binnen drie jaar plaatsvinden

Leefkwaliteit stedelijk gebied
De Utrechtse regio is aantrekkelijk als woon-, werk- en recreatiegebied. Door deze aantrekkingskracht en de
centrale ligging wordt de provincie steeds drukker en intensiever gebruikt. Circa 80% van de Utrechtse bevolking
woont binnenstedelijk. ln de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) heeft de provincie de keuze gemaakt om
in te zetten op de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de rode contouren, onder andere om hiermee de druk op
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het landelijk gebied te beperken. Gevolg hiervan is dat een verdichting van functies plaatsvindt en daardoor de
milieukwaliteiten onder druk komen te staan. ln het bijzonder gaat het dan om luchtkwaliteit, geluidsbelasting en
de milieuveiligheidsrisico's.
Om de leefbaarheid in het stedelijk gebied hoog te houden zijn tools ontwikkeld om een betere añrueging en
slimmere keuzes te kunnen maken bij ruimtelijke ontwikkeling. Een belangrijke tool is de zogenaamde
Ontwerptafel ('Map table'), waarmee de gevolgen van ruimtelijke keuzes in stedelijk gebied voor
leefomgevin gsfactoren di rect zichtbaa r worden.
Ter verbetering van de luchtkwaliteit zijn maatregelen uitgevoerd van het Nationale Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) waarin Rijk, provincie en gemeenten samenwerken. De provincie heeft ter bevordering van
de duurzaamheid bijgedragen aan een basisinfrastructuur voor het gebruik van groengas en elektrisch rijden.
Acht groengastankstations zijn gerealiseerd met behulp van een renteloze lening, vijf aanvragen worden nog
gerealiseerd. ln combinatie met andere NSL-maatregelen, heeft dat ervoor gezorgd dat de provincie Utrecht de
Europese normen voor luchtkwaliteit in 2015 gaat halen.
Op grond van een EU-richtlijn heeft de provincie in 2013 een vijflarig Actieplan geluid vastgesteld, gericht op
vermindering van de geluidsbelasting van provinciale wegen. De doelstelling is om de overlast van provinciale
wegen te beperken tot 61 dB Tevens is een geluidskaart voor provinciale wegen opgesteld.
Er is een gezondheidskaart provincie Utrecht ontwikkeld, waarin de opgetelde effecten van milieubelasting op de
gezondheid zijn weergegeven. Deze dient als kennisinstrument voor zowel provincie als gemeenten en wordt
gebruikt om gezondheidsrisico's inzichtelijk te maken in gebieden waarin bijvoorbeeld bouwprojecten gaan
plaatsvinden.
Stiltegebieden worden beschermd via de Milieuverordening, deze is de afgelopen periode geactualiseerd.

Ondergrond
ln de door PS vastgestelde Kadernota ondergrond is gekozen voor een nadrukkelijke bijsturing van het
provinciale beleid. De nota anticipeert expliciet op landelijk beleid door enerzijds de strategische
grondwatervoorraden voor toekomstige generaties vast te leggen en te beschermen. Andezijds biedt de nota
vanuit het oogpunt van duuzaamheid meer ruimte voor koudewarmte-opslag of aardwarmte. Tevens is op basis
van provinciale belangen aangegeven waar mijnbouwactiviteiten, zoals schaliegaswinning, wel en niet mogelijk

ztn.
De bescherming van gebieden voor watenrvinning voor drinkwater is adequaat geregeld in de Milieuverordening
(herzieningen in 2012 en 2014). Daarnaast is het Uitvoeringsprogramma Drinkwater vastgesteld (2014) op grond
waarvan we samen met een groot aantal samenwerkende partijen maatregelen uitvoeren om het drinkwater in
Utrecht te beschermen.
Vanuit de verantwoordelijkheid voor de grondwaterkwaliteit, het onttrekkingenbeleid en de uitvoering van de KRW
op het gebied van grondwater, had de provincie het voortouw voor het Utrechtse grondwater in de planvorming
voor de KRW-periode 2016-2021. ln het nieuwe BWM-plan wordt de begrenzing van de grondwaterlichamen
vastgesteld, evenals het doelbereik en de benodigde maatregelen. De KRW-maatregelen zijn ook opgenomen in
het Uitvoeringsprogramma Drinkwater.
Voor de bodemsaneringsoperatie zijn na een eerste selectie van 750 spoedlocaties (verontreinigingen die een
mogelijk risico vormen voor mens of milieu) op dit moment nog 91 spoedlocaties die moeten worden aangepakt.
Ook is samen met een aantal gemeenten onderzocht of binnen hun grondgebied het saneren van grootschalige
verontreinigingen door middel van een gebiedsaanpak mogelijk is.

Basiskwaliteiten
Om de zes basiskwaliteiten -bodemkwaliteit, waterkwaliteit, waterkwantiteit, lucht, geluid en externe veiligheidaan de eisen en wensen van het gebruik te laten voldoen, zijn de wettelijke taken uitgevoerd. De provincie
Utrecht is bevoegd gezag op 19 beleidsterreinen binnen de frTsieke leefomgeving. Naast vergunningverlening
betekent dat toezicht houden en handhaving. Aan de hand van beleidsprioriteiten is jaarlijks een Jaarprogramma
Vergunningverlening en Handhaving (JUP) opgesteld, waarin aangegeven is hoeveel vergunningen, toezichts- en
handhavingsactiviteiten er worden uitgevoerd. Daamaast is de provincie regisseur van de professionalisering van
de (milieu)handhaving met andere handhavingspartners. De afspraken over het gezamenlijk en integraal en
daarmee efficiënt oppakken van deze taken hebben geresulteerd in het Uitvoeringsprogramma
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2015.
De taken vergunningverlening en handhaving BWM zijn sinds 1 juli 2014 ondergebracht bij de Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD) evenals Toezicht en Handhaving van de groene regelgeving. De provincie is samen met
elf Utrechtse gemeenten de opdrachtgever en eigenaar van de RUD. De oprichting van de RUD was complex, de
transitie is gepaard gegaan met het overplaatsen van ruim vijftig medewerkers uit het primaire proces. Daamaast
vervullen tien medewerkers een bedrijfsvoerings- c.q. managementfunctie bij de RUD. De volledig ontvlechting
zal medio 2015 zijn afgerond. De overdracht van taken aan de RUD is budgettair neutraal gerealiseerd. Er is een
desintegratiereserve gevormd waaruit de projectkosten en de desintegratiekosten worden gefìnancierd. Vanuit
het programma Milieu zal hierin de komende jaren in totaal maximaal € 3 mln. moeten worden gestort. Dit is
reeds in de begroting ven¡verkt.

15

Mogelijke opgave nieuw college: Het beleid voor bodem, water en milieu is voor de komende periode verder
uitgewerkt en ingevuld in het Bodem, water en milieuplan 2016-2021. Vaststelling vindt eind 2015 plaats. ln het
plan staan de wettelijke taken beschreven, worden de verschillende beleidsterreinen integraal behandeld -vanuit
een gebiedsopgave gedacht in plaats van vanuit het thema- en worden de diverse beleidscycli gelijk getrokken.
Dit zorgt voor beter toe te passen maatregelen en beter op elkaar afgestemd beleid. Het beleidsplan is op haar
beurt weer een bouwsteen voor de Omgevingsvisie die op termijn ontwikkeld gaat worden (zie ook
Programma 1). ln 2015 wordt ook het eerste jaarlijkse uitvoeringsprogramma opgesteld en worden de bestaande
verordeningen aangepast.
De toekomstige invulling van de bodemsaneringsoperatie is nog onzeker. Met het Rijk wordt eind 2014 een nieuw
Convenant Bodem gesloten waarin een omslag wordt gemaakt van het saneren van vervuilde locaties naar
duuzaam bodembeheer; de aanpak van bodemverontreinigingen moet integraal onderdeel gaan vormen van
ruimtelijke ontwikkelingen. Tevens worden in het nieuwe convenant financiële afspraken gemaakt over de nog te
saneren spoedlocaties. Het is nog niet zeker of de provincie van het Rijk voldoende financiën ontvangt om dit ook
daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Wellicht is nog een extra bijdrage nodig.
Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen jaren deels verbeterd is, blijven er aandachtspunten. Het is nog onduidelijk
of het rijk na het NSL nog een voortzetting van de gezamenlijke aanpak van de luchtverontreiniging voorstaat.
Tenslotte zijn de financiële consequenties van SWUNG, de nieuwe regelgeving op het gebied van
geluidsoverlast, op dit moment nog onduidelijk.
Voor de periode 1 juli2014 tot 1 januari 2017 is afgesproken dat de RUD lumpsum gefinancierd wordt. Na 1
januari 2017 zijn nieuwe financiële afspraken nodig. Daarnaast wordt in de nieuwe bestuursperiode landelijk de
nieuwe Omgevingswet (Ow) ontwikkeld en ingevoerd, op zijn vroegst in 2018. De Ow brengt veranderingen in de
taakuitvoering en bedrijfsvoering van de RUD. Over het realiseren van deze noodzakelijke veranderingen dienen
financiële afspraken te worden gemaakt. De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) is de andere
omgevingsdienst in de provincie Utrecht, waarvan vijftien gemeenten opdrachtgever zijn. De bestuurders hebben
onderling en met het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu afgesproken om beide omgevingsdiensten in de
toekomst samen te voegen tot een provinciebrede RUD.
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Program ma 4

- Economische

ontwikkeling

Een internationaal concurrerend vestigingsklimaat is een voorwaarde voor goede economische
prestaties van een regio. Uit onderzoek van de Europese Commissie komt de provincie Utrecht voor de
tweede achtereenvolgende keer als de meest concurrerende regio van Europa naar voren. De
belangrijkste opgave van het programma Economische ontwikkelingen is dan ook om samen met de
partners in de triple helix deze positie te behouden en verder te versterken. We hebben daar in deze
coalitieperiode invulling aan gegeven via innovatiestimulering (EBU), acquisitie van buitenlandse
investeringen, de aanpak van de kantorenleegstand en herstructurering van bedrijventerreinen.
Het recreatieve aanbod is belangrijk voor de kwaliteit van het vestigingsklimaat. We hebben daar in deze
coalitieperiode invullíng aan gegeven door in te zetten op een samenhangend, herkenbaar en toegankelijk
aanbod voor een breed publiek (onder andere met het Recreatief HoofdNetwerk en RodS). Ook
duuzaamheid draagt bij aan een internationaal concurrerend vestigingsklimaat. Wij zien duurzaamheid
als een integraal onderdeel van de kerntaken, daarom is duurzaamheid ook geen apart thema in het
overdrachtsdocument. We hebben ondernemerschap gefaciliteerd door in te zetten op een digitaal
ondernemersplatform. Om beheer en onderhoud minder afhankelijk te maken van financiering door de
overheid is in deze coalitieperiode ingezet op het traject Toekomst Recreatieschappen en innovatieve

financiering.

Vestig i ngskl i maat en concurrentiepositie
Provinciale opgave coalitieakkoord: Met een gezamenlijke inzet van bedrijfsleven, kenniscentra en overheid
zorgen voor een goed vestigingsklimaat en een concurrerende positie in binnen- en buitenland. Daarvoor voeren
w| de door ons opgesfe/de Economische Visie 2020 uit en stellen een hieraan gekoppelde Economische Agenda
op. Tegelijk zetten wij samen met de partners in op profilering van de regio met als speerpunten life sciences,
creatieve industrie en duurzaamheidseconomie. Vanaf 2013 stellen wij jaarlijks € 2,15 mln. structurele middelen
beschikbaar om het economisch beleid vorm te geven.

Wat is bereikt: De Strategische Agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) is door PS
vastgesteld als kader voor de inzet van de € 2,15 mln. per jaar. Binnen de speerpunten Groen, Gezond en Slim
(diensteninnovatie) vertaalt de EBU maatschappelijke opgaven naar economische kansen.
Mogelijke opgave nieuw college: Het zorgen voor een goed vestigingsklimaat en een concurrerende positie in
binnen- en buitenland blijft door de (ruimtelijk) economische ontwikkelingen een continue opgave.

Kennis en creat¡viteit
Provinciale opgeve coalitieakkoord: Onze economische strategie richt zich op kennis en creativiteit. Hiervoor
zijn een goed ontwikkeld internationaal netwerk en acquisitie bij internationale bedrijven belangrijk. Maar ook
nauwe samenwerking met naburige regio's zoals de Noordvleugel en regio FoodValley. Voor de kennisindustrie
is Utrecht Science Park (USP) de basn. Op termijn zijn hiervoor satellietlocaties gewensf; kleinschalige c/usfers
van soor-tgelijke bedrijven, in de nabijheid van en nauw verbonden met het Science Park. W| ondersteunen
lopende initiatieven binnen de integrale ruimtelijke afweging. Onze strategie richt zich ook op het bieden van
ruimte aan al aanwezige economische sectoren, zoals de zakelijke dienstverlening. Dit betekent het verbeteren
van de bereikbaarheid van de provincie, zorgen voor een optimaal woon- en leefklimaat, met culturele en
recreatieve voorzieningen en werkmilieus van goede kwaliteit.
Wat is bereikt: Acquisitie van buitenlandse bedrijven heeft vanaf 2012 tot en met oktober 201429
investeringsprojecten opgeleverd, € 41 ,4 mln. aan investeringen en 459 arbeidsplaatsen. Het internationaal
vestigingsklimaat verbetert door de opening van de intemationale school (lSU) in augustus 2012 en de voorziene
opening van een Expat Center. Door te focussen op economie heeft de samenwerking met zusterprovincie
Guangdong (China) een nieuwe impuls gekregen.

Ten behoeve van de samenwerking in de Noordvleugel is een economische agenda opgesteld. Mogelijkheden
voor een Noordvleugelbreed investeringsfonds worden ondezocht en op het gebied van gaming wordt
samengewerkt binnen het programma Growing Games. Voor landsdeel West heeft de provincie samen met de
partners in de Randstad een programma opgesteld voor de besteding van de Europese middelen (EFRO) voor
innovatie in de periode 2014-2020. Met FoodValley werken we samen bij de acquisitie van buitenlandse bedrijven
en cofinancieren we gezamenlijk het innovatieproject Go Without Salt. Via Veenendaal zorgen we voor het
aanhaken van FoodValley bij de EBU.
Met de oprichting van de stichting Utrecht Science Park en de bouw van een tweede Life Science lncubator, dat
vooziet in huisvesting met faciliteiten en begeleiding voor jonge life sciencebedrijven, worden kennisintensieve
bedrijven beter gefaciliteerd. De beoogde satellietlocatie van het USP (het R|VM-terrein in Bilthoven) is gekocht
door het Serum lnstitute of lndia. Het Utrecht Science Park onderzoekt nu de mogelijkheden voor samenwerking.
Mogelijke opgave nieuw college: Economische samenwerking met partners in de Randstad, de Noordvleugel,
FoodValley en Guangdong staat nog in de kinderschoenen. Er is meer tijd en inzet nodig om de vruchten te
kunnen plukken. De ontwikkeling van een internationaal netwerk en acquisitie van buitenlandse bedrijven is een
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continu proces. De ontwikkeling van het RlVM-terrein tot satellietlocatie van het USP is nog niet afgerond en zal
ook de komende jaren nog de nodige aandacht vragen.

Eigen verantwoordelijkheid en ru¡mte voor ondernemerschap
trVij leggen meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid en op ruimte voor
ondernemerschap en willen ontwikkelingen met een regionaal belang versnellen. Voor onze rol ten aanzien van
het stimuleringsbeleid investeren w| alleen in projecten met een vliegwieleffect. Wij doen dit zoveel mogelijk op
basrs yan revolverende constructies en cofinanciering. De projecten moeten een meenilaarde opleveren voor
werkgelegenheid, bedr|vigheñ én duurzaamheid. lrVij willen dat de Taskforce lnnovatie wordt omgevormd van
een projecten- naar een netwerkorganisatie.

Provinciale opgave coalitieakkoord:

Wat is bereikt: De projectenorganisatie Taskforce lnnovatie is omgebouwd naar een netwerkorganisatie: de
EBU, waarin overheid, bedrijfsleven en onderuvijs (triple helix) samenwerken. Binnen de speerpunten Groen,
Gezond en Slim heeft de EBU in krap twee jaar tijd ruim € 50 mln. aan investeringen los gemaakt die, gebaseerd
op ervaringscijfers, op middellange termijn 500 banen opleveren. De volgende projecten zijn in deze
coalitieperiode met fìnanciële steun van de provincie van start gegaan: Growing Games, Smart Grids,
Portfoliogarantie duurzame energie, Life Sciences fonds, Life Sciences lncubator, Go Without Salt, NutriBrain,
MBO lncubeter, Kredietunie Midden Nederland en de UOA Masterclass. Ook het Netwerk Utrecht2040 waarin we
samen met andere overheden, bedrijven en partners participeren draagt bij aan een duurzame Utrechtse regio.
Mogelijke opgave nieuw college:: De Strategische Agenda van de EBU is een langetermijnagenda met de
ambitie om tot 2020 € 500 mln. aan investeringen uit te lokken en daarmee enkele duizenden banen te creëren.

Ruimtelijk economisch beleid : Herstructurering en kwaliteit werklocat¡es
Provinciale opgave coalitieakkoord: Wj zetten met kracht in op intensivering en herstructurering van
bestaande werklocaties, zodat bestaande bedrijventerreinen worden aangepast aan de eisen die het moderne
bedrijfsleven sfe/f. De regio's stellen regionale convenanten op met afspraken over herstructurering, kwaliteit en
planning. Deze convenanten zijn een belangrijke basrs voor de concretisering van ons ruimtelijk economisch
beleid. Een belangrijk instrument voor de aanpak van verouderde bedrijventerreinen is de
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) Vanuit de Ontwikkelingsmaatschappij dragen w| ook financieel bij
aan de herstructureringsprojecten. Dit doen we alleen als een project past binnen een regionaal convenant en als
bij de herstructurering speciale aandacht bestaat voor energiebesparing en Co2-reductie. ln de praktijk blijkt dat
bedrijven deze i nspanni ng goed terugverdienen.
W| voorzien niet in extra ruimte voor bedrijventerreinen. De restcapaciteit in de structuurvisie vinden wij
toereikend. W| realiseren ons dat in zuidwest-Utrecht herstructurering niet helemaal toereikend zal zijn om
veftrek van bedrijven te voorkomen. De nog beschikbare capaciteit aan bedrijventerreinen stellen w| alleen
beschikbaar als de ontwikkeling past in een regionaal convenant.

Wat is bereikt: Voor de ontwikkeling van nieuwe en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen zijn vier
convenanten gesloten met regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten. ln de convenanten zijn
afspraken gemaakt over de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen en de herstructurering van de bestaande
terreinen voor de periode 2012-2020. De geraamde behoefte aan nieuwe terreinen is slechts deels ruimtelijk
vastgelegd in de Provinciale Structuurvisie. Om herstructurering te borgen is in de Provinciale Ruimtelijke
Verordening opgenomen dat de ontwikkeling van nieuwe terreinen in redelijke verhouding moet staan tot de
herstructurering van bestaande terreinen. De doelstellingen van de OMU zijn aangescherpt ten opzichte van het
oorspronkelijke businessplan. Tussen 2012 en 2020 moel de OMU 50 ha bedrijventerrein herstructureren. ln
2012heeftde OMU geinvesteerd in de herontwikkeling van de Prodentfabriek in Amersfoort. ln de eerste helft
van 2014 zijn hier twee projecten op Lage Weide bij gekomen. Vanwege het belang van energiebesparing bij de
verhuur van bedrijfsgebouwen wordt bij de (her-)ontwikkeling van bedrijfspanden veel aandacht besteed aan
energiebesparende mogelijkheden en COz-reductie.
Mogelijke opgave nieuw college: Afgesproken is dat vier jaar na vaststelling van de PRS een herijking van de
convenanten zal plaatsvinden. Op basis van de dan geconstateerde behoefte kunnen eventueel nieuwe terreinen
worden vastgelegd. Het grootste deel van de herstructureringsopgave van de OMU zal de komende jaren
gerealiseerd gaan worden.

Transformat¡eopgaven - leegstand kantoren
Provinciale opgave coalitieakkoord: ln een provincie met grote ruimtedruk is een toenemende leegstand van
kantoren niet aanvaardbaar. Wj zetten de mogelijkheden die het ruimtelijk instrumentarium ons biedt zoveel
mogelijk in om te voorkomen dat er nog meer kantoren bij komen. Ook onderzoeken w| de mogelijkheden voor
herbestemming. Alleen voor enkele OV-knooppunten, zoals Hof van Breukelen en station Driebergen-Zeist,
bieden wij mogelijkheden voor nieuwe kantoorlocaties. Wij onderzoeken of de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht
een rol kan spelen bij de transformatie van kantoren.

Wat is bereikt: ln februari 2014 hebben Provinciale Staten unaniem ingestemd met de provinciale aanpak van de
leegstand van kantoren. Het gaat om een aanpak waarbij niet alleen het ruimtelijk instrumentarium wordt ingezet
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(spoor 1); naast het ruimtelijk spoor is er een faciliterend spoor (spoor 2). Op dit moment ligt de Thematische
structuurvisie kantoren ter visie. Deze vormt de basis voor provinciale inpassingsplannen om waar nodig
plancapaciteit te reduceren en bestemmingen te verruimen met als doel herontwikkeling van leegstaande panden
te stimuleren. Met spoor 2, het faciliterende spoor, biedt de provincie ondersteuning aan gemeenten en
marktpartijen bij herontwikkeling van kantoorlocaties. Voorbeelden hiervan zijn De Hoef in Amersfoort en
Planetenbaan in Stichtse vecht. De OMU heeft geen rol gekregen bij de transformatie van kantoren naar andere
functies. Wel is de OMU op locaties waar kantoren- en bedrijventerreinen elkaar raken betrokken bij de
herontwikkeling van vastgoed, bijvoorbeeld Middelland in Woerden en Noordwerk in Veenendaal.
Mogelijke opgave nieuw college: De thematische structuurvisie zal in 2015 worden vastgesteld. De
daadwerkelijke afname van de kantorenleegstand zal de komende jaren moeten plaatsvinden. Daarbij is de
uitwerking van het faciliterend spoor minstens zo belangrijks als de inzet van het ruimtelijk instrumentarium. Over
de taakverdeling tussen gemeenten en provincie bij het faciliterend spoor zijn nog geen afspraken gemaakt.
Datzelfde geldt voor de kosten.

Ontwikkeling Binnenhavens
Provinciale opgave coalitieakkoord: Ter bevordering van goederenvervoer over water zetten we in op concrete
ontwikkeling van binnenhavens (zogenaamde Blue Pofts) die op voorhand kansrijk lijken. Dit gaat dan
bijvoorbeeld om de binnenhavens Lage Weide, Het Kooster en de /sse/t

Welke ambities hebben wij bijgesteld: Uit een kansenanalyse voor Blue Ports in regio Utrecht (najaar 201 1)
leek Het Klooster (Nieuwegein) als enige kansrijk en deze optie is uitgewerkt met een marktpartij. De combinatie
van de business case, nautische veiligheid en akoestische consequenties voor de leefomgeving maakten
realisatie echter niet haalbaar.

Kwaliteit vest¡g¡ngsklimaat - versterken recreatie
Provinciale opgave coalitieakkoord: Vanwege het toenemende belang van recreatie, onder meer voor de
kwaliteit van het vestigingsklimaat, en omdat groene recreatieve voorzieningen bijdragen aan de gezondheid en
het welzijn van de inwoners van de provincie, stimuleren w| de verdere ontwikkeling van het recreatieve aanbod,
ook door de markt.
De toeristisch-recreatieve bedrijvigheid draagt direct bij aan de economie van de provincie. Desalniettemin zien
wij promotie van deze sector niet als taak voor de provincie. Dit is een taak voor het bedrijfsleven.

Wat is bereikt: De provincie heeft ingezet op meer samenhang in en grotere bekendheid van het aanbod voor
een breed publiek en gezorgd dat de basisinfrastructuur beter aansluit op het toeristisch-recreatief product.
Provincie heeft met de AVP-programmabureaus gewerkt aan het realiseren van Toeristische Overstappunten
(TOPs) waarin de markt participeert; twaalf TOPs van de 25 zijn inmiddels geopend op strategische locaties,
veelal samen met ondernemers. Daarbij is met de ANWB een publiek-privaat partnerschap gesloten om het
publieksbereik te vergroten. Het fietsknooppuntensysteem is uitgebreid en knelpuntvrij gemaakt. De
mogelijkheden voor wandelen zijn verbeterd door onder andere de realisatie van een 600 km lang
wandelknooppuntensysteem in Utrecht West. ln 2015 wordt op basis van dit systeem de wandelrouteplanner
gelanceerd en invulling gegeven aan de verdere uitrol ervan. Het ontwikkelde sloepenknooppuntennetwerk is met
zijn 170 km het grootste van Nederland. Het netwerk van de landelijke LangeAfstandWandel- en Fietsroutes is
gereconstrueerd.
Om ondernemers te faciliteren is het Platform UtrechtYouMay tot stand gebracht; een digitaal netwerk dat hen
de noodzakelijke data biedt om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Het biedt recreanten een ovezicht van
de mogelijkheden in de regio. Het digitale platform heeft nu al 1 ,6 miljoen unieke bezoekers per jaar en 23
deelnemende partners. ln 2015 wordt de aanpak voor toeristisch-recreatieve open data verder uitgerold; een
dertigtal nieuwe partners (routeaanbieders, erfgoed- en natuurpartners) koppelen hun data automatisch met de
provinciale U-base.
Om de recreatiedruk van de stedeling te accommoderen zet de provincie in op recreatief groen rondom de stad
Utrecht in het programma Recreatie om de Stad (RodS). Met het decentralisatieakkoord Natuur (2011) zijn de
taken en middelen voor RodS vanuit het Rijk vervallen. De regionale partijen hebben het programma herijkt (zie
voor een verdere toelichting hierop programma 2).
De toeristisch-recreatieve sector dient bij te dragen aan een duurzame versterking van natuur, landschap en
erfgoed en tegelijkertijd wil de provincie ruimte bieden voor ondernemerschap. Daarom is met RECRON, Natuur
en Milieufederatie Utrecht en Het Utrechts Landschap een handreiking voor ondememers opgesteld om de
kwaliteit van de verblijfsrecreatie en natuur in regio Utrechtse Heuvelrug te verbeteren en mogelijkheden te
stimuleren.
Het Stimuleringsfonds zakelijk toerisme heeft geleid tot veertien biedingen voor internationale wetenschappelijke
congressen. Dit krijgt vervolg in EBU-verband. Ook zijn vanuit de provincie vijf kenniscongressen ondersteund.
ln het ruimtelijk beleid is in de PRS en PRV het landelijke toervaartnetwerk en de ontwikkelruimte voor
recreatieve voozieningen expliciet verankerd. Dit is het geval in de recreatiezones rondom de steden, voor
(boven)regionale recreatiegebieden en door de aangepaste saldobenadering voor nieuwe en soepele toetsing
van bestaande recreatiegebieden in de EHS. ln Natuurbeleid 2.0 is toegankelijke en beleefbare natuur het
voomaamste doel (zie ook programma 2).
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De toeristische gebiedsmarketing en daarmee profilering is na 2014 geheel afgebouwd (van jaarlijks
naar € 0).

€ 1,5 mln.

Mogelijke opgave nieuw college: De provincie zet in op het behouden en versterken van het Recreatieve
HoofdNetwerk, maar er zijn, naast structurele budgetten voor de recreatieschappen, geen structurele in
investeringsbudgetten beschikbaar voor de versterking van het (boven)regionale routenetwerk met haar TOPs en
vanaf 2018 voor het onderhoud van het fietsknooppuntensysteem.

Recreatieschappen
Provinciale opgave coalitieakkoord: De recreatieschappen vormen wij om naar een orgqnisatie die beter past
bij de huidige tijd. De organisatie van beheer en onderhoud moet beter aansluiten bii de mogeliikheden van het
bedrijfsleven. Daardoor worden beheer en onderhoud minder afhankelijk van financiering door de overheid.

Wat is bereikt: Met gemeenten wordt hiervoor een traject doorlopen. De beoogde uitkomst van het traject is
vastgelegd in de Koersnotitie Toekomst Recreatieschappen en stelt maatwerkoplossingen voor die worden
ondersteund door de deelnemers van de recreatieschappen. Voor de vezelfstandiging van de
uitvoeringsorganisatie is een interim-directeur aangesteld. Provincie Utrecht en Recreatie Midden Nederland laten
een verkenning uitvoeren naar een Utrechts Routebureau; de afronding vindt plaats begin 2015. De huidige stand
van zaken van de recreatieschappen is als volgt:
. Het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied wordt gefaseerd opgeheven en de
borging van onderdelen wordt onderzocht.
Het Plassenschap Loosdrecht werkt met gebiedspartijen en ondernemers aan een Masterplan en quick wins.
Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen wordt opgeheven omdat Amsterdam wil uittreden. Het
liquidatietraject heeft vertraging opgelopen. Nu wordt gewerkt aan een toekomstplan met een duuzame
financieringsparagraaf . De Legakkervisie is opgesteld en met ondernemers zijn kansen voor publiek-private
financiering van de recreatie-eilanden verkend.
¡ Recreatieschap De Stichtse Groenlanden blijft vooralsnog voortbestaan, onder de provinciale vooruvaarde
dat men ontwikkelingsgerichter gaat werken. Het schap stelt daarom vraaggerichte ontwikkelplannen op om
beter in te kunnen spelen op de markt.
Mogelijke opgave nieuw college: Alle recreatieschappen en de uitvoeringsorganisatie zijn in transitie. Er vindt in
de vier schappen en de uitvoeringsorganisatie maatwerk plaats in de uitvoering. De ven¡vachting is dat een
periode tot na 2015 nodig is om de verschillende recreatieschappen toekomstbestendig te maken. Voor de
opheffing van de recreatieschappen Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied en Vinkeveense plassen
zijn transitiemiddelen nodig. Ook kent het programma een aantal projecten, zoals de uitrol van de Legakkervisie
Vinkeveense plassen en het veenslibproject Loosdrechtse plassen, waarvoor naar veruvachting een investering
van de provincie gevraagd wordt.

o
.
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Programma 5 - Bereikbaarheid
Onze provincie is zowel het kruispunt van verbindingen als het centrumgebied van Nederland. Dit
betekent dat als de Utrechtse draaischijf niet goed functioneert, dat gevolgen heeft voor de regio, maar
ook voor andere delen van het land.
Wij willen waar mogelijk tegemoet komen aan de behoefte aan mobiliteit en tegelijkertijd de negatieve
effecten voor mensen, natuur en milieu verminderen. Wij gaan daarom voor een passend, doelmatig
verkeers- en vervoersysteem dat dienstbaar is aan de maatschappelijke behoeften, bijdraagt aan de
economische ontwikkeling, en daarmee een essentiële voonryaarde vervult voor duurzame welvaart,
leefbaarheid en welzijn.
Omdat het mobiliteitssysteem in onze regio functioneert als een samenhangend netwerk, benaderen we
deze opgave integraal en met onze partners. Vanuit onze provinciale ambitie zetten wij in op versterken
van de bestaande netwerken. Gomfort en kwaliteit van de verplaatsing zijn daar onderdeel van, maar ook
ruimtelijke kwaliteit door inpassing van infrastructuur in de omgeving.

Mobiliteitsbeleid
Provinciale opgave coalitieakkoord: Ten aanzien van het Mobiliteitsbeleid streven wij naar een passende
bereikbaarheid voor de economische kerngebieden van de provincie Utrecht. Hiervoor zijn maatregelen voor
zowel auto, openbaar vervoer a/s de flefs noodzakelijk. Omdat het mobiliteitssysteem juist in onze regio
functioneert als een samenhangend netwerk, moet de keuze voor mobiliteitsmaatregelen zorgvuldig afgestemd
worden met decentrale overheden en met het Rijk. Onze inzet is met het Rijk en betrokken decentrale overheden
voor de (noordelijke) Randstad te komen tot een thematische structuurvisie Bereikbaarheid. Dit om een integraal
ruimtelijk kader te creëren waarmee mobiliteitsoplossrngen op de juiste schaal uitgevoerd kunnen worden. Om
ons mobiliteitsbeleid te actualiseren en te laten aansluiten op het rijksbeleid zal binnen een jaar na vaststelling
van het geactualiseerde rijksbeleid fief Sfrafegrsch Mobiliteitsplan Utrecht (SMPU) aangepast worden.

Wat is bereikt: ln 2014 is er een nieuw mobiliteitsplan 2015-2028 vastgesteld door PS. Dit plan bestaat uit een
Mobiliteitsvisie (tot 2028) en een Mobiliteitsprogramma (tot 2018). De doelstellingen van het Mobiliteitsplan zijn:
- Versterking van de bestaande netwerken van autovervoer, fiets, openbaar veryoer en vaarwegen.
- lnzetten op verbinding van die netwerken met elkaar.
- Open staan voor vernieuwing (innovatie en duurzaamheid) door samenwerking met bedrijven en andere
partners.
Voor de planning van de projecten die bedoeld zijn om de bereikbaarheid te verbeteren is gekozen voor een
nieuwe manier van werken: de trajectaanpak. Met deze werkwijze minimaliseert de provincie de hinder van
wegwerkzaamheden en worden kansen benut om alle aspecten die spelen op en rond de weg in één keer
integraal en duurzaam mee te nemen in het werk. Het ritme van het onderhoud van een weg bepaalt wanneer de
werkzaamheden plaatsvinden. Hierdoor is het voor belanghebbenden als weggebruikers en omwonenden, maar
ook voor gemeenten, waterschappen en andere domeinen zoals landschap, cultuurhistorie en natuur, mogelijk
tijdig en in alle aspecten van het wegvak betrokken te zijn.
Welke ambities hebben wij bijgesteld: Besloten is af te zien van een thematische structuurvisie
Bereikbaarheid. Wel is er in het najaar 2013 een Gebiedsagenda opgesteld voor de Noordvleugel in
samenwerking met de provincie Noord-Holland, de Metropoolregio Amsterdam en het Rijk. Deze gebiedsagenda
werkt in de BO-MIRT overleggen agenderend.

Planstud ies Hoofdwegennet
Provinciale opgave coalitieakkoord: Ten aanzien van de Planstudies Hoofdwegennet streven w| naar een
goede inpassing van de Hoofdinfrastructuur. We zoeken hierbij naar kansen voor de versterking van
landschappelijke en natuurwaarden. ln voorkomende gevallen zijn we bereid middelen vrtj te maken voor
verbeterde inpassing die de leefkwaliteit van inwoners van de provincie Utrecht verhoogt.
Aandachtslocaties zijn gelegen langs de A28, waaronder de locaties Schuilenburg, en langs de 427 bij Lunetten
e n G roe ne kan-Maarfe n sd ijk-Hol I and sche Rad i ng.
Bij de Planstudie knooppunt Hoevelaken zetten wij richting het Rijk in op een innovatieve manier van
aanbesteden. W| willen dat de markt wordt uitgedaagd en binnen een gemaximeerd budget een realistische
uitvoeringsvariant ontwikkelt. Wj ondersteunen het pleidooi voor het openhouden of verplaatsen van de afslag
Hoevelaken en zijn bereid hier een financiële bijdrage aan te leveren. Daarb| gaan wij uit van provinciale
cofinanciering van de gemeentelijke bijdrage.
ln het kader van de Planstudie Ring Utrecht zijn in december 2010 door het Rijk, de gemeente Utrecht en de
provincie afspraken gemaakt. Onderdeel van deze afspraken is dat de Noordelijke randweg Utrecht (NRU) wordt
opgewaardeerd tot een volwaardig onderdeel van de ring Utrecht.
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Wat is bereikt: Ten aanzien van goede inpassing van de Hoofdinfrastructuur zijn de volgende resultaten
behaald:

- Bij Schuilenburg is een innovatieve aanbesteding met programma van eisen en wensen vastgesteld. ln de
voorkeursvariant zitten regionale eisen en wensen, onder andere met betrekking tot de inpassing geluid,
gekoppeld aan de regionale middelen.
- De A27 Groenekan-Maartensdijk-Hollandsche Rading is onderdeel van afspraken van de regio met
Rijkswaterstaat over geluidsschermen Planstudie 427 I A1
-Wat betreft de A27 heeft het Kabinet de voorkeursvariant Ring Utrecht vastgesteld. Hierbij heeft de provincie
inhoudelijk met het Rijk meegedacht, met als gevolg dat onder andere een lager liggend knooppunt Lunetten, en
dus minder overlast voor omwonenden, nodig bleek te zijn. Voor de inpassing is door de provincie advies
gegeven over de besteding van extra € 15 mln. voor bovenwettelijke inpassingsmaatregelen. Op basis van
gesprekken met omwonenden is het verminderen van geluidsoverlast hierbij een belangrijk onderdeel. Een ander
onderdeel is de versterking van het fietsnetwerk voor onder andere het recreatieve verkeer in het gebied ten
oosten van de 427.
Met betrekking tot de innovatieve manier van aanbesteden zijn de volgende resultaten behaald:
- Bij de Planstudie Hoevelaken is gekozen voor een manier van aanbesteden waarbij bedrijven worden
uitgedaagd bij hun inschrijving zoveel mogelijk de wensen in te vullen. Gunning vindt plaats op basis van
aanbieding van de meeste wensen.
- De afslag Hoevelaken is, onder andere door een regionale bijdrage, onderdeel geworden van het programma
van eisen van de aanbesteding.
Er is voor de Noordelijke Randweg Utrecht van de Ring Utrecht een voorkeursvariant vastgesteld met een deels
verdiepte ligging. Dit biedt kansen voor leefkwaliteit en recreatie. Het aanbestedingstraject is in 2012 met acht
jaar uitgesteld door temporisatie van beschikbaarheid van rijksmiddelen. ln 2014 is, door inspanning van onder
andere de provincie, de realisatie weer met vijf jaar vervroegd naar uitvoering in 2020, als gevolg van het eerder
beschikbaar komen van de rijksmiddelen.
Mogelijke opgave nieuw college: : De Planstudies zijn nu in de realisatiefase. Bij de besluitvorming in deze fase
blijft inzet van de provincie nodig om kansen voor een betere inpassing of op een betere aansluiting op het
onderliggend wegennet, te kunnen blijven benutten.

Regionale (auto-, fiets- en OV-) netwerken
Provinciale opgave coalitieakkoord: Het programma VERDER, het samenwerkingsverband voor mobiliteit in
Midden-Nederland, is een evenwichtig pakket aan uiteenlopende maatregelen op het gebied van auto, fiets,
openbaar vervoer en verkeersmanagement. W| hechten aan een spoedige realisatie van deze maatregelen.
Het afronden van het BRAVO-project bijWoerden zien wijals s/uifsfuk van de noodzakelijke
mobiliteitsmaatregelen na de uitbreiding van Utrecht in Leidsche Rijn. tilij zetten in op zo min mogelijk verstoring
van het landschap. Deze verbinding mag geen aanleiding zijn voor nieuwe woningbouw of realisatie van nieuwe
bedrijventerreinen.
De fiets wordt een sfeeds belangrijker onderdeel van het woon-werkverkeer. De opkomst van de elektrische fiets
versnelt dit. Daarom zetten wij ons in voor de verbetering van de kwaliteit van de fietsverbindingen. W|
verbeteren de doorstroming, de veiligheid en het comfo¡f van fietsroutes fussen woon-, werk-, onderwijs- en
centrumlocaties. W| zetten ons in om, naast de fietsmaatregelen uit het VERDER-pakket, ook'fietsfilevrije'verbi nd i nge n te re a I i sere n.
Andere onderdelen van het coalitieakkoord ter versterking van de netwerken zijn:
- Optimale benutting van bestaande infrastructuur door onder andere mobiliteitsmanagement.
- Realisatie van Tidal flow op de Rijnbrug bij Rhenen en cofinanciering van de Gelderse bijdrage van € 10 mln.
- Onderzoek naar het bevorderen van medegebruik van de busbaan door vrachtverkeer (op onder meer de
N229).
- Versterkingen van Openbaar Vervoer in de regio Utrecht ( onder meer via een OV-M|RT-onderzoek).
- Verkenning naar mogelijk nieuwe of le verplaatsen treinstations.
- Het realiseren van een aantal ongelijkvloerse spoorkruisngen.
- Verbetering van de kwaliteit van fietsverbindingen
Mede als onderdeel van het mobiliteitsplan is er vanuit het coalitieakkoord inzet op verbetering van de
verkeersveiligheid en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, natuur en milieu.
Om de leefbaarheid langs provinciale wegen te bevorderen gaan w| medegebruik van busbanen door
vra chtve r kee r toe st aa n.
Wat is bereikt: Ter bevordering van een doelmatig verkeers- en vervoerssysteem zijn vanuit het
uitvoeringsprogramma van SMPU+ dertig projecten gerealiseerd. Voorbeelden van projecten zijn:

.
.
.
.
.

Rondweg in Loenen.

BRAvO-projecten bijWoerden.

N201 fietspad Loenersloot.
N225 fietspad Grebbeberg.
N421 verbindingsweg Houten-412.
- Binnen het programma VERDER coördineert de provincie 36 projecten om de bereikbaarheid van de regio te
verbeteren. Onderdeel hiervan is onder meer de uitvoering van het programma Regionaal Verkeersmanagement
(RVM) dat als doel heeft de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Daartoe is de regionale
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verkeersmanagementcentrale gerealiseerd, voor de aansturing van verkeerslichten op het regionale
wegennetwerk, en zijn panelen met actuele verkeersinformatie geplaatst.
- Beter Benutten is een programma waarin Rijk, provincie en het bedrijfsleven samenwerken om de doorstroming
te verbeteren. Tot eind 2014 zijn er vijftig projecten opgestart, waarvan dertien door de provincie worden
gecoördineerd. Het aantal betrokken bedrijven is uitgebreid van vijftien naar vijfenveertig. Het merendeel van
deze projecten is eind 2014 opgeleverd. Het Beter-Benutten-programma en ook een aantal VERDER-projecten
geven concreet invulling aan de ketenmobiliteit en andere vormen van het bieden van keuzevrijheid. Hierbij is de
focus ook het verminderen van de mobiliteitsdruk in de spits.
Met de trajectaanpak is gestart. Het gaat om twee pilots waarbij de leereffecten worden meegenomen om dit in te
passen in het reguliere werkproces
Ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn vanuit het uitvoeringsprogramma van SMPU+ negen projecten
gerealiseerd:
.
N229: corridor Oostromsdijkje (extra aanpassingen).
.
N409: reconstructie van de aansluiting Koppeldijk.
.
N210 Van Alterenlaan Lopik: verbetering oversteekbaarheid fiets.
.
N228: reconstructie van de bebouwde kom van Oudewater (extra aanpassingen).
.
N413: verbetering van oversteekbaarheid bij openluchttheater Cabrio.
.
N210 Lopik: reconstructie kruispunt Van Alterenlaan.
.
N212: aanleg van snelheidsremmend kruispuntplateau op het kruispunt N212-N405.
.
N410: aanleg van snelheidsremmers om de snelheid van het verkeer terug te dringen.
.
N413 bij kruispunt Heezerspoor oostzijde en westzijde: verbetering van de oversteekbaarheid.
Ter verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving zijn vanuit het uitvoeringsprogramma van SMPU+ zes
projecten gerealiseerd.
.
N228: reconstructie van de oversteekbaarheid binnen de bebouwde kom Oudewater.
.
Vervanging van geluidsreducerend asfalt.
.
N41 1 Achterdijk tot kilometergrens Bunnik: vermindering van de verkeershinder.
.
N237 tussen de Berekuil en de N412: vermindering van de verkeershinder.
.
Realisatie van diverse kleine wildtunnels en rasters.
.
N228, N413, N230,N238 en de N237: realisatie van verlichting fietspaden en optimalisering van de
kwaliteit van de openbare verlichting.
Tevens is de intensivering van het beleidsprogramma fiets in gang gezet in lijn met het nieuwe Mobiliteitsplan.
Begin 2015 besluiten de betrokken partijen over de aanleg en financiering van de tidal flow op de Rijnbrug bij
Rhenen. ln die periode wordt ook een aantal ongelijkvloerse spoorkruisingen gerealiseerd.

Welke ambities hebben wij bijgesteld:
-Binnen het BRAVO is bij deelproject 6c uit een verkeerskundige analyse gebleken dat uitbreiding van de
infrastructuur in de komende periode niet nodig is. Daarom is afgezien van de realisatie van deze nieuwe
verbinding. De uitvoering van de andere projecten is in volle gang.
-Van de havenontwikkeling Het Klooster in Nieuwegein is, na onderzoek van de business case en de
mogelijkheden van inpassing, voorlopig stilgezet (zie ook programma 4).
- Uitgebreide analyses (in samenwerking met rijk, NS en Prorail) van mogelijk nieuwe stations in de regio Utrecht
(met namerond Amersfoort) hebben geleid tot de conclusie dat er in de komende periode geen kansen liggen
voor nieuwe stations met voldoende (nieuwe) reizigers
- Het medegebruik van de busbaan door vrachtverkeer vindt na zorgvuldig ondezoek geen doorgang.
Mogelijke opgave nieuw college: Na de afronding van Beter Benutten I eind 2014 zetten Rijk en regio zich in
op een vervolg samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen. Beter benutten 2 richt zich sterker op
gedragsbeïnvloeding; besluitvorming over eerste tranche activiteiten wordt begin 2015 ven¡vacht.

Openbaar vervoer
Provinciale opgave coalitieakkoord: Het Openbaar veruoer (OV) vormt een belangrijk onderdeel van het
mobrffelfssysteem in de regio. Samen met het Rijk voeren we het onderzoek Openbaar veruoer in de regio
Utrecht uit. Wat ons betreft zal dit leiden tot een Meerjarenprogramma lnfrastructuur Ruimte en Transportverkenning (MIRT) waarvoor cofinanciering vanuit de regio nodig is. Voor de periode na 2021 tot en met 2028
reserueren wij totaal € 59,5 mln. voor deze investeringen in het regionale OV-sysfeem. Dit is aanvullend op de
regulier beschikbare middelen voor het openbaar veruoer tot 2028.
Spoorueruoer is een belangrijke drager van het openbaarueruoersysteem in onze regio. Daarom is voor ons de
aanleg van een nieuwe spooruerbinding Almere-Utrecht-Breda belangrijk. Deze zullen we blijven bepleiten bij het
Rijk en wij nemen geen onomkeerbare ruimtelijke bes/lssrngen die de realisatie van deze spooruerbinding
onmogelijk maakt.
Ook blijven wij ons richting het Rijk inzetten voor een aantal nieuwe of te verplaatsen sfations. Concreet gaat het
hierbij onder meer om de sfafions Amersfoort Eemplein, Amersfoott-Oost, Utrecht Majella, Utrecht Lage Weide en
de mogelijke verplaatsing van station Hollandsche Rading naar Maartensdijk.
Wj stellen een regionaal overleg ln tussen openbaarvervoerbedrijven en opdracht gevende overheden. Hierin
willen we onder andere Randstadspoor en het regionale busveruoer zo organiseren dat een beter OV-aanbod
voor de reiziger ontstaat.
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Wat is bereikt:
- De OV-concessie wordt tot en met december 2016 uitgevoerd door Connexxion; de waarderingscijfers zijn
goed.
- Voor de nieuwe OV-concessie worden de voorbereidingen getroffen om in 2015 tot gunning ervan over te
kunnen gaan. De opgave vanuit het nieuwe mobiliteitsplan is een betaalbaar en vraaggericht OV-netwerk in te
richten. Opgave is openbaar vervoer aan te bieden als kwalitatief goede keuzemogelijkheid binnen het totale
mobiliteitsnetwerk om met name belangrijke woon- en werkgebieden te kunnen bereiken. Voor de nieuwe
concessie openbaar veryoer is het Programma van Eisen vastgesteld. Via openbare Europese aanbesteding
wordt in de loop van 2015 bepaald welke partij de concessie toegewezen krijgt.
- De overeenkomst voor de Regiotaxi Veenweide loopt per 31 december 2015 af en kan niet meer worden
verlengd. ln de loop van 2015 wordt dit opnieuw aanbesteed. De overeenkomst voor de Regiotaxi Eemland loopt
af op 30 april 2016, maar kan nog twee maal met één jaar worden verlengd tot 30 april 2018.
- De spoorverbinding Breda-Utrecht-Almere staat als gewenste spoorverbinding benoemd in de Lange Termijn
Spooragenda (LTSA) die in maart 2014 is verstuurd aan de Tweede Kamer .
- Op landelijk niveau is een platform opgericht (NDOV) waar overheden (inclusief de rijksoverheid) en OVbedrijven elkaar ontmoeten. Er is, door inspanning vanuit de provincie, een gedragen voorstel voor de
harmonisatie van het'productenhuis' op de OV-Chipkaart vastgesteld.
Mogelijke opgave nieuw college: Ontwikkelingen op het Utrecht Science Park/de Uithof (USP) maken het (OV-)
bereikbaarheidsvraagstuk nog urgenter. Uit het OV-MIRT-onderzoek blijkt dat er ook na de realisatie van de
Uithoflijn meer vraag is naar openbaar veryoer naar de Uithof dan de op dat moment beschikbare capaciteit. Voor
dit vraagstuk wordt een regionale verkenning gestart om maatregelen te ontwikkelen ten behoeve van een OVTerminal op station Utrecht Centraal en een bereikbaarheid van de Uithof die past bij een (nieuwe) economische
ontwikkeling in dit gebied.
Er is geen overeenstemming bereikt met het Rijk om te komen tot een OV-MIRT-verkenning. Wel is de erkenning
door het Rijk dat hier, op basis van onder andere het OV-MIRT-onderzoek en het spitsreizigersonderzoek, een
belangrijke opgave ligt. Het Rijk zal na afronding van haar herijking van de spoorprojecten (verwacht medio 2015)
over haar (fi nanciële) betrokkenheid besluiten.
De verkenning van de intensivering van het gebruik van de spoorcorridor Utrecht - Amersfoort - Harderwijk is
gestopt omdat binnen de scope van het project niet tot een resultaat gekomen kon worden. Er is een nieuw
ondezoek gestart met een bredere scope.
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Programma 6 - Cultuur en erfgoed
Het coalitieakkoord 2011-20'15 benoemt cultureel erfgoed als één van de vijf provinciale kerntaken en
kiest voor cultuur die een toegevoegde waarde heeft als vestigingsfactor in Utrecht Topregio. Het
coalitieakkoord zet in op cultureel ondernemerschap, historische buitenplaatsen, militair erfgoed,
cultuureducatie en festivals met een (inter)nationale uitstraling. Tevens is een bezuiniging op cultuur en
erfgoed ingeboekt. Het programma Gultuur en cultureel erfgoed is uitgewerkt in de Cultuurnota 2012-2015
'Gultuur van U'. De drie pijlers van het beleid zijn het verrijken van de kwaliteit van de leefomgeving, het
verbinden van mensen dankzij de inspirerende kracht van cultuur en erfgoed en het versterken van de
cultuur- en erfgoedsector. Het stimuleren van ondernemerschap en maatschappelijk eigenaarschap loopt
als een rode draad door de nota.
Mogelijke opgave nieuw college: Het structureel op de begroting beschikbare cultuur- en erfgoedbudget ligt
grotendeels vast in exploitatiesubsidies aan instellingen die provinciaal beleid uitvoeren en in uitvoering van
wettelijke taken en convenantsafspraken. Het vrij in te zetten structurele budget is daarom laag: voor erfgoed €
0,6 miljoen en voor cultuur nihil. ln 2012-2015 is het beschikbare budget door reserves te benutten, door
incidenteel budget uit algemene middelen en door budgetten uit2011 door te schuiven nog op een werkbaar
niveau gehouden. Maar vanaf 2016 is er niet meer voldoende budget om te voldoen aan convenantafspraken met
bestuurlijke partners en kan het huidige cultuurbeleid niet worden gecontinueerd. Voor monumentenzorg,
cultuureducatie, de Limessamenwerking, het festivalbeleid en de inzet (op lager niveau) voor Utrecht Verhaalt en
Cultuur Onderneemt is extra budget nodig. Ook voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie (zie programma 2) geldt dat
een structurele erfgoedtaak (mede in het kader van de UNESCO-werelderfgoedambitie) incidenteel wordt
gefinancierd. Na 2015 is voor dat programma geen budget meer beschikbaar.

Cultuurbeleid algemeen
Provinciale opgave coalitieakkoord: Een rijk cultureel klimaat en spor-tvoorzieningen zijn factoren díe mede
bepalend zijn voor de concurrentiepositie van steden voor wonen en werken. Hierdoor zijn het vestigingsfactoren
en zijn ze economisch van belang. Toch maken w| de keuze om de provinciale rol binnen deze beleidsvelden te
beperken tot die delen waar wij een toegevoegde waarde hebben. De niet-weftelijke taken waarmee wij ons nu
nog bezighouden, bouwen wij af, met uitzondering van cultuur- en kunsteducatie voor de jeugd. De bevordering
van ondernemerschap op gebied van erfgoed en cultuur én het stopzetten van subsidies op gebied van
podiumkunsten is een onderdeel van de zorgvuldige afbouw.
1 januari 2013 is gestopt met de subsidieverlening aan de 28
convenantsinstellingen Podiumkunsten. Waar een groter aandeel van de organisatie is gesubsidieerd, is een
afbouw gerealiseerd (dat betreft het Centrum Beeldende Kunst, Zimihc en de Kunstuitleen). 2014 is het laatste
jaar dat deze organisaties een bijdrage hebben ontvangen. Het programma Cultuur Ondemeemt 2012-2015 heeft
organisaties geholpen om de omslag naar ondernemerschap te maken. Via dit programma is een aantal
instrumenten ontwikkeld, zoals een website voor crowdfunding voor cultuur (www.UtrechtvoorCultuur.nl), een
revolverend fonds in samenwerking met de gemeenten Utrecht en Amersfoort, een betere samenwerking tussen
de belangrijkste festivals en een betere bedrijfsvoering van culturele instellingen. Hiermee is bijgedragen aan een
grotere de professionalisering en vermaatschappelijking van de culturele- en de erfgoedsector.
We bevorderen de samenwerking van Utrechtse erfgoedinstellingen door te investeren in een gezamenlijk
publieksplatform (UtrechtAltijd.nl) en een game voor Utrechtse erfgoedlocaties (Urule). Daarbij wordt
samengewerkt met de toeristische sector en de gamingsector. Er zijn vijf cultuurpacten met gemeenten
afgesloten om het belang van cultureel aanbod als economische factor in de regio - als trekker voor bezoekers,
bewoners en bedrijven - te blijven onderstrepen. De omslag in het denken als gevolg daarvan is volop gaande;
het programma cultureel ondernemerschap anticipeert daarop.
Het programma Utrecht Verhaalt is van start gegaan en biedt ondersteuning aan ondernemers, eigenaren en
andere betrokkenen bij Utrechts erfgoed voor het vertellen van Utrechtse verhalen, het verbinden van locaties en
het vergroten van het publieksbereik.
Met ingang van2014 heeft het Rijk de financiering van RTV Utrecht op zich genomen. Via het IPO blijven de
provincies zich inzetten voor regionale verankering en redactionele onafhankelijkheid van de regionale omroep.
Mogelijke opgave nieuw college: Door de snelle bezuinigingen van overheden en fondsen en de teruglopende
sponsorinkomsten kozen organisaties eerder voor veilig programmeren en kostenreductie (in deze sector meestal
personeelsreductie) dan voor meer ondememerschap en samenwerking. De eerste prioriteit na de
aangekondigde bezuinigingen was de begroting op orde krijgen. lnnovatie en ondernemerschap kwamen op de
tweede plaats te staan. Onze venruachtingen waren te hoog gespannen. Het ontwikkelen van cultureel
ondernemerschap heeft tijd nodig.

Wat hebben we bereikt: Per
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Ru imtelij

k Erfgoedbeleid

Provinciale opgave coalitieakkoord: De provincie heeft veel waardevol cultuurhistorisch er-fgoed, zowel in de
dorpen en steden als in het landelijk gebied. Het gaat hierbij niet alleen om gebouwen, maar ook om complexen
(zoals landgoederen), structuren (zoals de waterlinies) en om landschappen. Ons beleid richt zich op het
behouden en het zichtbaar en beleefbaar maken van het cultuurhistorisch effgoed.

Wat hebben we bereikt: ln de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en in de Cultuurnota2012-2015 'Cultuur van
U' zijn vier cultuurhistorische thema's van provinciaal belang benoemd: historische buitenplaatsen, archeologie,
agrarisch cultuurlandschap en militair erfgoed. Deze thema's worden zichtbaar en beleefuaar gemaakt door
middel van ruimtelijk beleid, monumentenzorg, bijdragen aan gebiedsontwikkeling en aanvullende investeringen
in publieksbereik. De ruimtelijke borging is gerealiseerd door bij alle thema's een aantal zones aan te wijzen als
provinciaal belang in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Tevens worden de thema's waar relevant
opgenomen in de ruimtelijke agenda's die wij opstellen met de gemeenten. Voor de buitenplaatszones zijn
zogenaamde buitenplaatsbiotopen opgesteld, die gemeenten en eigenaren handvatten bieden hoe om te gaan
met ruimtelijk-historische kwaliteiten. De digitale Cultuurhistorische Atlas (CHAT)- een handreiking voor
gemeenten en opstellers van ruimtelijke plannen - is geactualiseerd en begin 2015 verschijnt een geheel
heziene uitgave van de publicatie'Tastbare Tijd'.

Monumentenzorg
Provinciale opgave coalitieakkoord: De afgelopen jaren zijn vanuit het 'Parelfonds' restauratiebijdragen
geleverd aan provinciale monumenten. Rijksrestauratiemiddelen komen ter beschikking voor een
'gebiedsgerichte monumentenzorg' onder voorwaarde dat andere paftijen meebetalen. W| zetten het'Parelfonds'
vootl conform deze aanpak en stellen hiervoor structureel € 0,5 mln. per jaar beschikbaar.
Wat hebben we bereikt: Van 2011 tot en met2014 zijn 35 restauratieprojecten (buitenplaatsen, parken,
industrieel erfgoed) gefinancierd vanuit het Fonds Erfgoedparels, voor een bedrag van ruim € 9,5 mln. Dit bedrag
bestaat voor een belangrijk deel uit de in 2012 gedecentraliseerde rijksmiddelen voor monumentenzorg. Voor
2014 en 2015 heeft de provincie incidenteel het beschikbare 'eigen' budget verhoogd van € 0,5 mln. naar € 1 ,5
mln. (via de Jaarrekening 2013 en de Voorjaarsnota 2014). ln2014 is de Utrechtse Erfgoedmonitorgereed
gekomen. Dit is een nieuw kennisinstrument waarmee we als eerste provincie niet alleen onze eigen
beleidsopgave beter in beeld hebben, maar ook eigenaren, gemeenten en andere partners een goede basis
geven voor verder handelen. De bijdragen van eigenaren en partners aan door de provincie gesubsidieerde
restauratieprojecten ligt gemiddeld boven de 50%.
Mogelijke opgeve nieuw college: ln 2012 is het rijksbudget voor restauratiesubsidies deels overgeheveld naar
het Provinciefonds. Het gaat om € 1 ,5 mln. per jaar. De provincie zel daar structureel € 0,5 mln. tegenover en
slaagt er dus niet in dit bedrag te matchen, conform de venryachting van het Rijk. Voor 2014 en 2015 is dit
opgelost met incidentele budgetverhogingen. Met het gereedkomen van de Utrechtse Erfgoedmonitor in 2014 is
bovendien duidelijk geworden dat de restauratieopgave voor rijksmonumenten de structureel beschikbare
middelen van het Fonds Erfgoedparels te boven gaat.

Buitenplaatsen en m¡l¡tair erfgoed
Provinciale opgave coalitieakkoord: Wj spifsen ons beleid toe op het cultuurhistorisch erfgoed waarin de
provincie met name opvalt: de landgoederen en buitenplaatsen en de militaire historie.
Voor cultuurhrsforlscñ erfgoed ls een passend gebruik, dat ook een öasls biedt voor de financiering van het
behoud en beheer, vaak een voorwaarde. ln ons ruimtelijk beleid houden we hiermee rekening. W| realiseren
efficiencyverbeteringen onder meer door een verbeterde samenwerking van eígoed beherende organisaties. Als
w| financieel bijdragen aan het in stand houden van cultuurhistorisch erfgoed, dan stellen w| als voorwaarde dat
het actief beschikbaar gesteld wordt voor onder meer onderwijsdoeleinden.
Wat hebben we bereikt: De beleidsinzet voor erfgoed spitst zich in het coalitieakkoord toe op historische
buitenplaatsen en militair erfgoed. ln 2012 hebben we het Jaar van de Historische Buitenplaats gevierd met tal
van publieksevenementen. Ook werd het Platform Utrechtse Buitenplaatsen opgericht en werd het eerste
buitenplaatsen-symposium georganiseerd, dat in 2013 en 2014 is herhaald, met onder meer duuzaamheid als
thema. We hebben een Leidraad Behoud door Ontwikkeling Historische Buitenplaatsen opgesteld. Deze is
gebaseerd op drie business cases op drie verschillende buitenplaatsen, expert meetings, input van het Platform
Utrechtse Buitenplaatsen en het provinciale integrale buitenplaatsteam. Ook in ruimtelijk beleid en
monumentenzorg is extra aandacht gegeven aan historische buitenplaatsen.
De samenwerking tussen erfgoed beherende organisaties is versterkt. De Utrechtse kasteelmusea hebben een
gezamenlijke stichting voor marketing en het bevorderen van zakelijk toerisme opgericht. Tevens hebben wij
geinvesteerd in de samenwerking en professionalisering van Kasteel Amerongen en Huis Doorn.
ln het kader van de Agenda Vitaal Platteland (AVP, zie programma 2) is en wordt gewerkt aan het zichtbaar en
beleefbaar maken van de samenhangende, cultuurhistorisch waardevolle ruimtelijke structuren van militair
erfgoed. De speerpunten zijn Park Vliegbasis Soesterberg, de Grebbelinie, de Nieuwe Hollandse Waterlinie
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(NHW) en de Romeinse Limes (Castellum Fectio). Voor de Grebbelinie en de NHW zijn tal van werken uitgevoerd
die bijdragen aan behoud en beleefuaarheid, zoals reconstructie Fort aan de Buursteeg en zichtbare coupures in
de Grebbelinie, de restauratie van de forten Nieuwersluis, de Lunetten, Blauwkapel en Jutphaas en het herstel
van diverse sluizen, dammen en verbindingen. Nieuw speerpunt militair erfgoedbeleid is de voormalige Vliegbasis
Soesterberg. Het park is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en heeft tevens een recreatieve en
culturele functie. Het is een goed voorbeeld van een gebiedsgerichte aanpak waarmee verschillende provinciale
beleidsdoelen in samenhang worden gerealiseerd.
Voor de NHW en de Limes werken we samen met de andere betreffende provincies aan het veruerven van de
UNESCO-werelderfgoedstatus in 2018 respectievelijk 2019. Als beoogd'siteholde/ hebben we de voorlopige
nominatiedossiers ingediend bij het Rijk.
Bij investeringen in cultureel erfgoed vormt publieksbereik altijd een belangrijk aandachtspunt. De
gebiedsprogramma's hebben als nevendoel het erfgoed beleefbaar te maken, en bij restauratiesubsidies stellen
we voorwaarden aan de openstelling van het monument. Het onderwijs wordt bediend via Landschap Erfgoed
Utrecht, dat zich inzet voor erfgoededucatie in het primair ondenrvijs. Erfgoedlocaties worden zichtbaarder en
beter met elkaar verbonden in het kader van het programma Utrecht Verhaalt. De website UtrechtAltijd.nl speelt
daarin een belangrijke rol.
Mogef ijke opgave nieuw college: Het programma NHW is gestart in 2004loopt door tot 2020. Sinds 2014 zijn
de provincies geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma NHW. Daarvoor is voor de periode
2015-2020 een koersdocument vastgesteld. De flnanciering van het programma NHW is geregeld tot en met
2015. Voor Utrecht ligt er nog een uitvoeringsopgave die niet financieel is gedekt (zie ook programma 2).
Tijdens de volgende coalitieperiode zal duidelijk worden of het Rijk de Romeinse Limes en de NHW zal
voordragen als UNESCO-werelderfgoed. Voor de landelijke Limessamenwerking is budget nodig om invulling te
kunnen geven aan de UNESCO-werelderfgoedambitie en te voldoen aan de samenwerkingsafspraken met
partners.
De samenwerkende Utrechtse kasteelmusea zijn gezien hun aard en schaal goede cultureel ondernemers en
zien hun eigen inkomsten en vrijwilligersaantal stijgen. Maar om hun bijdrage aan Utrecht Topregio ten volle te
kunnen leveren, blijft een versteviging van hun financiële basis noodzakelijk. Met name de ontwikkeling van
Kasteel Amerongen en Huis Doorn zal de komende coalitieperiode aandacht vragen. Het is ten slotte ook aan het
volgende college een vervolg te geven aan de verdere recreatieve en culturele ontwikkeling van Park Vliegbasis
Soesterberg.

Festivals en evenementen
Provinciale opgave coalitieakkoord: Festivals en evenementen met een (inter)nationale betekenis hebben een
brede uitstraling en dragen bij aan een gunstig vestigingsklimaat. Wij gaan ons beperken tot de ondersteuning
van een aantal evenementen. Voor de begroting van 2012 wordt een voorstel uitgewerkt. Hiervoor reserveren wij
€ 0,5 mln. structureel per jaar. Voor de kleinschalige fesfivals is een open subsidieregeling voor twee jaar
ontwikkeld. Hiervoor is 100.000 euro per jaar beschikbaar. Er is extra budget van € 0,25 mln. per jaar vrijgemaakt
in de najaarsrapportage 201 1.
Verder zijn de gezamenlijke fesfivals bezig met het maken van een samenwerkingsplan. Daarbij gaat het om een
betere profilering en een gezamenlijke marketing, gezamenlijke inkoop en het delen van personeel.
Gemeenten zijn de juiste bestuurslaag om maatschappelijke behoefte en betekenis op gebied van
podiumkunsten te beoordelen. Het financieren van podiumkunsfen is noch een wettelijke taak noch een kerntaak
van de provincie. Wj komen voor de begroting van 2012 met voorstellen voor een zorgvuldige afbouw van deze
activiteiten in de periode tot 201 5. Onderdeel van de afbouw vormt de bevordering van ondernemerschap op
gebied van podiumkunsten.

Wat hebben we bereikt: Binnen het festivalbeleid, dat loopt van 2013Um 2016, ondersteunt de provincie negen
internationale culturele evenementen per jaar. Het European Youth Olympic Festival vond plaats in 2013: rond de
60.000 bezoekers kwamen naar Utrecht om circa 2300 jonge sporters uit 49 landen aan het werk te zien.
Op basis van de besluitvorming over de Nota Festivals, met beleid op gebied van grootschalige festivals en
kleinschalige festivals met een (inter)nationale betekenis, worden vier grootschalige festivals ondersteund; dat
zijn het Tweetakt festival, Festival Oude Muziek, Nederlands Film Festival en het SPRING festival.
Mogelijke opgave nieuw college: De samenwerking van de festivals onderling is later tot stand gekomen dan
gepland, vooral de marketing van de gezamenlijke festivals moet nog ontwikkeld worden.

Vrede van Utrecht en Gulturele Hoofdstad 2018
Provinciale opgave coalitieakkoord: De afgelopen jaren heeft de provincie € 2,1 mln. per jaar bijgedragen aan
de Vrede van Utrecht. W| willen onze bijdrage continueren, maar verlagen deze naar € 1,5 mln. per jaar voor
2012 en 201 3. De Vrede van Utrecht is de opmaat naar de Culturele Hoofdstad 201 8. Mede gelet op de
economische betekenis van een mogelijke nominatie voor de regio stellen w[ ons garant voor € 10 mln.

Wat hebben we bereikt: ln 2013 is 300 jaar Vrede van Utrecht gevierd, waar ruim een miljoen bezoekers op
afkwamen met 200 programma's en 375 partners. De afbouw van€2,1 mln. naar€ 1,5 mln. aan de stichting
Vrede van Utrecht is gerealiseerd.
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Welke ambities hebben wij bijgesteld: De kandidatuur van Culturele Hoofdstad 20'18 heeft niet geleid tot de
selectie van Utrecht tot Culturele Hoofdstad 2018. Van de garantstelling is dus geen gebruik gemaakt.

Bibliotheken en Gultuureducatie
Provinciale opgave coalitieakkoord: Een goed functionerend provinciebreed bibliotheeksysteem en kunst- en
cultuureducatie voor de jeugd, dragen bij aan de versterking van het klimaat voor de creatieve en kennisindustrie
van onze regio. Hiermee wordt ook de voorbereiding van nieuwe creatieve kenniswerkers voor de Utrechtse
arbei d s markt gesti m u leerd.

Wat hebben we bereikt: Er is ingaande januari 2013 is een bezuiniging doorgevoerd van 22o/o op hel
bibliotheekbeleid en van 40% op Kunst Centraal (cultuureducatie). Met ingang van 2014 is het nieuwe
bibliotheekbeleid van kracht. Het betreft een wijziging in het sturingsmodel met als doel om het
bibliotheeksysteem in de huidige maatschappelijke context (digitalisering, economische crisis) beter te laten
functioneren. lngezet wordt op meer ruimte voor differentiatie, maatwerk en innovatie. Dit gebeurt door een
intensievere samenwerking met gemeenten, een sterkere sturing op het Bibliotheek Service Centrum (BiSC) en
een externe prikkel om door middel van nieuwe vormen van samenwerking, ondernemerschap en innovatie te
bevorderen.
ln de coalitieperiode heeft ruimTTYo van de leerlingen in het primair ondenvijs kennis gemaakt met cultuur- en
erfgoededucatie via programma's van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht (LEU). De cultuureducatie
voor het voortgezet ondenivijs is beëindigd.
Mogelijke opgave nieuw college: ln 2014 is een start gemaakt met de begeleiding op innovatie en
ondernemerschap bij bibliotheken. Voor cultuureducatie is de bestuurlijke afspraak gemaakt om de inzet van Rijk,
provincies en gemeenten tot en met2023 te handhaven. Daarvoor is in de komende coalitieperiode budget nodig.

Boven lokale cu lturele voorzieningen
Provinciale opgave coalitieakkoord: Activiteiten gericht op de bevordering van cultuurparticipatie, waarbij
mensen actief in aanraking worden gebracht met het culturele leven, zijn niet een kerntaak of wettelijke taak van
de provincie. Wij komen voor de begroting van 2012 met voorstellen voor een zorgvuldige afbouw van deze
activiteiten in de periode tot 2015.

Wat hebben we bereikt: Het programma Cultuurparticipatie 2009-2012 is een initiatief van het Rijk waar we
bestuurlijke afspraken over hadden. ln het kader van het coalitieakkoord is afgesproken om het programma
minder te profileren en de onderdelen, waar mogelijk, op te laten gaan in de beleidsterreinen die gecontinueerd
werden, zoals cultuureducatie en cultureel erfgoed. Per 1 januari 2013 is het programma afgerond.
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ProgrammaT

- Jeugdzorg

Provinciale opgave: De provincie heeft tot 1 januari

201 5 de wettelijke taak om te zorgen voor kwalitatief en
kwantitatief voldoende aanbod van jeugdzorg in Utrecht. Met ingang van het nieuwe iaar wordt deze bevoegdheid

overged rage n aa n ge mee nte n.

Wat is bereikt: Het effectiever inrichten van de zorg en infrastructuur en de overdracht van deze bevoegdheden
zijn de doelen geweest in de afgelopen coalitieperiode. Op basis van samenwerking en opgebouwd vertrouwen
is, met nieuwe ideeën en met dezelfde middelen, een terugloop in de wachtlijst bewerkstelligd en zijn meer
kinderen geholpen.

Verder is ingezet op een goede overdracht van taken en kennis. Een voorbeeld hiervan is de
experimenteerregeling, waarbij gemeenten in 2O14 ervaring konden opdoen met de inkoop van jeugdzorg,
vooruitlopend op de formele overdracht per 1 januari 2015.
De wettelijke taak, inclusief lopende activiteiten, gaat per 1 januari 2015 over. De provincie staat daama nog
stand by om op verzoek te adviseren of informatie te verstrekken. De middelen voor het programma zijn tot 1 juli
201 5 gereserveerd.

Op verzoek van gemeenten heeft de provincie gefaciliteerd om de bovenregionale samenwerking vorm te geven.
De contracten tussen gemeenten en zorgleveranciers zijn begin november 2014 definitief geworden. De
provinciale contracten met zorgaanbieders lopen op 31 december 2014 af .
De financiële eindverantwoording kent drie momenten: de interne verantwoording over 2014, de (gebruikelijke)
verantwoording richting het Rijk over de besteding van de doeluitkering en de verantwoording van zorgaanbieders
aan de provincie, die terugkomt in de jaarrekening van 2015.
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Programma

I-

Bestuur en middelen

De provincie positioneert zich als een krachtig middenbestuur. Om onze doelen te bereiken en
ontwikkelingen te versnellen werken wij samen met het Rijk, gemeenten en waterschappen. Hierbij
hebben wij onze taken afgebakend en zijn de rollen helder verdeeld. Door op de provinciale kerntaken te
richten is onze regionale toegevoegde waarde evident.
Het toespitsen op de kerntaken vertaalt zich door in de omvang van de organisatie én het bestuur. Zo
wordt een college met vier gedeputeerden toereikend geacht en brengen we de formatie van de
ambtelijke organisatie terug naar 675 fte met een taakstellend budget voor externe inhuur tot het niveau
van 2007. Wij gaan op zoek naar een nieuwe aanpak en instrumenten die het oppakken van ieders eigen
rol en verantwoordelijkheid stimuleren. Deze aanpak wordt gekenmerkt door een cultuur van
resultaatgericht en integraal werken. ln deze nieuwe aanpak kijken we ook naar onszelf. Het op elkaar
afstemmen van projecten biedt mogelijkheden om onze middelen efficiënter in te zetten. Dit alles gericht
op Buiten beter presteren.

Bestuurlijke zaken
Wat is bereikt: ln de achterliggende coalitieperiode hebben de fusieplannen van het kabinet veel tijd en aandacht
gevraagd. De samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht is uiteindelijk niet
doorgegaan. Dit heeft echter wel geleid tot verdere bewustwording en aanscherping van onze positie als
middenbestuur. ln IPO-verband heeft dit zijn weerslag gekregen in Kompas 2020,het vervolg op Profiel
provincies. Kern van dit document is dat maatschappelijke opgaven leidend zijn en dat de provincies zich ten
opzichte van gemeenten nog sterker onderscheiden op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkeling en de
fysieke i nfrastructu ur.
De kracht ligt in 'grensontkennende' samenwerking waarmee de positie van Utrecht als Topregio binnen en
buiten Europa wordt versterkt. De provincie participeert en investeert in diverse netwerken zoals FoodValley,
Groene Hart en in het Noordvleugeloverleg. Dit laatste is het bestuurlijk-economische overleg tussen de drie
provincies in de Noordvleugel, BRU en Stadsregio Amsterdam, en de gemeenten Amsterdam, Almere en Utrecht.
Ook de EBU is een succesvol voorbeeld van samenwerking tussen regiopartners.
Mogelijke opgave nieuw college: Voor de komende collegeperiode is het belangrijk verder te investeren in de
relaties met de aangrenzende provincies, gemeenten en private partners zoals UU, UMC en RIVM. Het is van
belang om doeltreffend in samenwerkingsverbanden te participeren, effectiviteit te monitoren en kennis en
ervaring binnen de organisatie te borgen. Daarbij wordt voortgebouwd op de auditbevindingen (PW ex art217a)
van het'Onderzoek provinciale aansturing ondersteuningsinstellingen' (2013), het'Ondezoek Verbonden
partijen' (2014) en het voorgenomen onderzoek 'netwerken in de provincie' in 2015.

Gemeenten
Wat is bereikt: De voortgaande schaalvergroting van gemeenten en de decentralisaties van taken in het sociale
domein naar gemeenten leiden tot een toename van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en soms tot
een oriëntatie op schaalvergroting. Daarbij spreken Utrechtse gemeenten ook met gemeenten uit andere
provincies. De commissie Schutte heeft in opdracht van de regio Alblasserwaard-Vijfrteerenlanden (Vianen) een
eindrapportage opgeleverd over de bestuurlijke toekomst van hun samenwerking. Begin 2014 is door de provincie
Noord-Holland een Arhi-procedure gestart gericht op samenvoeging van Muiden, Naarden en Bussum. Tevens
heeft in opdracht van Noord-Holland een verdiepend ondezoek plaatsgevonden naar het
middellangetermijnperspectief voor de regio Gooi en Vecht, waarbij ook de Utrechtse gemeenten Stichtse Vecht
en Eemnes betrokken zijn.
Door werkbezoeken van de commissaris van de Koning, GS en directie is geinvesteerd in contacten met
gemeenten en wordt over de kansen en gevolgen van deze ontwikkelingen gesproken. Als
medeverantwoordelijke voor de kwaliteit van het openbaar bestuur is op verzoek van Wijk bij Duurstede en
Utrechtse Heuvelrug in 2013 een kwaliteitsmeting uitgevoerd. Daarnaast is maatwerk geleverd door ambtelijke
capaciteit en kennis voor specifieke projecten beschikbaar te stellen zoals voor strategische trendvraagstukken
(onder andere voor Stichtse Vecht) en in het ruimtelijk domein.
Conform het coalitieakkoord is in deze periode geen initiatief genomen voor gedwongen gemeentelijke
herindelingen. Tevens is ervoor gekozen geen rol te spelen bij het oplossen van structurele bestuurlijke of
financiële knelpunten bij gemeenten.
Mogelijke opgave nieuw college: Gezien de bestuurlijke ontwikkelingen is de venatachting dat in een volgende
kabinetsperiode de bestuurlijke rol en positie van het middenbestuur in relatie tot Rijk en gemeenten weer
geagendeerd wordt. Dat geldt ook voor het thema 'burgerparticipatie' en de 'Agenda Stad'. De agenda kan niet
los worden gezien van de regio. Voorstaande vraagt ook aandacht van het provinciaal bestuur.
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Europa en Internationaal
Wat is bereikt: Voor de provincie is Europa een partner die steeds belangrijker wordt, zowel voor beleid en
samenwerking als voor middelen. Wij hebben profijt van de afstemming met de overige Randstadprovincies en de
aansluiting bij het Comité van de regio's . De samenwerking en vriendschapsband met Guangdong is verstevigd.
Ook regionale partners, zoals Utrecht Science Park en de Economic Board Utrecht, zijn hier nu bij betrokken.
Door beïnvloeding van Europese beleidsvorming en door het netwerken in Europa draagt de provincie bij om
Europees beleid praktisch uitvoerbaar te formuleren en lukt het om middelen te genereren voor de uitvoering van
provinciale kemtaken. De kennis over het benutten van Europese subsidies wordt met gemeenten en
bedrijfsleven gedeeld.
De belangrijkste programma's waarvoor middelen vanuit Europa beschikbaar zijn gekomen zijn:
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3), het economisch stimuleringsprogramma Kansen voor
West ll (2014-2020) en Climate-KlC (Climate Knowledge and lnnovation Community). Gericht op het verwerven
en delen van kennis over regelgeving, beleid en uitvoering is de provincie actief in de volgende netwerken: AIR
(Air-Quality lnitiative of Regions), ERRIN (European Regions Research and lnnovation Network), PURPLE (Peri
Urban Regions Platform Europe), ENCORE (Environmental Conference of the Regions of Europe) en IMPEL
(lmplementation and Enforcement of Environmental Law).
Mogelijke opgave nieuw college: Voor de volgende collegeperiode is het van belang om bij Europese en
internationale zaken samen op te trekken met regionale partners. Door vernieuwend samen te werken
(bijvoorbeeld door co-creatie en co-productie) en te werken op basis van een gemeenschappelijke agenda op
thema's die aansluiten bij de prioriteiten binnen de EU, worden de kansen voor de regio vergroot en de positie
van Utrecht versterkt.
I

nterbestu

u rl ¡j

k toezicht

lnterbestuurlijk toezicht (lBT) is de wettelijke toezichttaak van de provincie voor de uitvoering van de
medebewindstaken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Met de invoering van
de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in 2012 is deze toezichttaak wat betreft reikwijdte, methode en
instrumentarium fundamenteel gewijzigd. Het gaat om horizontaal toezicht waarbij het bestuur op afstand staat
als het gaat om provinciale beleidsdoonrverking. Het toezicht beslaat de werkterreinen archieftoezicht,
erfgoed/monumenten, financieel toezicht, huisvesting verblijfsgerechtigden, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht
en waterschappen.
Wat is bereikt: De interne IBT-organisatie is grotendeels ingericht en in het Beleidsplan en uitvoeringsplan IBT
zijn duidelijke lijnen vastgelegd hoe de vernieuwde werkwijze richting de lokale overheden uitgevoerd wordt.
Samen met gemeenten en waterschappen zijn afspraken vastgelegd over het aanleveren van toezichtinformatie.
De beoordeling hiervan is dit jaar op gang gekomen. Veel aandacht wordt besteed aan de versterking van de
interne verantwoording en controletaak van de gemeenteraad. Deze versterking is noodzakelijk om als provincie
goed in de beoogde IBT-rol te kunnen functioneren. Door middel van pilots bij diverse gemeenten is gestart om
onze vernieuwde rol te toetsen.
Belangrijk is dat de provincie in staat is een toezichtsrelatie te onderhouden waarbij de lokale overheden zijn
aangesloten op het vernieuwde IBT en waarbij de provincie op alle terreinen waar zij toezichthouder is ook
volledig deze rol uitvoert. Dit gebeurt volgens de afgesproken principes risicogericht, proportioneel, op afstand
waar het kan, ingrijpen waar het moet. Daarbij verdient de uitvoering van het financieel toezicht in het bijzonder
aandacht.
Mogelijke opgave nieuw college: Gezien de complexe financiële vraagstukken waar gemeenten mee te maken
hebben, voortkomend uit grondposities en de decentralisaties in het sociale domein, is de rol van toezichthouder
de komende collegeperiode extra van belang.

Slagvaardige (proces)organ ¡sat¡e
Wat is bereikt: ln de visienota De Toekomst begint Nu (2011) zijn de contouren van een nieuwe
procesorganisatie weergegeven. De organisatie bestaat uit negen afdelingen, waaronder twee
bedrijfsvoeringsafdelingen. De krimpdoelstelling is in goede samenwerking met de bonden en ondernemingsraad
uitgevoerd door middel van een vernieuwende aanpak waarbij personele taakstellingen zijn geformuleerd op
basis van functiegroepen in plaats van organisatieonderdelen. Op deze wijze hebben er geen gedwongen
ontslagen hoeven plaats te vinden en is er een minimum aantal herplaatsers. Er is een structurele besparing van
€ 4,7 mln. ingeboekt. Door interne mobiliteit hebben veel medewerkers in een andere functie een nieuwe
persoonlijke uitdaging gevonden. De overhead is substantieel teruggedrongen naar 30%. Dat is inclusief het
management. Daarvoor zijn nieuwe processen ingericht waarmee efficiënter en goedkoper gewerkt kan worden.
De medewerkers zijn zellredzamer door ondersteuning van een serviceplein op basis van het click-callfaceprincipe. De lijnmanager kan op deze wijze beter invulling geven aan zijn integrale verantwoordelijkheid en
wordt daarbij ondersteund door aanstelling van business controllers in de lijn. ln samenspraak met de accountant
is de verantwoordelijkheidsverdeling vastgelegd in een nieuw Controllersstatuut. Dat maakt het mogelijk om meer
ruimte en vertrouwen te geven aan medewerkers op basis van hun professionaliteit.
Yanaf 2014 is het project Duuzame Bedrijfsvoering gestart. Er is begin 2014 een nulmeting (COz footprint)
uitgevoerd. ln een benchmark is de uitkomst vergeleken met gegevens van referentieorganisaties in het openbaar
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bestuur en ZBO, zoals de gemeenten Amersfoort en Rotterdam en het UWV. Hieruit blijkt dat veel winst te
behalen is voor de thema's energie en vervoer, en dat voor de thema's papier, afual en water het verbruik zeer
laag is. lnkoop en catering zijn op de goede weg.
ln april 2012 vond de verhuizing van de ambtelijke en politieke organisatie naar het huidige Huis voor de
Provincie plaats. Bijna iedereen kan nu tijd- en plaatsonaftankelijk werken (Het Nieuwe Werken).
Communicatie is gericht op 'Communicatie in de kem van het Beleid'. Dat houdt in dat de afdeling faciliteert in het
communicatiever maken van de medewerkers en in het omgevingsgericht werken. Externe communicatie
verloopt door middel van themacommunicatie via de ondenruerpen uit de Strategische Agenda. De afgelopen
periode heeft geresulteerd in een vernieuwde middelenmix van relatie- en publiekscommunicatie met een andere
formule, hogere effectiviteit, meer maatwerk per doelgroep, een hoger bereik dat is toegespitst op regio en
interesse, meer samenhang tussen verschillende provinciale media (waaronder de website) en een verbeterde
zichtbaarheid van provinciale activiteiten 'buiten'. Voorbeelden zijn het nieuwe social mediabeleid (onder meer het
Provincie Utrecht Magazine), corporate twitteraccounts en accounts per beleidsveld. Verder is de provinciale
website raadpleegbaar op tablets en smartphones.
Nu de organisatiestructuur en de personele bezetting is gerealiseerd zal de komende periode de focus liggen op
het functioneren als procesorganisatie en de ambitie om een Great Place to Work te worden. Daarnaast zijn er
voor de organisatie doelen gesteld, die volgen op het deel van de Veranderopgave dat nu gerealiseerd is, die
gerealiseerd moeten worden om een slagvaardige procesorganisatie te worden.
Great Place to Work houdt voor de provincie Utrecht in het pakken van een rol die bij ons past en een rol die
niemand anders neemt of die niemand anders durft te pakken. Op deze manier leveren we als provincie
maximale toegevoegde waarde. Dit wordt alleen ervaren wanneer we in het oog houden welke maatschappelijke
behoeften er spelen (vraaggericht). Wanneer de provincie Utrecht een middenbestuur wil zijn met toegevoegde
waarde dan is inzet en bevlogenheid nodig van alle medewerkers binnen de organisatie. Trots zijn op de
organisatie en ieders bijdrage aan het resultaat zijn hierbij erg belangrijk. Dit kan niet zonder vertrouwen en
plezier en vergt andere kennis en competenties van medewerkers.
Er zal een kwaliteitsimpuls kunnen worden gerealiseerd door openstelling van vrijgevallen vacatures en inteme
ontwikkelprogramma's. Door intern meer als netwerk te functioneren worden onze medewerkers (nog) beter
toegerust om effectief in eferne netwerken te participeren.
De veranderagenda met de onderdelen Buiten beter presteren, Rolbewust leiderschap, Medewerker van de
toekomst, Bedrijfsvoering met toegevoegde waarde en Procesgericht werken ondersteunt deze
cultuurverandering. De ambitie is om als procesorganisatie verder te ontwikkelen en te profileren als een
gidsorganisatie in een netwerksamenleving.
Mogelijke opgave nieuw college: Volgend jaar wordt de participatiewet van kracht. Die wet is bedoeld om meer
mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Voor de provincie gaat het om 25 fte tussen 2015 en

2023.
Binnen het project Duurzame bedrijfsvoering wordt de focus gelegd bij energiebesparing. Voor dit thema worden
scenario's van maatregelen en SMART-doelen opgesteld. Binnen het lopende beheer en onderhoud wordt
gewerkt aan het terugdringen van het energieverbruik op de korte termijn. We stellen voor om voor de
ondenrverpen afual, water en papier de huidige score als target te stellen en de daarvoor benodigde inspanningen
te verrichten.
Voor inkoop, vervoer en (fair trade) catering wordt in overleg met de betrokken afdelingen bepaald op welke
manier het project ondersteunend kan zijn aan de lopende uitvoering van beleid.
ln 2014-2015 wordt er een meting gedaan naar warmte-koude-opslag (WKO) van de ASR om duidelijkheid te
krijgen of de capaciteit groot genoeg is voor gebruik in het Huis van de provincie.
ln eerste instantie wordt het BRU is zijn geheel overgenomen, dus niet alleen de werkzaamheden en de
middelen, maar ook de mensen.
De rol van een omgevingsbewuste ambtenaar krijgt verder vorm. Voor wat betreft communicatie wordt in kaart
gebracht hoe de corporate website nog verder kan worden doorontwikkeld naar een adaptieve site, zodat deze
bijvoorbeeld veel bezochte onderuerpen aangeeft en de content daarop aanpast. Via de'social media monitoring
and webcare tool' kan vanaf 201 5 in de gaten worden gehouden wat er op het web gezegd wordt over de
provincie. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en bijbehorende kosten om een corporate website te
ontwikkelen die in de volle breedte rekening houdt met de behoeften van bezoekers. Op basis van ondezoek zal
de sitestructuur, inhoud, functionaliteit en techniek tegen het licht gehouden moeten worden. Wat dat betekent in
termen van de sitestructuur, inhoud, onderliggende functionaliteit, kosten, etc. is nu nog niet te overzien.
De ontwikkeling van website en social media is steeds op projectbasis en incidenteel gefinancierd. Om de
provinciale onlinemiddelen doorlopend aan de modeme eisen te kunnen laten voldoen is een structureel budget
nodig.
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lll.

Financieel perspectief

lll.1 lnleiding en leeswijzer
ln dit hoofdstuk wordt inzicht geboden in de financiële stand van zaken voor de jaren 2015 tot en met 2018. Er
wordt in paragraaf lll.2 gestart met een terugblik op de begrote en de gerealiseerde programma-lasten in de jaren
2011-2014, waarna in paragraaf lll.3 de basis uiteengezet wordt van het financiële beeld voor de jaren 20152018. Paragraaf lll.4 gaat hiema in op (de ontwikkelingen in) onze algemene dekkingsmiddelen. Paragraaf lll.5
beschrijft vervolgens de wijze van dekking van onze programma's: incidenteel of structureel, waarna in paragraaf
lll.6 onze reservepositie uiteengezet wordt. Paragraaf lll.7 beschrijft de mate waarin onze programmabudgetten
zijn geoormerkt, onderverdeeld naar achterliggende taken. Hier gaat het om de mogelijkheid tot het herprioriteren
van middelen; de "beïnvloedingsruimte". Paragraaf lll.8 gaat in op onze belangrijkste financiële risico's en onze
weerstandscapaciteit. Paragraaf lll.9 bevat de samenvatting van de fìnanciële aandachtspunten en
ontwikkelingen. Paragraaf lll.10 tenslotte beschrijft de stand van zaken omtrent de intensivering van € 40 mln. in
het Coalitieakkoord 201 1-201 5.

Leeswijzer
Onderstaand wordt toegelicht hoe de in paragraaf lll.7 getoonde beTnvloedingsruimte is bepaald en worden een
aantal hierbij gebruikte begrippen gedefinieerd.

Uitgangspunten

.
¡

De begroting 2015 inclusief BRU, zoals vastgesteld op 8 december 2014 door Provinciale Staten
De getoonde cijfers gaan uit van ongewijzigd beleid.

Bij het (kunnen) bepalen van de beïnvloedingsruimte per programma zijn onze programmabudgetten
onderverdeeld naar de drie takentypen die wij uitvoeren.

T
a

Wettelijke taken
Alle taken die wij uitvoeren op grond van een wettelijke verplichting.

t

Kerntaken
De in het Coalitieakkoord 2011-2015 genoemde taken die betrekking hebben op: economische
ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap, bereikbaarheid en cultuurhistorisch erfgoed,
voor zo ver niet direct volgend uit een wettelijke verplichting.

a

Overige taken
Alle taken die

uitvoeren die niet tot onze

en/of kerntaken behoren.

De gebruikte kleuren per taak zijn niet willekeurig; de beïnvloedingsruimte is het grootst binnen de overige taken
en (in iets minder mate) binnen onze kerntaken. De beïnvloedingsruimte binnen de wettelijke taken is veel
beperkter; deze taken moeten wij hoe dan ook (blijven) uitvoeren. Dat wil echter niet zeggen dat er binnen deze
taken helemaal geen beïnvloedingsruimte is. Van belang hierbij is ook de mate waarin onderliggende budgetten
zijn 'geoormerkt'.

Oormerken van budgetten

Geoormerkt
Geoormerkte budgetten zijn niet (meer) beTnvloedbaar door beleidsbesluiten.
Het betreft bedragen waar een harde, juridisch afdwingbare, verplichting aan ten grondslag ligt (afgesloten
contracten, verleende subsidiebeschikkingen, etc.).

Beperkt geoormerkt
Beperkt geoormerkte budgetten zijn slechts beinvloedbaar tegen het maken van transactiekosten. De hoogte
van deze kosten zal van geval tot geval afzonderlijk moeten worden bepaald. Aan beperkt geoormerkte
middelen ligt een bestuurlijke toezegging ten grondslag (een GS -besluit, bestuursconvenant, etc.).

Niet geoormerkt
Voor deze middelen ziin noq qeen iuridische verplichtinqen aanqeqaan of bestuurlijke toezeggingen gedaan
Bovenstaande leidt tot een matrixindeling van onze programmabudgetten naar de drie genoemde taaktypen,
waarbij bij iedere taak wordt aangegeven in hoeverre het totale beschikbare budget reeds geoormerkt is.
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Beinvloedingsruimte
Budgetten binnen alle drie de taaktypen die niet of beperkt zijn geoormerkt zijn herprioriteerbaar
(beÏnvloedbaar). Hierbij dient te worden opgemerkt dat;
. budgetten die beperkt geoormerkt zijn, slechts tegen het maken van transactiekosten zijn te herprioriteren
De hoogte hiervan zal van geval tot geval moeten worden bepaald;
. bij het herprioriteren van onverplichte middelen binnen de wettelijke taken, de achterliggende taak nog
altiid uitqevoerd dient te worden.

Ilf.2 Terugblik: budgetten en realisatie 2011-2014
Wij kennen op dit moment acht programma's. De begroting van ieder programma is samengesteld uit drie
(samenstellende) delen; een personeel deel, een materieel deel en een toegerekend deel van de overhead. ln de
onderstaande grafiek 1 zijn de begrote lasten van alle programma's in de periode 2011-2014 afgezet tegen de
gerealiseerde lasten. Het betreft hier zowel personele lasten, materiële lasten als overhead. Daar deze lasten niet
meer beTnvloedbaar zijn, wordt er hier integraal gerapporteerd.
Grafìek 2 toont voor 2014 het aandeel van ieder programma in het totaal van de gerealiseerde lasten, op basis
van de najaarsrapportage 201 4.

Begrote versus gerea liseerde lasten
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lll.3 Financieel vertrekpunt
ln de onderstaande tabel 1 is onze meerjarenbegroting 2015-2018 weergegeven. Deze tabel is ontleend aan
tabel 3oppagina 12van debegroting20l5.Hetmeerjarenperspectief ismaterieel sluitend: erissprakevaneen
(vrij besteedbaar) positief begrotingssaldo over alle jaren.
De lasten in onderstaande tabel zijn onderverdeeld naar materiële budgetten, personele budgetten en overhead,
waarbij tevens is aangegeven in hoeverre lasten (en baten) structureel, dan wel incidenteel van aard zijn. Lasten
en baten die zich maximaal 4 jaar voordoen in onze begroting zijn hierbij als incidenteel aangemerkt, lasten en
baten die zich langer dan 4 jaar voordoen zijn als structureel aangemerkt.
NB. ln de periode 2015-2018 worden nieuwe taken vanuit het Rijk naar de provincies overgeheveld. Over de
formatieve en financiële consequenties hiervan moet nog nadere besluitvorming plaatsvinden.
Tabel 1 vormt het vertrekpunt van het financieel perspectief, zoals dat in de volgende paragrafen uiteengezet is.

A. Materiële budoetten

382.000

84.000
231.000
315.000

79.000
233.000
312.000

57.000
13.000
36.000
4.000
11 1 .000

56.000
15.000
29.000
7.000
107,000

56.000
00
30.000
8.000
110.000

56.000
15.000
30.000
111.000

C. Totaal lasten proorammaÞlan (A+B)

535.000

488.000

424.000

423.000

Structurele dekkinosm iddelen
lncidentele dekkinosmiddelen
D. Totaal dekkinqsmiddelen(batenì

190.000
347.000
537.000

195.000
298.000
492.000

t6.000

192.000

2 2.000

234.OOO

E.000

426.000

2.000

4.000

4.000

3.000

Structurele materiele orooram mabudoetten
lncidentele materiele oroorâmmabudoetten
Saldo materiële budoetten

85.000

77.000
348.000

297.000

425.000

Personeel
Structurele stortinoen in reserves
lncidentele stortinoen in reserves
Steloosten
Saldo oersoneel. overhead en reserves

B. Personele budEetten en overhead

E. Beqrotinqssal<lo, vrii besteedbaar (D-C)
Tabel 1: Meerjarig beeld van structurele en incidentele lasten en baten
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lll.4 Algemene dekkingsmiddelen
Als provincie hebben wij jaarlijks de beschikking over algemene financiële middelen om de beleidsplannen van
Provinciale Staten uit te voeren. Dit zijn onze algemene dekkingsmiddelen. Deze middelen staan los van de
doeluitkeringen met een specifieke bestemming. De algemene dekkingsmiddelen kennen een viertal bronnen:
opcenten op de motorrijtuigenbelasting, algemene uitkering uit het Provinciefonds van het Rijk, treasurybaten en
overige baten. Grafiek 3 toont de begrote inkomsten uit onze algemene dekkingsmiddelen voor de periode 20152018. Grafiek 4 laat hiema de gerealiseerde inkomsten zien in de periode 2011-2014.
Alg. dekkingsm. 20Ll-2O14 realisatie
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Grafiek 4: gerealiseerde ¡nkomsten (x € 1.000)

Grafiek 3: begrote inkomsten (x € 1.000)

Opcenten motorrijtuigenbelasting
Circa 70 procent van onze algemene dekkingsmiddelen bestaat uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. De
opcenten zijn daarmee onze belangrijkste 'eigen inkomstenbron'. Jaarlijks worden wij door het Ministerie
geTnformeerd over het maximale aantal opcenten dat wij mogen heffen. Voor belastingtijdvakken die aanvangen
na 31 december2014 betreftdit 110,1 opcenten. Sinds2008 heffen wij72,6 opcenten. Deonbenutte
belastingcapaciteit van de provincie Utrecht bedraagt per 1 januari 2015 dus 37,5 opcenten. Eén opcent
correspondeert met een jaarlijkse opbrengst van ongeveer € 1 ,5 mln. Per 1 januari 2015 bedraagt de onbenutte
belastingcapaciteit in euro's dus ruim € 56 mln structureel.
ln de onderstaande grafiek 5 is het aantal opcenten dat wij hebben geheven in de periode 2011-2015 afgezet
tegen het aantal opcenten dat in de ons direct aangrenzende provincies is geheven. Ook het gemiddeld aantal
opcenten van alle provincies samen is opgenomen. Ten opzichte van alle provincies heffen wij ultimo 2014 op de
provincie Noord-Holland na het laagste aantal opcenten. Zuid Holland kent het hoogste aantal opcenten.

Aantal opcenten MRB 2011-2014
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Grafiek 5: aantal opcenten in de ons omringende provincies

Algemene uitkering provinciefonds
Jaarlijks ontvangen wij geld van het Rijk om onze taken uit te (kunnen) voeren. Een deel van dit geld komt uit het
Provinciefonds en wordt uitgekeerd in de vorm van een algemene uitkering. Daarnaast ontvangen wij van het Rijk
ook specifieke (doel)uitkeringen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken informeert ons drie keer per jaar over de
ontwikkeling van de algemene uitkering, door middel van zogenaamde circulaires.
De begroting 2015 is gebaseerd op de meicirculaire 2014. Op de hoogte van de algemene uitkering hebben wij
geen (directe) invloed. lndirect kunnen wij invloed proberen uit te oefenen, bijvoorbeeld via belangenbehartiging
door het lnterprovinciaal Overleg (lPO).

Treasurybaten
Overtollige middelen zetten wij uit conform de Wet financiering decentrale overheden (Fido) en de bepalingen in
onze Verordening interne zaken. De Wet FIDO verplicht ons onze overtollige middelen behoudens de
kasgeldlimiet, primair aan te houden in de schatkist bij het Ministerie van Financiën. Dit houdt in dat ons geld en
vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mag worden aangehouden.
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Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of
onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden, onder vooruaarde dat er geen (verticale)
toezichtrelatie bestaat tussen de betrokken decentrale overheden.
Door het verplicht schatkistbankieren zijn de beïnvloedingsmogelijkheden op het renderen van onze liquide
middelen zeer beperkt. ln de periode 2011-2014 is ons uitgezette vermogen afgenomen van € 391 mln. tot
€ 367 mln. Hierbij is met name onze kapitaalmarktpositie als gevolg van het verplicht schatkistbankieren
aanzienlijk teruggebracht, van € 233 mln. in 2011 tot € 1 16 mln. ultimo 2014 (begroot).
Grafiek 6 zet het gerealiseerde rendement in de periode 2011-2014 af tegen ons totaal uitgezette vermogen
(geldmarkt en kapitaalmarkt). Tabel 2 toont daarbij ook het behaalde relatieve rendement.
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391.077 436.6ô0 402.629 366.654
12.445
3,1

7 345

4.125

4.354

1,68%

1,1

Tabel 2: uitgezet vermogen en rendement (x € 1.000)

Ill.5 Dekkingsmiddelen 201 5-2018 (structureel vs. incidenteel)
ln de periode 2015-2018 nemen onze materiële programmabudgetten af van € 425 mln. in 2015 tot € 312 mln. in
2018 (zie tabel 1). Deze afname wordt voor een groot deel veroozaakt door een afname van doeluitkeringen
binnen program ma 5 bereikbaarheid (zie de prog rammaverantwoord ing).
De afname van onze materiële programmabudgetten is tot uitdrukking gebracht in onderstaande grafiek 8 (gele
kolommen). Hierbij is ook aangegeven op welke wijze deze budgetten zijn gedekt: incidenteel of structureel
(blauwe kolommen). De afname in onze materiële programmabudgetten wordt volledig veroorzaakt door een
afname in incidentele dekkingsmiddelen.
Dekking taken alle programma's
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Tabel 3: ove¡zicht structurele taken met incidentele dekking
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Bij de actualisering van dit hoofdstuk in januari 2015 wordt
hier een overzicht opgenomen van structurele taken die op
dit moment (nog) incidenteel worden gedekt.
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Grafiek 7: dekking materiële programmabudgetten (x
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Ill.6 Reservepos¡t¡e
ln tabel 4 is de totale reservepositie van de provincie Utrecht weergegeven, onderverdeeld naar algemene
reserves (saldireserve en reserve weerstandsvermogen) en bestemmingsreserves. Een uitgebreide toelichting op
de reserves is te lezen in de bijlage Nota reserves en voorzieningen.

Saldireserve
Reserve weerstandsvermooen
Sub. alqemene reserves
Bestem m nqsreserves/program mareserves
i

Totaal alle reserves
Tabel 4: reservepositie provincie

13.946
34.516

13.946
34.516

13.946
34.516

13.946
34.516

48.462
277.833
326.29s

48.462
273.174
321.636

48.462
273.252
321.714

292.341
340.803

48.462

rese,ves

De verdeling van de bestemmingsreserves over onze programma's is weergegeven in tabel 5. ln deze tabel is
tevens het relatieve aandeel van ieder programma weergegeven in het totaal van onze bestemmingsreserves.
Ook is hierbij vermeld de mate waarin de (incidentele) middelen in onze bestemmingsreserves reeds zijn

geoormerkt.
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16.637
5,99%
1. Ruimtelijke ontwikkeling
94.929
34,17%
2. Landelijk gebied
6.608
2,38%
3. Bodem, water en m¡lieu
17.249
6,21%
4. Economische ontwikkeling
106.961
38,50%
5. Bereikbaarheid
3.383
1,22%
6. Cultuur en erfgoed
0
0,00%
7. Jeugdzorg
30.505
10,98%
8. Bestuur en middelen
1.562
0,56%
Reserue projecten (alle programma's)
277.833 100,0001
Totaa I besterrrinosrese rves
Tabel 5: totaal bestemmøgsreserves per programma (x € 1.000)
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lll.7 Budgetten en taken 2015-2018 (beTnvloedbaar vs. onbeinvloedbaar)
ln de onderstaande tabel 6 zijn de materiële programmalasten van onze programma's (dus exclusief personeel
en overhead) in totaal opgenomen, onderverdeeld naar taken en de mate waarin budgetten zijn 'geoormerkt', met
andere woorden; beTnvloedbaar zijn voor beleidsbesluiten (zie de leeswijzer aan het begin van dit hoofdstuk). De
afzonderlijke verantwoording per programma is opgenomen onder de programmaverantwoording verderop in dit
document.

programma's

20L5

x€7.
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Totaal

20t6
Jur¡d¡sch Bestuurliik Overic
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136.294
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Tabel 6: (mater¡ële) budgetten en
taken, alle programma's

a.7t3
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i,f,.L.497

2018
Totaal

Juridisch Bestuudiik Over¡c

Totaal

ln de grafiek I is voor de jaren 2015-2018 het totaal van onze materiële programmabudgetten weergegeven,
onderverdeeld naar de mate waarin deze budgetten zijn geoormerkt. Juridisch verplichte bedragen zijn
geoormerkt en zijn daarmee niet meer beÏnvloedbaar voor beleidsbesluiten. Bestuurlijk toegezegde bedragen zijn
beperkt geoormerkt en zijn slechts beÏnvloedbaar tegen het maken van transactiekosten.
ln grafieken 9 en 10 (volgende pagina) wordt hierna voor de beperkt- en niet geoormerkte budgetten
(donkerblauw en grijs in grafiek 5) aangegeven uit welke taken dit bestaat. De gebruikte kleuren sluiten hierbij
aan op de gebruikte taakkleuren in tabel 6.
ln 2015 is een kleine 25o/o van onze materiële programmabudgetten geoormerkt en daarmee niet (meer)
beïnvloedbaar. Dit percentage loopt terug tot 13% in 2018.
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Grafiek 8: geoormerkt v.s. niet geoormerkt (x € 1.000)

I

Bij de actualisering van dit hoofdstuk in januari 2015 wordt in deze tabel tevens inzichtelijk gemaakt de mate waarin onze
bestemmingsreserves per programma zijn geoormerkt.
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lll.8 Belangr¡¡kste financiële risico's en weerstandscapaciteit
ln tabel 7 staan de (11) belangrijkste financiële risico's vermeld, die wij op dit moment onderkennen binnen ons
'risicoproffel' (het totaal aan risico's dat wij onderkennen). Samen zijn deze risico's goed voor bijna 70% van de
berekende omvang van ons vereiste weerstandsvermogen.
Weerstandsvermogen
Met behulp van het statistische systeem NARIS (Monte Carlo-analyse) is berekend dat met een zekerheid van 90
procent(landelijke norm) een weerstandsvermogen van € 16,57 mln. voldoende is om al onze risico's binnen ons
risicoprofiel op te (kunnen) vangen. Daarnaast reserveren wij€ 12,5 mln. voor algemene bedrijfsvoeringsrisico's
en € 2,5 mln. voor risico's bij projecten met (voor)financiering uit ons eigen vermogen. lnclusief voorgenoemde
reserveringen bedraagt ons vereiste weerstandsvermogen derhalve C 31 ,57 mln. (€ 16,57 + €. 12,5 + C 2,5).
Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit zijn de middelen die wij hebben om risico's die zich voordoen op te kunnen vangen. Wij

maken onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.
De incidentele weerstandscapaciteit is het bedrag dat wij eenmalig beschikbaar hebben om te gebruiken voor het
opvangen van risico's, zonder dat hiervoor beleid hoeft te worden gewijzigd. Dit betreft de reserve
weerstandsvermogen (€ 34,516 mln.) en onze algemene reserve (€ 13,946 mln.). Zie ook onder lll.6 hiervoor. De
structurele weerstandscapaciteit is het bedrag dat de wij jaarlijks kunnen gebruiken voor het opvangen van
risico's, zonder inhoudelijke beleidswijzigingen. Hier gaat het om de ongebruikte belastingcapaciteit van de
opcenten op de motorrijtuigenbelasting (€ 56 mln.). Zie ook onder lll.4 hiervoor.
Ratio weerstand svermoge n
De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de omvang van de risico's kan worden uitgedrukt via de 'ratio
weerstandsvermogen'. Hiertoe wordt de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit gedeeld door de omvang
van de risico's/het risicoprofiel. Als deze ratio 1 bedraagt, dan kunnen wij er vanuit gaan dat wij de risico's
voldoende hebben afgedekt. De ratio weerstandsvermogen bij de provincie Utrecht bedraagt ultimo 2015
€, 48,462 mln. / € 31 ,57 mln. = 1 ,53. Dat is ruim voldoende om de risico's die we lopen op te vangen.
Voor een nadere toelichting op onderstaande rlsico's en onze weerstandscapaciteit wordt verwezen naar de
paragraaf "weerstandsvermogen en risicobeheersing" in de begroting 2015.
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Risico

No.
1

Frictiekosten omtrent de volledige integratie van het BRU en overige

25o/o

Fin. gevolg
max. 15.000

3o/o

max. € 116.000

33%
50o/o

max. € 6.660
max. € 2.600
max. € 1.250

10%

max. € 5.435

10o/o

max. € 5.000
max. € 1.000

Kans

risico's BRU
Verlaging van de kredietwaardigheid van een fìnanciële instelling waarop
wii debiteurenrisico looen
Hart van de Heuvelruq.
3.
4.
Proiecten qelieerd aan Hart van de Heuvelruq (Dorrestein).
De provincie wordt aangesproken voor de financiële bijdragen aan de
5.
waterschappen in de kosten van de muskusratten-bestrijding over het 1e
halfiaar van 2011.
b.
Aanspraak op de borgstelling voor de convenantsleningen van het
Nationaal Groenfonds.
7
De concessiehouders Ooenbaar Vervoer en Reqio taxi qaan failliet.
Garantstelling eigen risico gewasschade edelhert. Vanaf 20'13 is de
8.
provincie financieel verantwoordelijk voor de begroting van het
Faunafonds. Onderdeel van deze begroting vormen lastig voorspelbare
tegemoetkomingen in schade door beschermde diersoorten. Met het
akkoord heeft de provincie zich garant gesteld voor deze begroting met o.a.
de uitkerinoen. mits is voldaan aan de eisen van het Faunafonds.
9.
Gewiiziode inzichten en/of oewiiziode reoelqevinq
10.
Zwakke fi nanciële situatie recreatieschappen
basis
11
Pro
aan Hart van de Heuvel
Tabel 7: belangrijkste financiële risíco's provincie Utrecht (x € 1.000)
2

25o/o

50%

SOY'
10o/o
10o/o

max. € 1.000
max. € 5.000
max. € 4.400

lll.9 Financiële aandachtspunten en ontwikkelingen
Onderstaand een nadere toelichting op de ontwikkelingen en aandachtspunten die in de komende coalitieperiode
majeure financiële consequenties (kunnen) hebben voor de Provincie Utrecht. Hierbij zijn de volgende criteria
gehanteerd;
A. Structurele taken, die tot nu toe incidenteel worden gefinancierd;
B. Nieuwe taken waar de provincie voor aan de lat staat;
C. Er is sprake van een 'keerzijde verplichting' (cofìnancieringsregeling of afspraak);
D. Consequenties van vastgesteld beleid.
Vanuit het structurele budget IGP/RAP van € 3 mln. per jaar vindt binnen de provinciale begroting jaarlijks
tot en met 2017 voorfrnanciering plaats ter compensatie van de rentederving rond het programma Hart van
de Heuvelrug.
a

De doorlooptijd van de Kadernota Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling is tot 2028. Het budget voor
dit programma is echter incidenteel voor de huidige programmapenode (2012-2015). Zonder budget kan aan
deze provinciale ambitie na deze periode niet verder invulling worden gegeven.

a

lmplementatie van de Omgevingswet en de inrichting van de bijbehorende informatiestructuur is een nieuwe
taak voor de provincie, waarvoor nog geen budget is gereserveerd.

a

Vanuit het Bestuursakkoord Natuur is met de provincie Utrecht een cof¡nanciering venruacht van jaarlijks
€ 3 mln. Voor 2014 is bij Voorjaarsnota besloten deze aan het Rijk toegezegde harde verplichting te dekken
vanuit de Agenda Vitaal Platteland. Voor de periode na 2014 is nog geen financiering geregeld.
Voor het agrarisch natuurbeheer, waarvoor de provincies sinds 1 januari 2014 volledig verantwoordelijk
zijn, geldt een bestuurlijke afspraak voor 2014,2015 en 2016 dat Utrecht hier aan bijdraagt. De financiering
van deze bijdrage is nog niet geregeld.
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a

De invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) brengt met zich mee dat er nieuwe taken bij
de provincie worden neergelegd op met name het gebied van vergunningverlening en handhaving.
lmplementatiekosten en uitbreiding personele capaciteit. zijn nog niet opgenomen in de begroting. Ook uit
het Natuurpact en de invoering van de Wet natuurbescherming medio 2015 volgen nieuwe taken voor
de provincie.

a

ln het voorjaar 2015 wordt gestart met de uitvoering van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma
POP3. De Europese Commissie heeft € 2,3 mln. per jaar beschikbaar gesteld op voonvaarde dat de
provincie dit co-fìnanciert.

a

PS hebben het koersdocument, voor de tweede fase van het nationaal Project, van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie 2015-2020 vastgesteld. Om de ambities uit het koersdocument te halen, is het noodzakelijk om
ook voor de periode 2016-2020 middelen te reserveren. Daarnaast is er in samenwerking met de provincies
Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland voor de uitvoering van het Liniebrede Programma 2014-2020
nog financiering nodig.

a

De provincie zet in op het behouden en versterken van het Recreatieve HoofdNetwerk, maar er zijn, naast
structurele budgetten voor de recreatieschappen, geen structurele in investeringsbudgetten beschikbaar voor
de versterking van het (boven)regionale routenetwerk met haar TOPs en vanaf 2018 voor het onderhoud van
het fietsknooppu ntensysteem.
Voor de landelijke Limessamenwerking is budget nodig om invulling te kunnen geven aan de UNESCOwerelderfgoed-ambitie en te voldoen aan de samenwerkingsafspraken met partners.

a

Met het gereedkomen van de Utrechtse Erfgoedmonilo¡ in2014 is duidelijk is geworden dat de
restauratieopgave voor rijksmonumenten de structureel beschikbare middelen van het Fonds Erfgoedparels
te boven gaan.

a

Voor cultuureducatie is de bestuurlijke afspraak gemaakt om de inzet van Rijk, provincies en gemeenten tot
en met 2016 te handhaven. Voor de periode daama moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.
Volgend jaar wordt de participatiewet van kracht. Die wet is bedoeld om meer mensen met een
arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Voor de provincie gaat het om 25 fte tussen 2015 en 2023.
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Financiële mogelijkheden
Onderstaande tabel 8 bevat het totaalovezicht van de aanwezige financiële middelen, zoals deze in de vorige
paragrafen zijn beschreven.

Financiele middelen 2015 -2018

2015 2016 2017

x€ 1.000
ldo (5 lll.3) en
A.1 Begrotingssaldo (wij besteedbaar)

¡t (5 ilr.4)

1.674

4.2 On benutte belast¡ngcapaciteit

Subtotaal

56.000

G. Niet geoormerkte programmabudgetten

2.559
56.000
58.559

13.946
34.516
-31.570

2.946
P.M.
1

(5 lll.7)

1 Ruimtelijke ontwikkeling

2 Landelijk gebied
3 Bodem, water en milieu
4 Economische ontwikeling
5 Bereikbaarheid
6 Cultuur en erfgoed
7 Jeugdzorg
8 Bestuur en middelen

3.550

100

100

0

0

0

0

2.756
639
5.270

-596

-266
654

-261

3.722

3.722
1.346

819
1.465

4.274

654
3.722
850

1.348

D. Beperkt geoormerkte programmabudgetten

100

654

0

0

0

4.003

4.124

4.003

18.773 8.733 9.682

Subtotaal C.

9.564

(g lll.7)

Herprioriteerbaar door het maken van tansact¡ekosten
Progr. 1 Ruimtelijke ontwikkeling
Progr. 2 Landelijk gebied
Progr. 3 Bodem, water en m ilieu
Progr. 4 Econom is che ontwikeling

0

0

0

0

40.940

35.035

33.996

29.126
674

1j26

674

674

785

3.054

Progr. 5 Bereikbaarheid
Progr.6 Cultuur en erfgoed
Progr. T Jeugdzorg
Progr. 8 Bestuur en middelen

111.246
12.778

3.054
82.535
9.472

0

0

0

0

6.700

5.524

5.317

5.432

Subtotaal D.

173.575 136.294 132.842

Totaal heroverweegbare

A

Begrotin gs

B. Vrije

s a ld

o

m

e n o n be

ruimte in resenes
m

abudgetten

D. Beperkt geoorm erkte program mabudgetten
Excl

u

si ef tra

A+B+C+D

n

sa cti e k oste

.152

3.054
60.562

8.649

9.311

81

108.159

iddelen
nutte belasti ngcapaciteit

C. Niet geoorm erkte program
A+B+C
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4.088

56.000

in Reserws (g lll.6)

Beteft inci de nte Ie m idde le n
8.1 Algemene resen/e
8.2 Resene weerstands lerm ogen
Af rereist weerstandsrrerm ogen (g lll.8)
Vrije ruimte resenê weerstandslermogen
8.3 Programmareser\res
nader uitte werken in jan. ---> aanvullende uitvr. BC's
Subtotaal B.

Progr.
Progr.
Progr.
Progr.
Progr.
Progr.
Progr.
Progr.

3.908
56.000

57.674 59.908 60.088

A

B. Vrije ruimte

2018

57.674
r 6.892

59.908

60.088

58.559

18.773

8.733
68.641

9.682

93.339

69.770

9.564
68.123

173.575

136.294

132.842

108.159

266.914

204.935

202.612

176.282

n

II

l. 1 0

I

ntens ive ri n g Coal itieakkoo rd 201 1 -201 5

ln het coalitieakkoord 2011-2015'Focus, Vertrouwen, Oplossingsgericht' was € 40 mln. (incidenteel) beschikbaar
gesteld voor vier opgaven: Binnenstedelijke opgave wonen, Agenda Vitaal Platteland, Afslag Hoevelaken en
Rijnbrug Rhenen. Bij de binnenstedelijke opgave wonen zijn bij de vaststelling van de Kadernota de € 10 mln. aan
incidentele middelen beschikbaar gesteld. Hieraan is nog € 0,966 mln. toegevoegd aan geherprioriteerde
coalitiemiddelen 2007-2011 (Najaarsrapportage 2011) en € 2,56 mln. uit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen
(B-stuk, 4 juni 2013) waardoor de reserve voor Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling in totaal 13,526 mln.
bevat. De € 10 mln. voor Knooppunt Hoevelaken is per besluit van 22 april 2013 BOK2 Knooppunt Hoevelaken
verhoogt tot € 12,5 mln. en gestort in de reserve VERDER.
Per saldo is er derhalve voor iedere opgave beschikbaar:
Binnenstedelijke opgave wonen
Agenda Vitaal Platteland
Afslag Hoevelaken
Rijnbrug Rhenen

13,526
10,000
12,500
10,000

mln

mln
mln
mln

ln onderstaande grafiek 1 1. valt af te lezen hoe deze middelen in de afgelopen Collegeperiode zijn aangewend
Hierna wordt een beknopte inhoudelijke toelichting over de actuele stand van zaken per opgave gegeven.
Bested¡ng intensivering CA 2011-2015
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Grafiek 11: lntensivering C.4.2011-2015 (x€ 1.000)

Binnenstedelijke opgove Wonen
Met 7 zogenaamde 'Focusgemeenten', waaronder Utrecht en Amersfoort, zijn samenwerkingsovereenkomsten
gesloten over de aanpak van geprioriteerde binnenstedelijke gebieden, waarbij we ons onder andere richten op
de realisatie van woningen, aanpak van leegstand, nieuwe vormen van opdrachtgeverschap en verbeteríng van
de ruimtelijke kwaliteit. Ook richten we ons op het versnellen van binnenstedelijke projecten in andere gemeenten
en bieden we procesondersteuning aan partijen op een aantal thema's zoals transformatie van leegstaande
gebouwen, nieuwe vormen van opdrachtgeverschap en organisch ontwikkelen.
2. Agenda Vitaal Pløttelønd (AVP)
De € 10 mln. is een klein onderdeel van de totale dekking van het AVP-programma inclusief 'Ruimte om de stad'
en 'Nieuwe Hollandse Waterlinie' en feitelijk voornamelijk ingezet in enkele projecten voor
landbouwstructuurverbetering, Natuur, Water en Bodem en recreatie. Over deze projecten is hier gerapporteerd.
3. Afsløg Hoeveløken
De aanbesteding van het project A28lA1 Knooppunt Hoevelaken is medio 2014 gestart op basis van de tussen
Rijk en regio afgesloten bestuursovereenkomst. Na de Statenverkiezingen zal de uitvoering van het project
gegund worden aan een marktpartij. Op dat moment zal duidelijk zijn welke bovenwettelijke regionale wensen
gehonoreerd worden en welk deel van de€ 12,5 mln. daadwerkelijk uitgegeven moet worden. Het na de gunning
vast te stellen bedrag zal - conform de afgesloten bestuursovereenkomst - in 2022 overgemaakt worden aan het
Rijk en blijft tot die tijd een reservering in de provinciale begroting.
7.

4.

Rijnbrug Rhenen

Op dit moment zijn er 2 hik-ups in het project die van invloed kunnen zijn op de planning. Het betreffen het
deelproject: 'kruispunt Achterberg', hier loopt op dit moment nog een SWOV-ondezoek naar een subjectieve
beleving van onveiligheid door de projectgroep Wrj willen veilig oversteken'en een discussie met Rijkswaterstaat
over de af te geven omgevingsvergunning door de gemeenten Buren en Rhenen dan wel de provincie Gelderland
voor de bouw van de 'Tidal Flor¡/. De venrachte oplevering van de Tidal Flow is 2017.
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Samenvatting

lnleiding

lnteldtng

Voor u l¡gt de nieuwe Nota reserues en voorz¡eningen (REV) 201 3 ln art¡kel 4 1 1 van de Verorden¡ng interne zaken
provincie Utrecht staat dat we m¡n¡maal één keer in de vier jaar een nota over reserues en voorzien¡ngen uit moeten
brengen. Met deze nota, een herz¡ening van de vorig€ uit 2009, willen we voldoen aan deze verpl¡chting De nota ¡s
een aanvull¡ng op het Beslu¡t Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) waar¡n vooral defin¡t¡es
en verslaggevingsvere¡sten staan, ln deze nota v¡ndt u terug hoe wij als provincie Utrecht met onze reserves w¡llen
omgaan en hoe w¡j oruoor zorgsn dat een voozien¡ng wordt ingesteld als dat nodig is en dãt er - net als bij de
rêseryes - genoeg, maar ook n¡et tê veel geld ¡n wordt gestopt

Het werken met bestemmingsreseryes is kenmerkend voor organisat¡es zondeÍ w¡nstoogmerk ¡n het algemeen en
voor overhe¡dsorgan¡sat¡es in het bijzonder Bij deze organ¡saties staat ¡mmers niet het maken van winst en dus de

groe¡vanheteigenvermogencentraal,maarhetbehalenvanbepaaldemaâtschappelijkedoelen
D¡tsoortdoelen¡s
vaakzogrooten¡ngew¡kkeld,datzen¡etinéénjaartebere¡kenzijn Denkbijvoorbeeldmaaraandeontw¡kkelingvan
een vitaal landel¡jk geb¡ed of de verbeter¡ng van de bere¡kbaarhe¡d van onze provinc¡e Hierbij is het dus nod¡g om
geldmeerjarigbesch¡kbaartehouden Ookz¡jnhiervoorvaakdureeenmaligeinvesteringennodig,zoalsdeaankoop
van gronden of de aanleg van een nieuwe weg En net zoals het privé veßtand¡g is om vooÍ grote aankopen zoals

eennieuweautoofvooreenverbouwinggeldopzijtezetten,geldtditookvooronsalsprov¡ncie

De
bestemmingsreserues zijn de spaarpotjes van de provincie. En u beslu¡t of en waarvoor geld apart gezet wordl en
hoeveel er jaarlijks ingestopt en uitgegev€n mag worden

Wat ls et gewlþlgd?
ln de spelregels z¡jn geen fundam€ntele wijz¡gingen aangebracht ten opzichte van de vor¡gê nota uit 2009 Wel is de

opzetgewijz¡gdenhebbenwegeprobeerdalleszoleesbaarentoegankelijkmogel¡jktemaken N¡etalleenvoorde
Staten maar ook voor de organ¡satie. Ook zijn dubbelingen met de wet er zo veel mogelijk uitgehaald.
Wat ìs er concreet ¡nhoudel¡jk n¡euw of aangepast? Via kader

I

herschrijvingvandeeerste2art¡kelenkonhet3'artikelveruallen

Omdat u zelf n¡et degene bent d¡e de spaarpotten beheert en de uitgaven doet, ¡s het belangr¡jk om goede afspraken

temaken Alsditnietzouwordengedaan,zouhetzomâarkunnengebeurendaterbijwijzevansprekengespaard
wordtvooreenSmart,teruijlueenMercedesingedachtenhad Debas¡svoorallef¡nanciëleafsprakentussen
provincialeengedeputeerdestatenwordtgevormddoordewet VoorprovinciesengemeentenisdathetBeslu¡t

spreken we af waaryoor we reserves instellen Door

Dekadeß3,5,6,7en8Z¡jnn¡euw Datl¡jktveel,

Begroting en Verantwoord¡ng provìnc¡es en gemeenten (BBV) Omdat het besluit om ergens al dan n¡et een reserue
voor in te stellen een polit¡eke keuze ¡s, vind je in het BBV voor reserves vooral def¡nit¡es wat reserves zijn en wat
hierover minimaal moet worden gerapporteerd in de jaarreken¡ng Hoe we als prov¡nc¡e met reserves w¡llen omgaan

maar valt ¡n de prakt¡jk wel mee. De kaders 3, 6, 7 en 8 z¡jn inhoudel¡jk namelijk niet echt n¡euw, maar waren hiervoor
niet opgeschreven (formâl¡s€r¡ng vân staande gebruiken) De kãders 3 en 8 geven aan op basis waarvan w¡j geld in
reseryes en voozieningen mogen storten en eruit mogen halen in de begroting en hoe wij hierover rapporleren in de
jaarrekening Vie kader 6 en 7 gevên we aan wånneer we voor een risico eên voorzien¡ng instellen en wanneer we
het ris¡co mee nemen bij de bepaling van het weerstandsvermogen. Kader 5 is wel n¡euw Het is de veMerk¡ng van
uw besluit bìj de Kadernota Begrot¡ngen 2012-2015. Hiermee spreken we af één keer ìn de twee jaar een
d¡epgravende evaluatie van alle reserues en voorz¡en¡ngen u¡t te voeren, ¡n aanvulling op de besiaande
verantwoording in de jaarreken¡ng.

sprekenweafindezeNotareseÍvesenvoorzien¡ngen Deregelsvoorvooz¡eningeninhetBBVlâtenwein¡gruimte
voor'e¡gen' afspraken Daarom zijn de interne regels voor vooz¡eningen vooral ger¡cht op volled¡gheid en juisthe¡d:
hoe zorgen we er voor dal er een voorziening wordt ¡ngeste¡d als dat nodig is en dat er - net âls bij de reseryes genoeg, maar ook niet te veel geld in wordt gestopt
Ons uitgangspunt b¡j de herz¡ening van al ons bele¡d en daarmee ook van deze Nota reseryes en voorzieningen

Vooßtetten

(REV),isdateigenbeleidgeenherhalingmoetzijnvanwatalindewet¡stevinden

Ook b¡j deze nota z¡jn alle r€serves en voozieningen wêer geêvalueerd en is kritisch gekeken naar de toepassing van
de kadeß Op bas¡s h¡ervan hebben we circa € 2,6 mln. aan vrijê middelen gei'Cent¡ficeerd Tên aanz¡en h¡ervan

dubbel¡ngen zo veel mogelijk geschrapt Ook hebben we geprobeerd om alles zo leesbaar en toegankel¡jk mogel¡jk te
maken N¡et alleen voor u maar ook voor de organisatie Onze organisatie is immers volop ¡n beweg¡ng We z¡jn bezig

stellenwijvooromb¡jdejaarreken¡ng2013circa€0,9mln tedoterenaandevoozien¡ngpens¡oenenGSomhet
vrijtelaten
n¡veauvandevoouieningopdejuistehoogtetebrengenenhetresterendebedragvanc¡rca€1,7mln

definanciëlespelregelszelfmoetenkunnenbegrijpen,zonderextramondelingetoel¡chting

vallen ten gunste van de algemene middelen:

afspraken zoveel mogelijk ¡n een korte heldere zin samengevat (kader), met daaronder een toelicht¡ng

Daaromz¡jnd¡lsoort

meteenpersonelekrimp,vooralophetgeb¡edvanbedriifsvoer¡ng D¡tbetekentdat¡edereen,veelmeerdanwoeger,
Daaromhebbenwijde

Naast de herziening vân de financiële spelregels, z¡jn ook alle reseryes en voorzien¡ngen weer op nut, noodzaak en
benodigde omvang nagelopen De u¡tkomsten hiervan v¡ndt u terug b¡j de evaluat¡e reseryes en voorzien¡ngen

Stimillêr¡nd Iâoer ôôoele¡den
Ondêrsteun¡no oemêênteli¡ke beeldkwal¡teitsolannen
Structurêel maken milieutaken en cont¡nuerinq
Gêr¡chlê târiêfâcliês OV

ln deze not¡t¡e komen achtereenvolgens

1 S00

Reserve treasury
Reserve oro¡ecten:

1
2
3
4

96
105
42
468
7't

1

Tot slot volgen enkele b¡jlagên:
Financ¡ële totaaloverzichten van alle reserues en voorzien¡ngen
Relevante art¡kelen BBV en Vêrorden¡ng lnteme Zaken prov¡ncie Utrecht 2004
Toel¡cht¡ng w¡jz¡gingen BBV ten opzichte van de vorige nota
De standaardsjablonen voor instell¡ng en evaluatie
De ¡ngevulde sjablonen van alle reserves en voorz¡eningen ter vaststelling

2 611
Dotal¡e voorz¡en¡no oêns¡oenen GS
Íotetø vrlivet l-d-v. ttdêñene ñlatalatøn

aan de orde:

(W¡jzigingen in) wet- en rêgelgeving sinds dê vor¡ge nota
Begrippen en ondersche¡d tussen reseryes en voorzieningen
Bele¡dsuitgangspunten reseryes en voorzieningen met toel¡chting
Bev¡nd¡ngen evaluatie reserues en voorz¡eningen met voorstellen en fìnancièle gevolgen

I
2
3
4
5

-t-923

t.688

Ook stellen wij op basis van de êvaluatie voor de reserues lntegraal Gebiedsontwikkel¡ngsprogramma (lGP) 201 2201 9 en Gladhe¡dsbestrijd¡ng in te stellen en de risicoreserue, de reserues treasury, rente en afschrijv¡ngen,
econom¡sche ontw¡kkeling, bibl¡otheekvernieuwing, D¡giD¡v en de voorziening gladheidsbestrijd¡ng op te heffen b¡j de
vaststell¡ng van de jaarrekening 201 3

Voor de specifìeke voorstellen veMijzen we naar de toel¡chtingen in de paragraaf "Evaluatie reserves en
voou¡en¡ngen".

3

4

de algemene reserve (PS2009PS05) Via het weerstandsvermogen en specif¡ek de reserve Weerstandsvermogen
komen we ook uit bij de overgang tussen reseryes en voorz¡eningen Zowel bij het weerstandsvermogen als bij

voorz¡eningenhebbenwenamel¡jktemakenmetmogel¡jkeris¡co'senverplicht¡ngen

Wet- en regelgeving reserves en voorzieningen
B¡j het opstellen en/of wijz¡9en van f¡nanc¡eel bele¡d wordt de bas¡s gevormd door de geldende wet- en regelgeving.
Dit is breder dan alleen externe wetten en regels: hierb¡j moeten ook de e¡gen ¡nterne regel¡ngen, verorden¡ngen en
besluiten meegenomen worden

Het externe kader is het Beslu¡t Begroting en Verantwoording prov¡nc¡es en gemeenten (BBV), de b¡jbehorende
memorie van toelichting en d€ u¡tleg en aanbevelingen van de commissie BBV ln het BBV staan de regels voor het
opstellen van begroting en jaarrekening D€ comm¡ss¡e BBV moet er voor zorgen dat het BBV door alle gemeenten

Beleidsu itgangspu nten reserves en voorz¡en¡ngen

enprovinc¡esopdezelfdemanierwordtuitgelegdentoegepast D¡tdoetz¡jonderanderedooreen'vraagen

Reserves

antwoord rubriok' op hun webs¡te en door het u¡tbrengen van richtinggêvende not¡ties S¡nds de vorige Nota uit 2009
z¡jn er twêe keer w¡jzig¡ngen doorgevoêrd ¡n het BBV, één keer in 201 0 en recent ¡n 201 3. De wijz¡gingen uit 201 0
hadden betrekk¡ng op verbonden partijen en hebben geen invloed op reserues en/ofvoorzieningen De wijz¡gingen uit
2013 die de reserues en vooz¡en¡ngen raken, z¡jn ofwel tekstueel van aard ofwel niet voor ons van toepass¡ng ln
bijlage2vindtualleart¡kelenuith€tBBVdiêbetrekkinghebbenopreservesenvoorz¡eningen Eenoverz¡chtvenalle

wijzig¡ngenindszeårtikelens¡ndsdevorigenotaen€entoel¡cht¡nghieropvindtuinbijlage3

Voordememori€van

toel¡chting op het BBV, de 'vraag en antwoord rubriek' en de notities v€ruijzen wij naar d€ website:
comm¡ssiebbv.nl.

M

De bas¡s van ons interne kader wordt gevormd door d€ Verordening interne zaken provincie Ljtrecht 2004 (VlZ). ln
deze verorden¡ng heeft u op grond van artikel 21 6 van d€ Provinciewet de uitgangspunten voor het financ¡èle bele¡d,

hetfinancièlebehserenvoordeinr¡chtingvandefinanc¡ëleorganisatievastgelegd Sindsdevor¡genotaz¡jnde
artjkelen ¡nzake de reserves en voorzien¡ngen ongewijz¡gd geblêven Ook dêze ârt¡kelen vindt u terug in bijlage 2
Daarnaast heeft u sinds de vorigê nota d¡veße besluiten genomen d¡e de reseryes en voorz¡en¡ngen rak€n Deze zijn
integraal in de nu voorliggende nota veMerkt
Voordat de beleidsu¡tgangspuntên
resêryes en voozrenrngen.

uìteen worden gezet, wordt eerst kort ¡ngegaan op het ondeßche¡d tussen

Het werken met bestemm¡ngsreserves heeft een aantal voordelen. Ze kunnen worden gebru¡kt om grote
schommel¡ngen in de u¡tgaven tegen te gaan (egalisatiefunctie) en houden geld meerjarig beschikbaar zodat grote en
¡ngew¡kkelde projecten mogelijk worden gemaakt en hieryoor grote eenma¡ige investeringen kunnen worden gedaan

(spaarfunctie) Erkleeftechterookeennadeelaan Hetgevaarbestaatdatmiddeleninreseryes(envoorz¡eningen)
buiten uw z¡cht blijven Dit omdat u b¡j begroting en verantwoord¡ng al¡een over beoogde en gereal¡seerde
toevoegingenaanenonttrekk¡ngenuitreservesbesluit
Hetapartzettenvangeldenmaaktdefinanc¡ëlehuishouding
dus minder transparant en bemoeilijkt de integrale afweging van budgetten en het afleggen van verantwoord¡ng
Daarom willen we zoveel mogel¡jk alles via de jaarlijkse exploitat¡e laten lopen Ons u¡tgangspunt is dus dat we zo min
mogelijk werken met reserues

tnslelllng
Omdat het dus niet altijd mogelijk of wenselijk ¡s om alles via de explo¡tat¡e te laten lopen (lees: jaarlijks even veel u¡t
te geven als er binnenkomt), zullen er alt¡jd bestemm¡ngsreserues nod¡g bl¡jven H¡er moet dan wel zo spaarzaam en
transparant mogelijk mee worden omgegaan
H¡eruit volgt ons eerste kader:

Kader

Begrippen en ondersche¡d tussen reserves en voorz¡en¡ngen

'1

De prov¡ncie houdt alleen bestemmingsreserves aan voor bjjzondere doeleinden voor bedragen vanaf € 1 mln.:
Voor incidenteel besch¡kbaar gestelde m¡ddelen d¡e, wanneer zij in hetzelfde jaar niet volledig
verbru¡kt worden, gereserueerd d¡enen te blijven voor het doel waarvoor zij beschikbaar z¡jn
gesteld, zolang de middelen nog niet z¡jn besleed (spaarfunct¡e) ;
ln situaties waarbij het verloop van de jaarlijkse lasten zodanige schommelingen vertoont,
waãrdoor deze lasten -zonder een reseNe- niet of nauwel¡jks op evenwicht¡ge w¡jze over de
begrotingsjeren gespre¡d kunnen worden (egalisatiefunct¡e)

l.

Het ondeßcheid tussen reseryes en voozien¡ngen ¡s voor veel mensen ondu¡del¡jk en de termen worden dan ook

regelmaligdoorelkaarofverkesrdgebruikt D¡tisnietzovreemd,omdatreseryesenvoorzien¡ngenookergopelkaar

2

lijken: ¡n beide gev.allen wordt er geld opz¡j gezet voor eên bepaald doel en de posten zijn ook allebe¡ terug te v¡nden
op de passiefzi.lde' vân de balans. Het belângr¡jkste verschil tussen de twee is dal u b¡j bestemm¡ngsreserves een

keushebtofenwaarvoor€rgêldopz¡jgszetwordt

lndein20l2dooru

vastgestelde 'Nota bele¡dskader weerstandsvermogen en r¡s¡comanagem€nt' (PS201 28EMl I ) heeft u de sche¡dsl¡jn
bepaald: risico's met financiële gevolgen groter dan € 100 000 moeten worden opgenomen in het risicoprof¡el als de
kans van voorkomen ingeschat wordt op m¡nder dan 50% Als de kans van voorkomen ingeschat wordt op 50% of
meer, dan moet altijd een vooz¡ening worden gevormd

Bijvooz¡en¡ngen¡sdat(vr¡jwel)niethetgeval lnart¡kel44v¡ndtu

waaruoor voozien¡ngen moeten worden gêvormd en waaruoor n¡et Daarom ook worden reserues gerekend tot het
e¡gen v€rmogen en voozienìngen tot het vreemd vermogen. Kort samengevat:

Toel¡chting

Ad1

Er ìs sprak€ van een resorye els u de bestemming kunt veranderen
Er is sprake van €en væzlenlng als de bestemming vast ligt

Het gaat hier om het reserueren van incidentele m¡ddelen d¡e n¡et in één begrot¡ngsjaar óf n¡et ¡n het huidige

begrot¡ngsjaarzullenwordenuitgegevenaanderealisatisvaneenbepaalddoel Hetbetrefth¡ervoornâmel¡jk
programma's en/of projecten De m¡ddelen blijven op deze wijze gereseryeerd tot het betreffende project of
programma volled¡g is afgerond Pas na realisatie van het doel kan een resterend positief saldo vr¡jvallen ten gunste
van de algemene middelen en de betreffende reserve worden opgeheven (als het gaat om één spec¡fiek project of
programma) Een voorbeeld van zo'n soort reserve ¡s de reserye Programma Landelijk Geb¡ed

Op grond van artikel 43 l¡d 1 worden de reserves onderverdeeld ¡n algemene reserves en bestemmingsreserves.

Dezekeusheeftun¡etbijde
namelijk verpl¡cht op grond van art¡kel 43 van het BBV De algemene

Alleenbijbestemmingsroservesheeftueenkeusofueenreserue¡nsteltofniet

algemêne of sald¡ reserye Deze reserye ¡s
reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de prov¡ncie De reserve heeft als belangrijkste funct¡e het
vormen van een buffer voor financiële tegenvallers Tekorten/overschotten op de jaarekening worden ten laste/ten
gunste van de algemene reserve gebracht De noodækelijke hoogte van de algemene reserue wordt mede bepaald
aan de hand van het wêerstandsvermogen van de prov¡ncie Onze toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Kon¡nkr¡jksrelat¡ês, bek¡jkt jaarlijks of de algemene reserue het gewenste niveau heeft. Om het
weerstandsvormogen goed te kunnen volgen en duidel¡jk af te zonderen ten opz¡chte van het vr¡j besteedbare deel
van de algemene r€serues, heeft u ¡n 2009 ¡ngestemd met de vorming van de reserve Weeßtandsvermogen binnen

Ad2
Hierb¡j wordt de mogelijkhe¡d geboden om lâsten gelijkmatig over de jarên te spreiden Een voorbeeld van dit soort
reseryes is de reserve exploitat¡everschillen grondwaterbeheer
Omdat we de instelling van bestemm¡ngsreserves voor het realiseren van bele¡dsdoelen zoveel mogel¡jk willen
beperken, hanteren we ¡n princ¡pe een m¡nimum ¡nstell¡ngsbedrag van € 'l mln lnstelling van reserves voor bedragen
kle¡ner dan € 1 mln. mag alleen als hi€ryoor een extra onderbouw¡ng wordt gegev€n, waarin de noodzaak €xplic¡et
wordt aangetoond Dêze instell¡ngsgrens van € '1 mln ¡s al in de vorige nota gekozên D¡t om een wildgroe¡ aan
reserues zoveel mogel¡jk tegen te gaan

' uitgezonderd voouieningen gevomd wegens oninbaarhe¡d van len¡ngen en vorderingen, zoals b¡jvoorbeeld een voouien¡ng
dubieuze debiteuren. Deze vooz¡en¡ngen worden @nfcm art¡kel 63, sub I verrekend met de boekwaarde van len¡ngen en
wrder¡ngen en z¡jn dus te vinden op de debetzijde van de balans
5
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Kader 2

Kader 4

lnstelling van €en bestemm¡ngsreserue vindt alleen onderbouwd plaats, aan de hand van een standaardmodel,
waarbij spec¡fìek wordt gelet op de onderdelen 'bestedingsplan' en 'looptijd'

Aan voorzieningen en reserues wordt geen rente toegevoegd, tenz¡j d¡t wettelijk ¡s verpl¡cht of -dit geldt alleen
voor reserves- een u¡tzonderlijke situat¡e h¡erom vraagt

Toel¡cht¡ng
U bssluit of een nieuwe bestemm¡ngsresêrve mag worden ¡ngesteld Omdat de afspraak ¡s dat we d¡t bij voorkeur zo
m¡n mogelijk doen en alleen voor b¡jzondere doele¡nden, moet h¡erbij weloveruogen te werk worden gegaan Om u
h¡erb¡j t€ helpen wordt sinds de vor¡9e nota reserves en voorzien¡ngen gewerkt met een standaardmodel (bijlage 4 1 )
H¡erin moet ni6t alleen het doel zo goed mogelijk worden omschreven, maar ook wearom de instelling van een
reserye h¡ervoor nod¡g is Met een goede onderbouw¡ng ven de benodigde hoogte van reserues (en vooz¡eningen)
aan de hand van een goed bestedingsplan, kan de doelmat¡ghe¡d (reserueren we niet meer dan nod¡g?) en de
doeltreffendhe¡d (reserveren w¡j voldoendê om de gêstelde doelen te kunnen behalen b¡nnen de daaruoor gestelde
per¡ode?) van het bele¡d worden gewaarborgd Zo min mogel¡jk werken met bestemm¡ngsreserves betekent dus n¡et
alleen het zo veel mogelijk beperken van het aantal bestemm¡ngsreserues en van de omvang van deze reserues D¡t
betekent dus ook dat een bestemm¡ngsreserve zo veel mogelijk niêt voor altijd maar voor een bepaalde per¡ode wordt
¡ngesteld Vandaar de speciale aandacht voor de onderdelen bêsted¡ngsplan' en 'loopt¡jd'

Dezeonderdelenmaaktenookindevorigenotaalonderdeelu¡tvanhêtstandaardmodel,omdezelfderedenen De
afgelopen jaren is gebleken dat een concreet bested¡ngsplan niet altijd mogelijk of gewenst ¡s Denk b¡jvoorbeeld aan
de reserue Programma LandelÌjk geb¡ed. Op moment van instelling bestond een redelijk goed beeld hoeveel geld

Toel¡chting
Conform art¡kel 45 van het BBV wordt al sinds jaar en dag geen rente toegevoegd aan vooz¡en¡ngen ln de vorige
nota reserues en voorzieningen was al opgenomen dat ook aan reserves geen rente toegevoegd zou worden, tenzij

wettelijkverplichtofu¡tzonderlijkesituatiesh¡eromzoudenvragen
Alsdithetgevalis,danmoetditonderbouwd
worden, ook het voorgestelde rentepercentage Dit rentepercentage kan j¿arl¡.iks herzien worden
In de afgelopen vier jaar is er maar één keer voorgesteld om rente2 aan een (deel van een) reserve toe te voegen,
namelijk aan een deel van de reserve VERDER, onderdeel Noordel¡jke Randweg Utrecht (NRU). Op basis van een
(prijspe¡l 2010) voord¡t
bestuurlijkeafspraakmethetRijkvan3december20l0moestdeb¡jdragevan€16,7m|n
onderdeel, dat gepland staat te starten in 2016, geTndexeerd worden
Verder ¡s één van de twee reseryes waaraan ten t¡jde van de vor¡ge nota REV nog rente werd toegevoegd ¡nm¡ddels
opgeheven(PS2011PS13,reserveWestel¡jkecorridor) OokheeftubijdeVoorjaaßnota20l2beslotenomvanaf dat
moment niet langer omslagrente te bêrekenen over investeringen, tenz¡j h¡er ook daadwerkel¡jk rente-inkomsten
tegenover stâan. Dit had tot gevolg dat ook aan de andere resêrue waaraan ten tijde van de vorige nota REV nog
rente werd toegevoêgd (reserve Rent€ en Afschr¡jvingen) geen rente meer wordt toegevoegd

h¡ervoornod¡g/besch¡kbaarwas Maarwanneerprecieswatnodigwaskonpeslaterwordsnuitgewêrktdoorde
gebiedscomm¡ssies Ookkanhetbijvoorbeeldbijcofìnancier¡ngsprojectenongewenstzijnomopdetailn¡veauvoorâf
ìnz¡chttogeven¡nwelkebedrâgenvoorwelkeper¡odebeschikbaarz¡jn D¡tomdataanvEgendepartijendanhierop
kunnen gaan sturen; oftewel hun plannen h¡erop kunnên gaan aanpassen en meer vragen dan eigenl¡jk nodig ¡s Om
toch de doelmat¡ghe¡d en doeltreffendheid van de reserve in de gaten te kunnen houden, willen we aanvullend het

Kader 5
Tweejaarl¡jks worden de reserues geêvalueerd met ¡n achtneming van de in deze kâdernota geformuleerde
beleidsuitgangspunten

volgende afspreken:
Als, om welke reden dan ook, bij instell¡ng geên concreêt bestedingsplan was opgenomen, dan moet dit zo snel
mogel¡jk alsnog worden opgest€ld. Als d¡t bl¡jvend onmogelijk of ongewenst ¡s, dan legt de desbetreffende porteZieookkader5.
feuillehouderh¡eroverspecifìekverantwoordingafaanz¡jncollega'sbijdetweejaarl¡jkse€valuat¡e

Toel¡cht¡ng

lndevorigenotawasopgenomendatdebestemm¡ngsreservesjaârl¡jkswordengeèvalue€rd
D¡tgebsurtookb¡jhet
opstellenvandêjaarreken¡ng Wehebbengemerktdatonderdet¡jdsdrukvandejaarrekeningdezeevaluatieminder
diepgravend is dan bijvoorbeeld bij een evaluat¡e van de nota Reserves en voorz¡eningen of b¡j de ovêrdracht van een

Bestedlng: begmøng en venntwoording

oudcollegeaaneennieuwcollege Geziendeformatiereductie,mn opbedriffsvoer¡ng,zaldet¡jdsdruknietminder
worden,maareerdertoenemen Vandaardatnueentweejaarl¡jkseevaluati€wordtopgenomen,naastdejaarlijkse
D¡tisook¡nlijnmetuwbeslu¡tindeKadernota
evaluat¡ewaaroverwordtgerapporteerd¡ndejaarrekening
Begrotingen 2012-2015 (P5201'l PSl 1 ). Dê uitkomsten van de evaluat¡e worden opgenomen in de heziening van de
Nota Íeserves en vooz¡en¡ngen, dan wel in het Overdrachtsdocument of in een aparte rapportage

Kader 3
De meerjar¡ge bestêd¡ngsplånnen worden u¡tgewerkt ¡n concrete uitvoeringsplannen
dotaties aan en onttrekkingen uit de reserves in do begrot¡ng

als bas¡s voor de geplande

ln de jaarreken¡ng worden de gereal¡seerde dotaties en onttrekkingen afgezet tegen de geraâmde dotaties en
onttrekk¡ngen.

Voorzieningen
De opgenomen beleidskaders voor de vooz¡eningen zijn deels (kadeß 63 en 7a) ontleend aan de eerder genoemde
'Nota beleidskedêr weerstandsvermogen en risicomanagement'. Oeze twee kaders zien toe op de volled¡ghe¡d van dê
identificatiê van r¡s¡co's en verplichtingen en daarmee op de volledigheid van de voorz¡eningen. Kader 8 ¡s gericht op

Toel¡cht¡ng
U bssluit nist alleen of en waaryoor een bestemmingsreserve mag worden ¡ngesteld, u bepaalt ook hoeveel er
jaarl¡jks bijgestort en u¡tgegeven mag worden Dit gebeurt vooral b¡j de vaststell¡ng van de begroting en soms v¡a een

de ju¡sthe¡d

apartstat€nvoorstel lndevorigenotawarenernoggeenkadersmeegegevenvoordebepalingvandehoogtevan
de begrote dotaties en onttrekkingen Dat wordt hiermee ingevuld.

Kader 6

de jaatrekening leggen GS verantwoord¡ng aen u af over wat er in het afgelopen jaar daadwerkel¡jk is uitgegeven
en ontvangen. Over de verantwoording van de reserves zegt het BBV alleen dat er een toelicht¡ng moet worden
opgenomen over de werkelijke dotat¡es en onttrekkingen. Dit zegt echter weinig als er n¡et bij wordt vermeld wat €r
was bêgroot, en wat de reden van de afwijk¡ng was Om u beter te informeren en ook zelf kr¡t¡scher te worden op wat
w¡j begroten, zijn w¡j er met ¡ngang van de jaarrekening 201 I mee gestart om deze extra toelichting op te nemen Het
aangepâste standaardmodel voor evaluat¡e is als b¡jlage 4.2 b¡jgevoegd
B¡.i

Alle risico's die voldoen aan de r¡s¡codefìnitie uit de 'Nota beleidskader weerstandsvermogen

2
3
o

7

en

ris¡comanagement' worden geìdentifìceerd

Confom de index bruto overheids¡nvesteringen (lBOl).
Kader 6 is gebaseerd op kader 1 in de'Nota bele¡dskaderweerstandsvemogen

en ris¡@management'.
Kader 7 is gebaseerd op de kaders 2 en 3 in de 'Nota beleidskader weeßtandsvermogen en ris¡æmanagement'
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Toel¡chting

risico's d¡ê we

Utrecht om cont¡nu een kwalitatief en kwantitat¡ef volledig beeld te hebben van de
onzekerheden op onze
gevolgen of gevolgen voor het

Evaluatie reseryes en voorzieningen

doelstêll¡ngen"
al dan niet realiseren van prestaties en/of effecten

Conform afspraak z¡jn weer alle reserves en vooz¡eningen geëvalueerd met in achtneming van de in deze kadernota

geformuleerdebele¡dsu¡tgangspunten Opbasishiervanstellenw¡jvoorombijdejaarrekening20l3persaldoeen

bedragvancirca€l,7mln vr¡jtelatenvallentengunstevandealgemenem¡ddelen:
Kadel 7

x€1000

Als van een risico of verpl¡chting met mater¡ële incidentele f¡nanciële gevolgen de kâns van voorkomen wordt
ingeschat op 50% of meer, dan wordt h¡eruoor een voorziening of verpl¡chting opgenomen
Toelichting

lnhetkadervandevoorzien¡ngenbeperkenweonstotris¡co'smetincidentelefìnanc¡èlegevolgen lnde'Nota

Ondersteun¡no oêmeentel¡¡kê

bele¡dskader weerstandsvermogen en risicomanagement' ¡s hierover aangegêven dat we ons ¡n het kader van het
weerstandsvermogen beperken tot de rjsico's die van materiële beteken¡s zijn, i c tot r¡s¡co's > € 100 000 Hierbij
sluiten we ons met de vooziening€n op aan

Genchte tedelâct¡es C)V

711

Sùhloleal

ln art¡kel 44 van h€t BBV ¡s opgenomen dat voozieningen worden gevormd voor (risico's op) verplichtingen en
verl¡ezen waaryan de omvang onzeker is, doch redel¡jkeMijs te schatten. De overige risico's moeten conform artikel
I 1 sub b worden betrokken b¡j de bepaling van het weerslandsvermogen Ergens moet dus een scheidsl¡.in worden
bêpaald. ln de 'Nota bele¡dskader weeßtandsvermogen en r¡s¡comanagement' ¡s deze scheidsl¡jn gelegd op 50%:
> 50% voorz¡en¡ng;

<50%

105
42
464

Structureel maken milieutaken en continuerinq

2 611
1-923
1.644

Dotatie voorzienina oens¡oenen GS
Tolâlø vrllvât 1-o v- etøemênè ñtdalâtèn

Ook stellen wij voor de reseryes lntegraal Geb¡edsontw¡kkelingsprogramma (IGP) 2012-2019 en gladheidsbestr¡jding
¡n te stellen en de volgende reseryes en vooziening op te heffen b¡j de vaststell¡ng vãn de jaareken¡ng 201 3:
- nsrcoreserye;
- teserve treasury:
- reserve rente en afschrijvingen;
- r€serve economischê ontw¡kkeling;
- reserve bibliotheekvoorzieningì
- reserve DigiD¡v;
- vooziening gladhe¡dsbestrijding.

weeßtandsvermogen

Kader 8
De opname van geplande dotat¡es aan en onttrekkingen uit de voorzien¡ngen in de begroting wordt gebaseerd
op een adequate onderbouw¡ng
ln de jaarrêkening worden de gerealiseerde dolât¡es en onttrekkingen afgezet tegen d€ gêraamde dotaties en
onttrekk¡ngen.

Hierna vindt u de reseryes en voozìeningen wearb¡j wij de spec¡fìeke vooßtellen (opheffen, vrijval etc ) toelichten.
Een fìnânc¡eel totealoverzicht vindt u ¡n bijlage Voor een toel¡cht¡ng van de over¡ge (alle) reserves en voorzieningen
veM¡jzen we naar bijlage 5.

l

Toel¡chting
Voorz¡en¡n9en z¡tten tussen eigen en vreemd vermogen ¡n. De ¡nschatting ¡s dat er u¡te¡ndelijk geld betaald zal
moeten worden (kans > 50%) Omdat niet 100% zôker ìs of en/of welk bedrag prec¡ês uite¡ndelijk zal moeten worden

Reserves

betaald,wordtergeênschuldopgenom€n,maareenvoorzien¡ng Maarermoetdusweloptjjdgenoeggeld¡nde
voorz¡en¡ngzitlen lndevorigenotawarenh¡eryoornoggeenkadersopgenomen,behalvevoorvooziêningenvoor
groot onderhoud (voorzien¡ngen d¡e worden gevormd om de (groot) ondertìoudslasten van een kap¡taalgoêd over een

aantaljarênteegal¡seren).Adequeathoudttenminste¡ndatêenondsrbouwingactueelmoêtz¡jn,c.q periodiek
geactualiseêrd moet worden, en dat de onderbouwing financ¡eel getoetst moet z¡jn. De onderbouw¡ng, de stand van

devooz¡en¡ngendedotatiesenonttrekkingen€raanmoetenopelkaaraanslu¡ten Dithoudtdusook¡ndateen
vooz¡ening nist gevormd mag worden zonder (recente) onderbouw¡ng
lnzake de jaarreken¡ng zegt het BBV bij voorzieningên alleen dat er een toelichting moet worden opgenomen over de
Omdezêlfderedenenalsb¡jreseruesz¡jnwijerookvoorvoorzieningenmet
werkei¡jkedotatiesaanenonttrekkìngen
¡ngang van de jaarreken¡ng 201 I mee g€start om deze extra toel¡cht¡ng op te nemen D¡t gebeurd ook aan de hand
van het aang€pâstê standaardmodel voor eveluatie.

Bij de evaluatie van de reserves ¡s speciale aandacht besteed aan reserues waarop al langere t¡jd n¡et wordt begroot,
omdat ju¡st deze vaak aan de aandacht bij de jaarlijkse evaluat¡e b¡j de jaarrekening ontsnappen en daarnaast aan
reseryes met een saldo kle¡ner dan € I mln
R¡s¡coreserve
Deze reserue ìs ingesteld in 2008 als onderdeel van een herijking van de reserves en voorzien¡ngen met als specifiek
tenbehoevevanhetuitvoer¡ngsprogramma2OOT-2O'l'1.
doel omgeldtev¡ndenvooreenextraimpulsvan€65mln
Erzijn toen d¡versê kleinere bestemm¡ngsreserves (totale waard6 circa € 4,5 m¡n ) ¡n deze r¡s¡corêserue g€stort, met
'10%
(€
mln
De
opgeheven
reserves
beh¡elden trekkingsrechten maar werden op voorhand
korting
van
c¡rca
0,5
een
).
gekort, omdat toen al werd veMacht dat een deel n¡et door zou gaan/goedkoper u¡t zou vallen Ds ooßpronkel¡jke

Totenmet20l2¡setcirca€2,4m|n. uÌtgegevenenbleek€0,9mln.inderdaadnietmeer
nodig Naastdeopvoorhandingeboektê€0,5mln ¡sdusaddit¡oneel€0,4mln naardealgemenemiddelengegaan
veMachting¡suitgekomen

Op dit moment resteren €r nog 2 ondeMerpen, De Schammer

(€ 0,4 mln

) en Verdrogingsbestrijding

(0,757 mln )

DeSchammer¡seennatuurgeb¡edaandenoordkantvanLeusdên Hetprojectbetrofdeontwikkelingvanditgeb¡ed
toteentere¡nvoorrecreat¡eenwaterberging lndejaarrekening20l0werdh¡erovergemelddathetprojecteind
Deze procedure sleept zich helaas nog
alt¡jdvoort AangezienditondeMerpvoldoetaandecriteriavandeprojêclenreserveenh€tnietlangerz¡nvolwordt
geacht om de r¡s¡coreserue voor twee ondeMerpen in stand te houden, stellen wij voor de r¡sicoreserye op te heffen
en dê resterende sald¡ over te boeken lnzake De Schammer wordt voorgesleld d¡t onderuêrp als project ¡n de
prcjectenreserue te benoemen en het r€stantbudget over te boeken naar d€ projectenreserye.
2010 nagenoeg gereed was; er l¡ep alleen nog een onle¡geningsprocedure.

I
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maakte onderdeel uit van de cofìnanciering van het lnvesteringsbudget
Lândel¡jkGeb¡ed H€tbedragisnogalt¡jdnodigomdeverdrogingvannatuuropdeILG-TOPlijsttegentegaan
Het bedrag voor verdrogingsbestrijd¡ng

OndeNem/oro¡ect

Spec¡f¡ek zullen dsze m¡ddelen ¡n de periode 201 3-201 5 ¡ngezet worden voor de Netura 2000 geb¡eden Noorderpark

St¡mulerino laoer oooele¡den
Ondersteunino oemeêntêli¡kê
Structureel maken mil¡eutaken en continuerinq
Genchte tanetectes C)V

enBotshol(LIFE+-ss6s¡6¡g¡ |n2011¡sverdrogingsbestrijdingondergebrachtinhetprogrammaAgendaV¡taal
Platteland(AVP).Demiddelenvoorverdrogingsbestrijdingbev¡ndenzichechternogopverschillendeplekken
Omdat
het merendeel wordt gefinancierd vanuit de reserue exploitatieverschillen grondwaterbeheer, wordt voorgesteld om
deze middelen daar aan toe le voegen.
Reserve treasury
Dêze reserve ¡s ¡ngesteld b¡j de vastst€lling van de jaarreken¡ng 201 1 met als doel mogel¡jke boekverliezen b¡j de
verkoopvanproductenu¡tdebelegg¡ngsportefeuilleoptevangen Dereservêwêrdgevoedmet€1,9mln addit¡oneel
pos¡tÌeftreasuryresultaat behaald b¡j de verkoop van een deel van de beleggingsportefeu¡lle. Zoals beschreven ¡n de
treasury paragraaf in de jaarrekening 201 2 zijn de r¡sico's in de treasury portefeuille flìnk gereduceerd, Er resteren
nog twee producten met een licht vêrhoogd risico vanwege de lage BBB-rat¡ng (Depfa Bank) Beide produclen
hebben een loopt¡jd tot februar¡ 2016 en hebben een nominale waarde van respect¡evelijk € 10 mln en € 20 mln

(gegarandeerdewaa.deSl-12-2012:€34,lmln)

Ditr¡s¡cowordtalszeerbeperkt¡ng€schatomdatdeDepfabank

voor 10070 eigendom ¡s van de Du¡tse Hypo Real Estate bank Deze is weer voor 100y0 e¡gendom van de
Du¡tse staat. Voor zover deze bank nog een risico vormt (het gaat nog steeds verre van goed maar wel steeds iets
beter), kán en zal de Duitse overhe¡d deze bank niet laten vallen. Gezien het ger¡nge risico en doordat de producten
tussentijds naar alle waarschijnlijkheid n¡et kunnen worden verkocht (er is geen markt voor), is de inschatting dat deze

reseryeopgehevenzoukunnenworden

Wijstellendaaromvoordezereserveopteheffenenhetsaldovrijtelalen

vallen ten gunste van de algemene middelen
Reserve renle en afsclYüv¡ngen

Deprov¡nc¡eUtrechthadeenreservevoordedekkingvandekapitaallastenvanhetoudeProvinciehuis, Pâushu¡ze
en voor Watemerken Deze bestemm¡ngsreserve viel conform de (afschrijvings-) parameters van de b¡jbehorende
lnmiddels¡sPaushuiz€
act¡vaperiod¡ekv¡aresultâatbestemmingvrijter(ged€eltelijke)d€kk¡ngvandekep¡taallasten
volledig afgeschreven en ¡s Rijnsweerd verkocht Dez€ reserve ¡s nu dus alleen nog maar bedoeld voor de
¡nvester¡ngen in de Wateruerken van voor 1999 Bij instelling van de reserue in 1999 moesten volgens de toen
geldende begrotingsvoorschr¡ften invester¡ngen m€t meatschappelijk nut geactiveerd worden lnm¡ddels is dit een
keuze en hebben we er binnên de prov¡nc¡e voor gekozen deze ¡nvesteringen n¡et t€ activeren Volgens het BBV
mogen ¡nvester¡ngen met maatschappel¡jk nut versn€ld worden afgeschreven Voorgesteld wordt om deze
¡nvesteringen WateMerken veßneld af te schr¡jven en de reserve op te heffen Daarmee volgen we voor alle
¡nvesteringen met maatschappel¡jk nut dezelfde gedragslijn
Reserve projecten
Uit hoofde van kader '1 onder 1 mogen ¡ncidente¡e project- en programmagelden die n¡et ¡n één begrotingsjaar óf niet
¡n het huid¡ge begrot¡ngsjaar worden uitgegeven viâ een bestemmÌngsreserve gereseryeerd worden
Voor projecten is er sinds jaar en dag de projectenreserve. Voor programma's en grote projecten wordt over het
algemeen een aparte reserue ¡ngesteld u¡t oogpunt van ¡nz¡cht en transparant¡e, zoals bijvoorbeeld de reserye
Programma landelijk gebied Er was bij de projectenreserve geen grensbedrag ¡ngegeven tot welk bedrag een project

v¡adezeresery€maglopenenwanneereenapartoreseryemoetworden¡ngesteld D¡theeft,mededoordatalle

l05 000
42 lÙ00

€ 711.0(n
W¡j stellen voor deze bedragen

vrij te laten vallen ten gunste van de algemene m¡ddelen

s erv e b e he er Kne Ip u n te n po t Wo n ¡ng bou w stag nat¡e
Door de kred¡etcr¡s¡s ¡s er stagnatie opgetreden in de woningbouwproductie ¡n de prov¡ncie Een kle¡ne bijdrage in de
vorm van een renteloze lening of een garantstelling kan vaak net het duwtje in de rug z¡jn om een won¡ngbouwproject
wel te kunnen laten uitvoeren. De knelpuntenpot is specifek bedoeld voor woningbouwprojecten d¡e een strateg¡sche
pos¡tie hebben ¡n een stedel¡jk won¡ngbouwprogramma of een specifìeke gebiedsontw¡kkel¡ng. Op d¡t moment loopt er
nog een subsid¡e en z¡jn er twee garantstellingen afgegeven voor Utrecht Slichtingen Tijdel¡jk wonen en
Seysterveste Deze laatste loopt tot 2015 Volgens de huid¡ge inschatt¡ngen en berekeningen zullen de

Re

garantiebedragennievslechtstendelewordeningeroepen
Zogeredeneerdiseropditmomentcirca€300000vr¡jê
ru¡mte Hetbl¡jvenechterinschattingenendewerkelijkheidkanaltijdandeßzijn.Daaromstellenwijvoordemiddelen
niet vrij te laten vallen, maar voorzichtighe¡dshalve beschikbaar te houden tot de vervaldata van bovengenoemde
prcjecten Medio 2014 ontvangt u weer een voortgangsrapportage voor het programma Wonen en Binnenstedelijke
Ontw¡kkel¡ng (WBO). Dan zullen we u ook nader informeren over een eventuele vrijval
Reserye toer¡islßcñe ontw¡kkel ing
Deze al ¡n I 983 ingestelde reserve ¡s ingesteld om subs¡dies voor projecten ter st¡muler¡ng van toeristisch-recreatieve

ontwikkelingvandeprovincieadm¡n¡strat¡efaftehandelen
Per3ldecember20l2bedroeghetsaldocirca
€ 825 000. Hiervan ¡s tot en met 20 1 5 € 528.000 aan uitgaven geraamd voor het ondeMerp 'Toekomst
recreatie(schappen)', zodat per saldo circa € 297.000 aan vr¡je middelen resteert. Op-dit moment is echter al bekend
dat voor u¡tvoering van de opgave fac¡l¡tering toeristisch-recreatief ondernemerschap' budget nod¡g is. Het gaat dan
om projecten als de legakkerproblematiek en de organ¡sat¡e van open toeristisch-recreatieve data Verder bestaat het
r¡s¡co dat de omvorming van de recreatieschappen nog onvoorz¡ene kosten met z¡ch meebrengt Daarom stellen wij

voordevr¡jem¡ddelenvoorlopigbeschikbaarendereserue¡nstandtehoudentot20l6

Vanafe¡nd2015kunnende

dan nog resterende budgetten vrij vallen naar de algemene middelen
Reserve eco nom ¡sche ontw ikkeling
Deze ook u¡t 1983 daterende reserve heeft ten doel de admin¡stratieve afhandeling van subs¡dies ter st¡mulering van
de econom¡sche ontwikkeling van de provinc¡e. lnm¡ddels gaat onze voorkeur uit naar een meer st¡mulerende
f¡nanciêr¡ngswijze in de vorm van cofinanciering en heeft deze reserue z¡jn langste t¡jd gehad Daarom waren de vr¡je
middelen uit de reserve econom¡sche ontwikkel¡ng b¡j ¡nstelling van de reserve cofìnancier¡ngsfonds al overgeheveld
naar het cofìnancieringsfonds. De veMachting was destijds dat na afrekening van de lopênde subsid¡€verpl¡cht¡ngen
geen vr¡je m¡ddelen meer zouden resteren. Dat blijkt nu niet het geval te zijn doordat de kosten van enkele projecten

lagerzijnuitgevallendangeraâmd Tegelijkert¡jdvoorz¡enwenualdatdem¡ddelend¡etot2020besch¡kbaarzijnin

projecten uit het u¡tvoeringsprogramma 2007-20 1 I na afloop van de vor¡ge collegeperiode naar de projectenreserve
z¡jn overgeboekt, gele¡d tot een aanz¡enlìjke vertroêbel¡ng ln aanslu¡ting op het grensbedrag voor instelling voor
reserues wordt voorgesteld ook voor projecten di€ opgenomen mogen worden in de projectenreserve het
grensbedrag van € 1 mln. te hanteren. LJit oogpunt van effìciency¡ wordt voorgesteld dit niet met terugwerkende
kracht voor alle projectên groter of gelijk aan € 1 mln door te voeren, maar alleen voor d¡e projecten die nog n¡et

de reserye cofìnanc¡eringsfonds voor de u¡tvoering van het econom¡sch beleid (strategische agenda Economic Board

Utrecht)b¡jlangenanietvoldoendezullenzijnomdeambit¡estekunn€nreâliseren Dearomstellenwevoorde
r€serue economische ontw¡kkel¡ng b¡j de jaarreken¡ng op te heffen en de resterende vr¡je middelen (circa € 'l ,9 mln )
over te hevelen naar de reserye Cofinanc¡eringsfonds

volled¡gzijngeraamd Ditle¡dtertoedatw¡jvoorstelleneenreservelntegraalGeb¡edsontw¡kkelingsprogramma(lGP)
2012-2019intestellenenhetsaldoendetoekomst¡gestortingenh¡ernaartoeoverteboeken Vooreennadere

s erve b ¡bl ¡oth e e kv er n ¡e u w ¡ng
Deze ¡n 2004 ingestelde reserve was ingesteld om de kosten voor bibl¡otheekvern¡euw¡ng u¡t te betalen De hierin
gestortemiddelenvanu¡thelcoalit¡eakkoord2003-200Twarenvoordeovergangsfase2005-2008best€md
De
restêrende gelden z¡jn bestemd voor het SUB (Samenwerkende Utr€chtse B¡bliotheken) 2009. Het saldo in deze
reserye bedroeg per 31 december 2012 nog slechts € 188 000 Hierop rustten nog verpl¡chtingen/uitgâven voor oude
jarên van € 23 000. D¡t betekent dat er voor circa € I 65 000 vrij zou kunnen vallen

Re

beschr¡jving en onderbouwing voor de instell¡ng van de nieuwe reserue IGP wordt vemezen naar het ¡ngevulde
format volgend na de evaluatie
Oaarnaast zijn alle afzonderlijke projecten b¡nnen deze reserve uiteraard ook kritisch tegen het l¡cht gehouden Per
prcject ¡s geanalyseerd ¡n hoeverre de midde¡en daadwerkel¡jk nog benodigd z¡jn Op bas¡s hiervan is het volgende
overz¡cht opgesteld:

5
Op dit noment zitten er nog 16 prcjecten met een saldo van € 1 mln of meer in de prcjectenreserue Op IGP na z¡jn deæ echter al
wlledig geEamd de komende jaren Als wor al deze onderuerpen een eigen reserve zou worden ingesteld, is dit wel erg veel efra
werk voor een relatief korte periode

11

6

Vaslgelegd ¡n de V¡sie Recreat¡e en Toerisme 2020 (Ps-besluit d

d 23

april2012],

12

Momenteel wordt gewerkt aan een vooßtel om nog eenmalig geld beschikbaar te stellen voor de aansluiting van de
gemeenten Veenendaal en Nieuwegein bij het BISC, het Bibliotheek Serv¡ce Centrum, de provincìale
serv¡ceorganisatie voor bibl¡otheken. Ook ¡s er nog een externe procesbegele¡der nodig om de gesprekken tussen
BISC en de b¡bliotheken vlot te trekken en het proces goed te laten verlopen Hoeveel hiervoor precies nod¡g is, ¡s op
d¡t moment nog ni€t bekend Omdat deze uitgaven in lìjn zijn met de doelstelling van de reserye, wordt voorgesteld
om voorlopig dit bedrag hieruoor te rêserueren. Bij de vaststelling van de Jaarrekening kan worden bekeken of er nog
m¡ddelen kunnen vr¡jvall€n, waarna de reserve opgeheven kan worden. lndien er op dat moment nog verplichtingen
openstâân, dan kunnen deze naar de reserue projecten, c q de reserve nog te verrichten activ¡teiten worden

Grltült

Toclldiüh9

Naam en nummer

Reserve lntegraal Geb¡edsontwikkel¡ngsprogramma/Ru¡mtelijk
(rGP/RAP)

Soort

Bestemm¡nosreserve

Reseve Dig¡D¡v

lnstêllinôsdâfum
Besluitvormino
Nut en noodzaak

Deze reserue was gekoppeld aan het project DIVA, voorheen DiG¡Div Oit project richtte zich op het digital¡seren van
de documentaire informat¡evooz¡en¡ng b¡nnen de Prov¡ncie Utrecht Begin vorig jaar is de u¡trol van het
documentmanagementsysteem Documentum afgewikkeld Een aantal verbeteringen worden nog ditjaar ingevoerd,
zoals de d¡gitâle accordering van documenten ten behoeve van het volledig d¡gitaal afwikkelen van interne
besluitvormingsprocessen Naar veruacht¡ng zijn de resterende middelen eind 2013 geheel besteed en kan de

Functie
Doel

overg€boekt

reservebijd€jaarreken¡ng20.l3wordenopgeheven lnd¡eneropdatmomentnogverplicht¡ngenopenstaan,dan
zullen deze naar de reserve nog te verrichten act¡v¡te¡ten worden overgeboekt
Reserve Cof¡nanc¡er¡ngsfonds/lnvesteringsfonds
Ptov¡nc¡aal Eigoed/Reserve dekking f¡nanciële r¡s¡co's grondbeleid
Voor de n¡et verplichte m¡ddelen b¡nnen deze reseryes geldt dat deze besch¡kbaar dienen te bl¡jven tot het einde van
de looptijd van de resêrye Dit om ofwel toekomst¡ge projecten mogelijk te maken, ofwel toekomst¡ge risico's afte
dekken

Ambteli¡k beheerder
Voed¡ng

Plalond/streelbedrag

Voorzieningen
Voor z¡e ni ng gl ad he ¡d be stt ¡jd ¡ng
Deze al s¡nds 1979 aanwez¡ge voorz¡en¡ng is ¡ngesteld om de kosten voor gladheidbestrijding te egaliseren Omdat
de hoogte van deze kosten afhankelijk is van de weersomstand¡gheden en daarom n¡et goed te schatten, ligt er aan
deze vooziening geen onderhoudsplanning ten grondslag H¡ermee voldoet deze voorziening feitelijk n¡et aan de
vooMaarden voor instell¡ng vån een voozien¡ng (art 44 sub 1 BBV) Daarom werd al bij de vorige nota opgemerkt
dat deze vooz¡ening beter omgezet zou kunnen worden in een (egalisatie)reserue Op dat moment waren de kosten

voorgladhêidsbestrijdingtoevalligookenkelejarenstabiel
Jaarlijkswerdh¡erdooralleengestortenonttrokkenwat
nodig was, zodat de kosten feitelijk d¡rect ten laste van de exploitatie werden gebracht Om te bekijken of het een
opt¡e was om dit altijd direct via de explo¡tåtie te laten lopen (dus n¡et meer v¡a een voozien¡ng of reserve), zijn de

uitgavenenkelejarenscherpgemon¡tord.Deafgelopenjarenwarendekostenechternietmeerstabiel

Mrnrmumbedrão
Bestedingsplan

VooMaarden
Loopùld
Risico's

De

weersomstandigheden waren relat¡ef ongunstig H¡erdoor moest elk jaar aanvullend budget gevraagd worden b¡j de
Voorjaêrsnota Er¡sme€rgestrooid,waardoorhetmateri€elooksnelleraanvervang¡ngtoe¡s,danvoorafbegroot
Om, gezien deze ontwikkeling, de mogel¡jkhe¡d ven kostenegal¡sat¡e te behouden, stellen w¡j voor om de vooz¡en¡ng
perljanuar¡20'l4omtezettennaareenreserveGladheidsbestr¡jding Vooreennaderebeschrijv¡ngen
onderbouwing voor deze reserue, wordt veNezen naar het ingevulde format achter de evaluatie
Voüz¡en¡ng pens¡oenen GS

tsrFonderheden

Actieprogramme

PS
Het IGP omvat momenteel 9 gebiedsprojecten lnzet van IGP-m¡ddelen is voor enkele
projecten al binnen de huid¡ge coal¡tieperiode aan de orde, voor andere gebieden pas
na 2015, Et zal in de beginjaren budget gespaard' moeten worden voor de inzet op de
orote oroiecten lzoals Ai 2-zone) leter

sparen
Sparen zodat er u¡tvoering gegeven kan worden aan grote gebiedsprojecten d¡e zorgen
voor doelbereik over bestaande (prov¡nciale) programma's heen en waarbij de
ôrovinciâlê ¡nzel'er loe .loel'
Afdelinqsmanaaer Fvsieke leefomaev¡no
De in¡tièle stort¡ng betreft het niet gecla¡mde budget van 2012 (3,6 mln cf
PS2013PS04-2) en de bedragen die b¡j de Voorjaarsnota 2013 ¡n de projectenreserve
z¡jn geboekt voor IGP (cf PS201 2RGW08), € 3,25 mln (201 3), € 3,1 5 mln (2014),
€ 3.45 mln (2015) Vanaf 2016 wordt iaarl¡iks structureel € 3.9 mln qestort
Het maxrmumbedrag dat ¡n de reserue/vooziening mag worden gestort ¡s € 29,05 mln
(te weten € 4 mln per jaar t/m 2019 minus € 0,1 mln proceskosten per jaar en minus
de reeds van RAP2 bestemde qelden)
€ 0 de rcserue mao n¡et neoât¡el stâân
Op dit moment zijn er 9 lcP-projecten benoemd waaraan de midde¡en besteed mogen
worden Het moment van besteden ¡s per project afhankel¡jk van de fase waar¡n het
z¡ch bevindt
lnzet van IGP-|nvester¡ngsbudget voor een IGP project gebeurt o b v een door uw
sf âlên vâstõeslêld'rêâlisâtiêôlân'
en
feserue
aan
ln de Najaarsrapportage 2013 is aangegeven dat "De rentekosten van de
voorf¡nanc¡ering van Hart van de Heuvelrug worden gedekt u¡t programma 1
(waaronder het lntegraal Geb¡edsprogramma (lGP) en programma 2 (waaronder
programma Agenda Vitaal Platteland) " Het gaat om een totaalbedrag van € 7,5 mln
Wanneer (een gedeelte van) d¡t bedrag gedekt wordt uit het IGP bestaat h€t risico dat
n¡êt âllê riôêlstellinôen vân hêt IGP Õereâliseerd kúnnen wôrden
Voor RAP2 is reeds budget afgezonderd Voor een eventueel RAP3 (2016-2019) zal
hêt budoet uit het olafondbedrao van deze reserye moeten komen.

Deze uit 2004 stammende voorz¡ening ¡s ¡ngesteld ter egal¡satie van de kosten voor de verplichtingen tot het betalen
van pensioengelden aân huid¡ge en voormal¡ge Gsleden bij het bere¡ken van de pensioengerecht¡gde leeftijd Op 23

meijl.¡sinhetlPObeslotenomperljanuari20l6overtegaantotfondsvorming D¡thoudt¡ndatdeopbouwvan
pens¡oenenvândeactievenenslapeßperd¡edatumwordtovergezetnaarhetABP

Depensioenenvandeal

Wanneerdelaatste
gepens¡oneerdenblijvenb¡jdeprovincieenwordenuitdebestaandevoorz¡eningbetaald
gepens¡oneerde en/of eventuele nabestaande overlijdt, kan ook de vooziening opgeheven worden
T¡jdens het voorondezoek naar de g€volgen van een mogel¡jke fondsvorming is door Delo¡tte geconstateerd dat het
niveau vån onze vooziening te laag ¡s De oozaak hieruoor ¡s terug te v¡nden in de pensioenbereken¡ng van de
gepens¡oneerden. Wanneer zij met pensioen gaan, hebbên zij een bepaald doelvermogen opgebouwd waaruit zij en

eventuelenabestaande(n)derestvanhunlevenbetaaldmoetenworden Deafgelopenjarenz¡jnerechterforse
Zoisderekenrentenaarbeneden
eanpassingendoorgevoerdindeman¡erwaaropdoe¡vermogenswordenberekend
bijgesteld op basis van nieuwe inzichten en de marktontwikkelingen de afgelopen jaren en z¡jn de sterftetafels
aangepast op basis van de hogere levensveMâcht¡ngen. Beide æken resulteren in êen hoger doelvermogen.
Aengezien gepensioneerden geen vermogen meer opbouwen, kan dit n¡et meer gecorrigeerd worden Hogere lasten
komen dus volledig ten laste van de prov¡nc¡e Het huidige saldo van de voorziening ¡s € 7,931 mln., teMijl er € 8,854
mln âan verplicht¡ngen staat- Er is dus een tekort van € 923 000 welke aangevuld moet worden Voorgesteld wordt
om uit de als vr¡j bet¡telde middelen deze aanvullende dotatie te bekostigen

13

14

Cdtorla

loollchüng

Naam en nummer

80,14301 5

Soort

Bestemmingsreserve

lnstellingsdatum

1 lanuat¡ 2O1 4, bU vaststellrng van de nota reseryes en

lebrteri

Besluitvorming

PS

Nut en noodzaak

Eqal¡seren van kosten betreffende de qladheidsbestriidinq

Functie

Egal¡seren

Doel

Egaliseren van kosten

Ambtel¡jk beheerder

Afdelin gsmanager Wegen

Bijlagen

Reserye gladhe¡dsbestr¡jd¡ng

2O1

voozienin gen

20'1

3, d

d

Bijlage '1 : Financiijle totaaloverzichten reserves en voorzieningen

3

4

Reserves

STAAT VAN RESERVES
Nl

Voed¡ng

il 12-2012

gladhe¡dsbestrijding(stand31december2013)indereservegestort
Daarnaastwordt
erjaarlijks € 858 000 in de reserve gestort Periodiek zal bekeken worden of de voeding
aanpass¡ng behoeft (i v m weers- en pr¡jsontw¡kkelingen en n a
vân hêt ôrovinciââl weoenbestãnd)

Plafond/streefbedrag
Minimumbedraq

Bestedingsplan

v

S!ldo 3l-

On.oh¡ilvlng

Bij instell¡ng van deze reserve wordt éénmalig het restant van de voorziening
ALGEMENE RESERVES

Mut¡ha

S.ldo 3l-

201T2017

12-2017

V.rpllcht

Ov.dS

vd¡

ìlu
opheli.n

il

de toe- of afname

)tælrlqemne iesoruorll

Nvt

71

31t

-21 744

æ.57:

u.2u

mt

291 711

15.37:

t

BESTEMMTNGSRESERVES ll

0

urtdezereseryewordenalle kostenvoordegladherdsbestrUdrng9edekt Drtbetrett
zowel de jâarl¡jkse kosten voor uitvoering van gladheidsbestrijding als aankoop zout,
kosten expediteurs, maar ook het onderhoud en de aankoop van het materieel De
hoogte van deze kosten is afhankelijk van de weersomstandigheden, methode en
intensiteit

Vooruaarden
bestedinq

Alleen besteden voor kosten betreffende de kosten voor gladheidsbestrijding

Looptijd

Doorlopend

Risico s

Bij extreme omstandigheden zou de reserve onvoldoende kunnen zijn om de kosten
voor de gladheidsbestrijding uit te dekken Als dit het geval is, dan zal extra dekking
gevonden moeten worden ln eerste instantie binnen bestaande budgetten en als dat
niet mooeli¡k is ten laste van de aloemene middelen

Bijzonderheden
ln bijlage 5 ¡s een bijgewerkt overz¡cht van alle reseryes en voorzieningen toegevoegd in het format van het
standaardmodel Alle kenmerken z¡jn nogmaals kritisch tegen het licht gehouden en waar nodig ge-update

Tôbâl

350-97t
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.10.t66
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362474
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39¡93

60(
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ln de ko¡om'Over¡g'staan bedragen die overgeboekt, dan wel besch¡kbaar gehouden moeten worden
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Voorzieningen

STAAT VAN VOORZIENINGEN
Pr
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Bijlage 2: Relevante artikelen uit het Besluit Begroting en Verantwoording
Provincies en Gemeenten, relevante stellige uitspraken en aanbevelingen
commissie BBV en relevante artikelen uit de Verordening interne zaken
provincie Utrecht 2004
Het BBV bevat de volgende relevante paragraven en art¡kelen over reserves en voorz¡eningen:

Paragraaf 4.5,5, Vaste Pasa¡va

Artikel 4l
Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste
schulden, met een rentetypische loopt¡jd van één jaar of langer

Artlkel 42

1,

2

Het eigen vermogen bestaat uit reserues en het resultaat na bestemming volgend uil het overzicht van baten
en lasten ¡n de jaarrekening
Het in het eerste l¡d genoemde resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van
het eigen vermogen

Artlkol 43

1

2

ln de balans worden de reseryes onderscheiden naar:
a de algemene reserve;
b de bestemmingsreserues
Een bestemmingsreserve is een reserue waaraan provinciale staten een bepaalde bestemming hebben
gegeven

Art¡kel 44

1

Voorzien¡ngen worden gevormd wegens:
a) verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch
redelijkeMijs te schatten;
b) op de balansdatum bestaande ris¡co's ter zake van bepaalde te veMachten
verpl¡chtingen of verl¡ezen waaryan de omvang redelijkeMijs is te schatten
c) kosten, die ¡n een volgend begrot¡ngsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van
die kosten zijn oorsprong mede v¡ndt in het begrot¡ngsjaar of in een voorafgaand
begrotingsjaar en de voorz¡ening strekt tot de gelijkmatige verdel¡ng van lasten over
een aantal begrotingsjaren;
d) de büdragen aan toekomslile vervangingsinvesteringen, waarvoor een heff¡ng wordt geheven als
bedoeld in art¡kel 35, eerste l¡d, onder b

2

Tot de vooz¡eningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen d¡e spec¡fiek
besteed moeten worden, met uitzonderìng van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b
Voorzien¡ngen worden niet gevormd voor jaarl¡jks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van vergel¡jkbaar volume

3

Artlkel 45
Rentetoevoegingen aan voorz¡eningen z¡jn n¡et toegestaan

Paragraaf 4.5.7. Toel¡chtlng op de balans

Artikel 5l
ln de toel¡chting op de balans wordt aangegeven volgens welke methoden de afschrijvingen worden berekend Ook
wordt aangegeven welke ¡nvesteringen ¡n de openbare ru¡mte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd,
welke afschr¡jv¡ngsterm¡jn hiervoor wordt voorzien en welke reseryes hieruoor naar veMacht¡ng beschikbaar zullen
ztln

17

18

Art¡kel 54

1
2

Bijlage 3: Over¿icht wijzigingen BBV

ln de toel¡chting op de balans worden d€ aard en reden van elke reseryê en de loevoeg¡ngen en
onttrekk¡ngen daaraan toegel¡cht.
Per reserye wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Daaruit blijken:
a het saldo aan het beg¡n van het begrotingsjaar;
b de loevoegingen of onllrekk¡nqen uit hoofde van het vougaande boekjaili
c de toevoeg¡ngen of onttrekk¡ngen b¡j het overz¡cht van baten en lasten ¡n de jaarrcken¡ngi
d. de verminderingen in verband met afschrijv¡ngen op act¡va waarvoor een specifieke
bestemm¡ngsreserve is gevomd;
e het saldo aan het e¡nde van het begrotingsjaar.

Sindsdevor¡geNotauit2009zûnertweemaal wijz¡gingendoorgevoerd¡nhetBBV,in2010enrecentin2013 De
wijz¡gingen u¡t 2010 hadden betrekk¡ng op verbonden partijen en hebben geen ¡nvloed op reseryes en vooz¡eningen
Hel wijzig¡ngsbesluit van 25 jun¡ jl vond plaats ¡n verband met:
1 de wijz¡ging van de Gemeentewet en de Provinciewet ¡n verband met het aanpassen van enkele
bepalingen inzake het financ¡eel toezicht op gemeenten en prov¡nc¡es (Stb 2013, 141),
2, de evaluatie van de fÌnanciële functie gemeenten en prov¡nc¡es,
3 een aantal kleinere, meer techn¡sche aanpassingen.
De w¡jzig¡ngen zijn ingegaan per 1 jul¡ 2013 en waar van toepass¡ng doorgevoerd in de Begrot¡ng 2014 De
wijzig¡ngen en/of toevoegingen in de art¡ke¡en die betrekk¡ng hebben op reseryes en vooz¡eningen zijn gecuß¡veerd
en worden veruolgens toegelicht.

Artlkel 55

1.

2

ln de tool¡chting op de balans worden de aard en reden van de voozieningen, bedoeld ¡n artikel 44 en de
w¡jzig¡ngen daarin toegelicht

Pervoorz¡eningwordthetverloopgedurendehetjaarineenovezichtweergegeven Daaruitblijken:

Artikel 42 lld

hêt saldo aân het begin van het begrotingsjaar;
b. de toevoegìngen;
c ten gunste van de rekening van baten en lasten vrijgevallen bedragen;
d de eenwend¡ngen;
e saldo aan het einde van het begrotingsjaar

Gerelateerde

Toel¡chling:
Het BBV kent met betrekking tot de jaarstukken onder meer de termen (jaarreken¡ng, (het f¡nanc¡éle deel van de
jaarstukken), (programmaverantwoord¡ng) (onderdeel van het jaaruerslag, het andere onderdeel van de jaarstukken)
en <programmarekening> (¡n het spraakgebru¡k ook wel de explo¡tat¡ereken¡ng genoemd, een onderdeel van de
jaarreken¡ng) De corresponderende begrippen bij de begroting zijn respect¡evelijk; de <f¡nanciéle begrotingD,
(programmabegrolingD en (overz¡cht van baten en lastenD De term programmareken¡ng suggereert de tegenhanger
te z¡jn van de programmabegrot¡ng, maar is de legenhanger ven het ovezicht van baten en lasten ¡n de begrot¡ng.
Om duidelijker te laten z¡en wat het corresponderende begrip bij de jaarstukken is voor het ovezicht van baten en
lasten in de begroting is het begrip (programmarekening) gewijz¡gd in (het overz¡cht van baten en lasten in de
jaarreken¡ngD.

añlketü:

Art¡kel 35
b) ¡nvester¡ngen met een econom¡sch nut, waarvou
worden geheven:

tq

bestríjdíng van de kosten een he{fing kan

Artikel 49

Artlkel 44 lld
b) de van de Europese en Nederlandse overhe¡dslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
u¡tkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
beg roti

n g

sja re n

De VIZ bevat de volgende relevante paragraven en art¡kelen over reserues en voorzien¡ngen:

Artikel 4:'ll Resêryes en voozlênlngen

1.

2
3

Gedeputeerde stalen zenden ten minste eenmaal ¡n de vier jaar aan de prov¡nc¡ale staten een nota reseryes
en voorzentngen
De nota behandelt, in relat¡e met de nota weerstandsvermogen, bedoeld ¡n artikel 4:9,
a de vorming en besteding van reserves;
b de toerekening en veMerk¡ng van rente over de reseryes
De nota behandelt ten aanzien vân de voorzieningen de volled¡gheid en de juistheid

Garetatætdø

l:

Het eigen vermogen bestaat u¡t reserves en het resultaat na best€mming volgend uil het overzicht
van baten en lasten ¡n de jaarreken¡ng

e

1

dt d) de b¡jdragen aan toekomstíge vervangings¡nvester¡ngen,
als bedoeld ¡n artikel 35, eerste l¡d, onder b

wailvoor een heffing wordt geheven

Toelicht¡ng:
De toevoeging van onderdeel b in art¡kel 35, tweede l¡d van hel BBV moet worden gezien in samenhang met de
aanpass¡ngen van de artikelen 44 en 62 ln de prakt¡jk is gebleken dat de regelgeving over de verslaggeving van de
rioolheffìng en de afualstoffenheffing en de daaraan gerelateerde lasten tot ondu¡del¡jkheden ¡n fiscale procedures
le¡dde Mede ge¿en de jurid¡sche consequent¡es d¡e een onjuiste kostentoerekening aan deze taken kan hebben, ¡s
besloten om het BBV aân te passen Deze aanpassing betekent geen inhoudel¡jke aanpassing, r¡ool- en
afualinvester¡ngen bl¡jven investeringen met een economisch nut omdat er een bestemmingsheffìng voor kan worden

geheven Er¡svoorgekozenomderoutevandeinvester¡ngenvoorbeidetakenendeb¡jdragevoorv€rvang¡ngapart
zichtbaar te maken. Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor rioler¡ng of het vezamel€n van
hu¡shoudel¡jk afval, worden deze ¡nvesteringen voortaan op de balans opgenomen onder de investeringen met
economisch nut ¡n een aparte categor¡e lndien gemeenten ¡n de heffing bijdragen hebben opgenomen voor de
toekomstige veruanging van investeringen voor deze beide taken, komen deze gelden in een vervangingsvooziening
Dit was reeds het geval, echter op de balans ¡s er voortaan een aparte categorie voor deze voozlen¡ngen lndien
vervolgens de daadwerkel¡jke vervangingsinvestering plaats vindt, worden deze invester¡ngen geactiveerd ex art¡kel
35 l¡d 2 onder b. Vervolgens moeten de bedragen opgenomen in de vooz¡eningen bedoeld ¡n artikel 44 eerste lid
artikel62l¡d4 De
onderd,rechtstreeksopdevervangingsinvesteringeninminderingwordengebrachtex
veruangingsbijdragen uit de vooz¡ening moeten dus alt¡jd ¡n minder¡ng worden gebracht op de
v€rvangings¡nvestering. Gemeenten kunnen wat betreft deze vervang¡ngsinvester¡ngen ook een situat¡e creëren d¡e

atllketq:

Art¡kel 4:9 Weeßtandsvermogen en rls¡comanagement
Gedeputeerde staten bieden de staten ten minste eenmaal in de v¡er jaar een nota weerstandsvermogen en
risicomanagemênt ter vaststelling aan. ln de nota wordt tevens de gewenste weerstandscapâciteit bepaald.

vergel¡jkbaar¡smeteenideaalcomplex

Dies¡tuatieontstaatalshetbedragaanveruang¡ngsinvesteringen¡neen

begrotingsjaar vergelijkbaar is met het bedrag dat voor vervang¡ngs¡nvester¡ngen in de heff¡ng is opgenomen
Gemeenten kunnen dan nog in datzelfde begrot¡ngsjaar de vervâng¡ngsinvester¡n9 (vrijwel naar nul) afboeken met de
in dat jaar opgehaalde spaarbedragen ¡n de hefnng
Deze wijzig¡ng heeft betrekking op spec¡f¡eke gemeentelijke taken en ¡s niet van toepassing voor prov¡ncies.
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Artikel 54, l¡d 2,

bi
ci

de toevoeg¡ngen of onttekk¡ngen uit hoofde van het voorgaande boekjaar;
de toevoeg¡ngen of onttekk¡ngen bü het overzicht van baten en lasten ¡n de jailrekening;

Toel¡cht¡ng:
Het BBV kent met betrekk¡ng tot de jaarstukken onder meer de termen (jaarekeningD (het fìnanciële deel van de
jaarstukken), <programmaverantwoord¡ngr (onderdeel ven het jaarveßlag, het andere onderdeel van de jaarstukken)
en (programmarekening> (¡n het spraakgebruik ook wel de exploitatierekening genoemd, een onderdeel van de
jaarekening) De corresponderende begr¡ppen bij de bêgrot¡ng z¡jn respectievel¡jk: de (financièlê begroting>,
(programmabegrot¡ng) en (overzicht van balen en lastenD. De term programmarekening suggereert de tegenhanger
te z¡jn van de programmabegroting, maar ¡s de tegenhanger van het overz¡cht van baten en lasten in de begroting,
Om duide¡¡jker te leten z¡en wat het corresponderende begrip bij de jaarstukken ¡s voor het overzicht van baten en
lasten in de begrot¡ng is het begr¡p (programmarekening) gew¡jzigd ¡n (het overzicht van baten en lasten ¡n de

Bijlage 4: Standaardmodellen voor instellen en evalueren van reserves en
voorzrenrngen
4.1 STANDAARDMODEL VOOR INSTELLEN VAN RESERVES EN VOORZIENINGET{

gtltarlr

TOailCnüng

jaarreken¡n9)

Naam en nummer

Naam van de reserve/voorz¡ening en het nummer in de f¡nanc¡ële admin¡stratie

F¡nfrcläle conseq/uentlæ

Soort

Algemene reserve, bestemmingsreserve

De w¡jz¡gingen van dit beslu¡t leiden niet tot financièle consequenties voor medeoverheden Het betreft vooral
wijzìg¡ngen om de inzichtel¡jkhe¡d te vergroten op basis van ¡nformat¡e d¡e toch al voorhanden is

lnstell¡ngsdatum

Datum waarop de reserue/voorz¡ening formeel ¡s ¡ngesteld, ¡ncl nummer

BesluÌtvorming

Door w¡e ¡s de reserye of vooz¡ening formeel ingesteld?

Nut en noodzaak

Waarom ¡s het noodækelrjk om de reserue/voorz¡ening in tê stellen, welke
onderbouwing bestaat h¡ervoor?

Functre

Sparen ot egalrseren

Doel

Doel van de reserve/voorz¡ening, zo specifìek mogel¡jk geformuleerd

Ambtelijk beheerder

Welke afdelingsmanager ¡s ambtelijk beheerder?

Voed¡ng

Hoo wordt de reserve/voorziening

Plafond/streefbedrag

Het max¡mumbedreg dat ¡n dê reserve/vooziening mag worden gestort

Minimumbedrag

Het min¡mumbedrag dat ¡n de reserve/vooziening aanwezig d¡ent te z¡ln

Bestedrn9splan

Waaraan en wanneer worden de m¡ddelen uitgegeven? Zo concrêet mogelijk, ter
onderbouwing van de omvang

VooMaarden

VooMaarden waeronder bêstedingen mogen plaatsv¡nden

Admlnlstntteve tasaen
De wijz¡gingen van dit besluit leiden niet tot vezwaring van de administratieve lasten voor medeoverheden. Het
betreft voora¡ wijz¡gingen om de inzichtelijkheid te vergroten op bas¡s van ¡nformat¡e die toch al voorhanden ¡s.

of voorzjen¡ng

gevoed?

besteding

21

Looptijd

Wanneer wordt de reserve/voorz¡en¡ng opgeheven?

Risico's

Welke risico's zijn er te onderkennen?

B¡jzonderheden

Bijzonderheden
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4.2 STANDAARDMODEL VOOR HET EVALUEREN VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Bijlage 5: Overzicht standaardmodellen reserves en voorzieningen ter
vaststell¡ng

Cdteña

ToGllchtlng (lntom gebrulkt)

Naam en nummer

Naam van de Íeserye/voorzrenrng en het nummer rn de financrele admrnrslrate

Relevante
ontwÌkkelingen

Schets van eventuele relevante ontw¡kkelingen die gevolgen kunnen hebben voor het nut
en de noodzaak van de reserye/voorziening

Verloop

Beg¡nstand plus toevoegingen minus afnamen

Realisatie

Hoe zijn de bestedingen verlopen ten opzichte van het bested¡ngsplan?

Verplicht¡ngen

Welke verplichtingen zijn er aangegaan?

Toereikendhe¡d

ln hoeverre ¡s de omvang van de reserve/voorziening

Mate van
doelbere¡king

ln hoeverre is het beoogde doel gereal¡seerd?

Vr¡je ru¡mte

ls er vrije ruimte? En zo ja, wat is de omvang hiervan?

Conclus¡e

ÞS-$"lrit--------l
Doel
Voêdino
Minimum

Jaarlijks
reseryes
reseryes
conform

wordt aan u bij de begroting en jaarrekening gerapporteerd over het verloop van de
en voozieningen Zoals vastgelegd in kader 5 van deze nota krijgt u bij ¡edere 2 jaarl¡jkse evaluat¡e van de
en voozieningen een volled¡g - ge-update waar nodig - ovez¡cht van alle reserues en voorz¡eningen
het standaardmodel, ter vaststelling

P rog ram m ab

loereikend voor het beoogde doel?

Actualisat¡e gewenste omvang en looptijd
Afweging over afromen
Aânnâssên vân aJê vôeaiino

Naam+nummer

80407001 Sald¡reseße

Soort

Algemene reserve

lnstellingsdatum

Nvt

Besluitvorm¡ng

PS stelt jaarlijks b¡j de vaststelling van de jaarreken¡ng het bedrag vast dat wordt toegevoegd
aan de algemene (lees: saldi-) reserve

Nut en
noodzaak

Het betreft een wettelijk verplichte reserve, op grond van art 43 van het BBV, met een
algemeen karakter

Functre

Nvt

Doel

Opvang van rekeningsaldi en onvoorziene mee-/tegenvalleß

Ambtelijk
beheerder

Afdelingsmanager Managementondersteuning

Voed¡ng

Positieve rekeningsaldi; incidentele meevallers

Plafond/
streefbedrag

ln de vorige (2007-2011) coalilieperiode bedroeg het streefbedrag € '100 mln in 201 1 t b
hu¡dige collegeper¡ode Voor de huidige per¡ode is geen streefbedrag benoemt

Min¡mumbedrag

Nvt

Bested¡ngsplan

Negatieve rekeningsaldi, incidentele tegenvallers

VooNaarden

Een door PS goedgekeurde begrotingsw¡jziging

,mzlanlnd
formeel is

m

¡ncl nu

Doel
Hoe wordt cle res
0

Plafond

8êorcol na wE

Fin.iiââr
Reefsalre

Vêßchil

Sãldo 1-1

v

de

bested¡ng

Bi¡

Af
Saldo 3'1-12

Looptrld

Nvl

Risico's

lndien door een samenloop van omstand¡gheden er meer dan het geschatte aanta¡ inc¡dentele
tegenvallers zich voordoen, dan zou dit een negatief effect kunnen hebben Dit wordt
onderuangen door een slu¡tende begroting en adequate risicobeheersing

Bijzonderheden

De begroting van enig jaar wordt door de toez¡chthouder als structureêl slurtend beschouwd
als daarb¡j niet meer dan 1/30 deel van deze reserye als structureel dekkingsmiddel wordt

Toel¡cht¡ng

verschillen begroot
na wijz¡ging t.o v
realisatie

gebruikt

verklaãrd = cf
Oolossìno
ln hoeverre ìs
reserve/voorziening
nod¡g

rede Íeseryes

Ontwikkelingen
is het

doel

De stand van de algemene reserve zal volgens de ramingen (excl bij deze nota voorgestelde
stortingen) de komende jaren ¡ets onderde€ 14 mln liggen

en
van
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Naam+numm€r

804'1000 1 Reserye bedrifsvoering

Naam+nu mmer

80410003 Rêserye weeastandsvermogen

Soort

Algemene reserue
PS20078EMo1, d.d 05/02107

Soort

Algemene reserve

lnstellingsdatum

PS2009BEM56, d

PS stellen laarlrjks brl de vaststell¡ng van de laarreken¡ng het bedrag vast dat wordt
onttrokken c q to€gevoegd aan de Bedrijfsvoêringsreserve Bij vaststell¡ng van de
begrot¡ng verleenden PS toestemm¡ng aan GS om tussentijds onttrekkingen te doen ter
dekk¡ng van onvooziene tekorten/knelpunten in de bedrifsvoering (PS2007BEM37) Dit
bedrag is in 20 12 (Voorjaa6nota2012, P52012P503) vastgezet en gemaximeerd op € 0,4
mln perjaar, m¡ts voldoende saldo in de reserve aanwez¡g is Zo niet, dan wordt b¡j de
vaststelling van de jaârreken¡ng alsnog het mandaat aangevuld tot € 0,4 mln. ¡nd¡en de
resultaten op de apparaatskosten dit mogelijk maken lndien er zich gedurende het jaar
calamite¡ten voordoen die het max¡mum bedrag te boven gaan, dan zal een beroep moeten
worden gedaan op het weerstandsvermogen

Besluitvorming

PS, GS stellen ter autorisatie PS een aanwending van de reserve weerstandsvermogen voor
b¡j de begroting, de voorjaarsnota, de najaaßrapportage of de jaarrekening, voozien van een
beorotinoswiiz¡oino
Door de Ìnstelling van een aparte reserve weeßtandsvermogen is zowel de vrije ru¡mte in de
algemene reserue als de beklemming beter inzichtelijk

lnstellingsdatum
Beslurtvormrng

Nut en noodzaak

l- u

nct¡e

Ambtelijk
beheerder

Afde¡ingsmanager

Voeding

Pos¡tieve bedrijfsvoeringsresultaten van de gezamenl¡jke afdelingen per 31 december en
tussentijds met onvoorziene oveßchotten in de bedrijfsvoering van één of meerdere
afdelinoen
Het plafond en streefbedrag bêdraagt € 2,5 mln

weerstandsvermogen
Afdel¡ngsmanager

Voeding

ln de Nota beleidskader weerstandsvermogen en ris¡comanagement is opgenomen dat indien
het weerstandsvermogen onder de norm u¡tkomt, eerst het ris¡coprof¡el herz¡en moet worden
voordat tot aanvulling van de reserve weerstandsvermogen wordt overgegaan Aanvulling
v¡ndt vervolgens plaats t I v de sald¡reserve, als het veroorzakende risico opgenomen was in
het wêêrstândsrisicôôrôfi êl
ln de nota bele¡dskader weerstandsvermogen en ris¡comanagement ¡s de benod¡gde

Plafond/
streefbedrag

Minimumbedrag

De min¡mumomvang bedraagt € 0, de reserve mag geen negatief saldo hebben

Bestedingsplan

Negatieve resultaten op de apparaatskosten, incidentele calamiteiten ¡n de Bedrìjfsvoering
Over d€ tussentijdse onttrekk¡ngen wordt b¡j de jaarekening gedetailleerd verantwoording
âfoêleod ãen PS
Tussentìjds: bij onvoorziene, onuitstelbare en onverm¡jdbare problemen in de
bedr¡jfsvoering die incidenteel z¡jn, n¡et kostpr¡jsverhogend voor be¡eidsproducten en
maximaal€ 100 000 oeroeval. oemax¡meerd oD€ 0.4 mln oer iaar

Loopt¡jd

Nvt-

R¡sico's

Het r¡s¡co bestaat dat ontstane tekorten als gevolg van onttrekk¡ngen n¡et (tijdig)
gecompenseerd kunnen worden en slructureel worden, alsmede dat de jaarlijkse
bedriifsvoer¡ngsresultaten onvoldoende z¡jn om de reserue op peil te houden. Een beroep
op de algemene middelen (weerstandsvermogen) zal dan alsnog het gevolg zijn.

Bijzonderheden

Geen

Ontw¡kkelingen

Momenteel wordt gewerkt aan de afschaff¡ng van tijdschrijven D¡t heeft (mogelijk) gevolgen
voor de toekomst ven deze reserve Ten t¡jde van opstell¡ng van dit stuk werd nog gewerkt
aan de nadere u¡twerkinq hiervan

voldoende wordt geacht om de zich voordoende ris¡co's op te vangon

Ambtelijk
beheerder

Managementondersteun¡ng

M¡n¡mumbedrag

besteding

Het aanhouden van een bedrag aan weerstandsvermogen dat als financiële buffer d¡ent voor
het opvangen van risico's N¡et alle ris¡co's zullen zich (gel¡jktijdig) voordoen De hoogte van
inschatting van de kans van voorkomen Alle r¡s¡co's groter dan € 1 00 000 worden opgenomen
inhetris¡coprofie¡ Metbehulpvaneenstat¡stischeanalyse(MonteCarlo)wordteen
bereken¡ng gemaakt met een zekerheid van 90% (landelijke norm) welk bedrag aan

streefbedrag

Vooruaârden

Sparen

Doel

hetweerstandsvermogenwordtbepaaldadhv eeninventarisat¡evanaller¡s¡co'smeteen

Egaliseren
Het opvangen van laarlUkse schommelrngen rn de bednfsvoenngsresultaten zodat deze
schommelingen niet van invloed z¡jn op de kostpr¡js van beleidsproducten

juni 2009

Functie

Betere sturing op en beheers¡ng van de apparaatskosten en mÌnder snel een beroep op de
algemene m¡ddelen bij onvoorziene, onverm¡jdbare en onuitslelbare problemen in de
bedriifsvoer¡ng

Doel

Plafond/

Nut en noodzaak

dI

weerstandscapaciteitbegrenstopmêximaall5Tovanhetlastensaldo,excl
mutat¡esinde
reserues Het streefbedrag, z¡jnde het vere¡ste weerstandsvermogen is ¡n de Begroting 2014
berekend oo € 34 2 mln
0

Bested¡ngsplan

N v t., z¡e ook vooMaarden besteding

VooMaarden

Als risico's zich voordoen die z¡jn opgenomen ¡n het weeßtandsr¡s¡coprofiel, dan wordl de
reseße weerstandsvermogen aangewend ter dekking van die fìnanciêle gevolgen, m¡ts elle
mogelijke beheersmaatregelen z¡jn genomen
Als risico's zich voordoen die niet zijn opgenomen in het weerstandsr¡s¡coproîel, dan wordt
een alternat¡eve dekk¡ng voorgesteld d¡e reken¡ng houdt met de geformuleerde
u¡tgangspunten voor de ontw¡kkeling van het weerstandsvemogen, zoals programma/projectbudgetten, de stelpost onvoorzien, de reserue bedr¡jfsvo€ring en/of de saldireserve
Pas als die dekking n¡et toereikend ¡s, wordt de reserve weeßtandsvermogen ter dekk¡ng

bested¡ng

voorgesteld lndiendereserveweerstandsvermogenniettoere¡kendis,danworden
Looptijd
R¡sico's

Bijzonderheden

bezuiniqinqen voorqesteld met de qêvolqen voor het bele¡d
N v.t
Het ris¡co bestaat dat niet alle bestaande r¡s¡co's zÌjn onderkend waardoor de berekende
reserve onvoldoende is Daarnaastzou een samenloop van omstandigheden zich kunnen
voordoen waarb¡j z¡ch meer r¡sico's z¡ch voordoen dan o b v kansberekening "normaal" zou
z¡jn ln beide gevallen zal de vrije ru¡mte in de sald¡reserves moeten worden aangesproken
M¡ddels de op 26 oktober 2009 vastgestelde nola reserves en voorz¡enrngen rs besloten een
marge aan te houden van € 5 mln voor neeMaartse b¡jstel¡ingen, opdat de hoogte niet
telkensbehoefttewordenaangepast D¡t¡sbevestigdindein20l2vastgesteldeNota

Ontwikkel¡ngen
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bele¡dskader weeßtandsvermooen en risicomanaqement.
Hiervoor wordt veMezen naar de laatst vastgestelde begrot¡ng (Begrot¡ng 2014).
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Naam+nummer

80410002 Rislcoræeile

Naam+nummer

80410004 Reserye Treasury

Soort

Bestemmingsres€rye

Soort

Bestemmingsreserve

lnstellingsdatum

lnstellen PS2008BEM1 9, d

lnstell¡ngsdatum

PS d

Beslurtvormrng

GS

d

23 juni 2008 & kenmerken PS2009PS05, d

d

8-06-2009

Besluitvorming
Nut ên noodzaak

Functie
Doel

d

3

juni 2012 )aarrckening 2012

verlenen PS het mandaat aan GS om bedragen aan de
Reserve Treasury te onttrekken lnzet van deze reserve wordt door m¡ddel van de
¡aarcvclusoroductên verantwoord aan PS
Het ¡s van belang om deze reserye ¡n te stsllen om mogel¡jke toekomstige
boekverl¡ezen als gevolg van de verkoop van beleggingsproducten te egaliseren met
het additioneel posit¡ef treasuryresullaal vai 201 1
B¡j ¡nstelling van deze reserye

Bij d€ herijking van de reseryes en voorzieningen z¡jn diverse kle¡nere bestemmingsreseryes
in één risicoreserve gestort waaruan 'l 070 als heroverueegbaar wordt beschouwd De
opgeh€ven reseryes behouden trekk¡ngsrechten maar de veMacht¡ng is dat een deel niet
doorgaaugoedkoper u¡tvalt, waardoor een voordeel wordt gerealisêerd en (een deel van) de
rêsêtue zâl kúnnen vd¡vellen
Egaliseren

Nut en noodzaak

Funct¡e

Opvangen van verpl¡cht¡ngen/f¡nanciële risico's van bij Stofkam I vervallen
bestemmingsreserves

Egaliseren

Doel

van

boekverliezen bij de verkoop van producten u¡t de

(coordinatie), per onderdeel de diverse

Ambtelijk
beheerder

Afdel¡n gsmanag€r Managementondersteuning

afdelingsmanagers)

Ambtelijk

Voed¡ng

De sald¡ van de vervallen reseryes J- l0% (ihkv stofkam l)

beheerder

Plafond/

€ 4 469 000 (aan de reserve worden geen nieuwe bedragen toegevoegd)

Voeding

Eenmalige storting van € 1,9 mln b¡j bestemming van het jaarrekeningresultaat D¡t
betreft het add¡tioneel posit¡ef treasuryresultaåt behaald bij de verkoop van een deel
van de beleggingsportefeuille

Plafond/
streefbedrag

€ 1,9 mln

Min¡mumbedrag

€ 0, deze reserve mag niet negatief staan

Bested¡ngsplan

Boekverl¡ezen op producten uit de prov¡nc¡ale belegg¡ngsportefeu¡lle

VooMaarden

De reserve mag alleen worden ¡ngezet voor producten uit de beleggingsportefeu¡lle
d¡e met verl¡es worden verkocht

streefbedrag

Afdeljn gsmenager Managementondersteuning/Serv¡ces

M¡n¡mumbedrag
Bestedingsplan

Þe oorspronkel¡jke projecten:
Lustwarande,
Dê Schammer,
voorfìnanc¡er¡ng REG,
verdrogingsbestrijd¡ng,

cHs,
Tsunamì,
Knelpunten verplaatsing agrar¡sche bedrijven EHS-De Venen,
Archeolog¡sch ¡nformatiecentrum en dê
NTVA Kabinet

vooruaarden

besteding
Loopt¡jd

Actìv¡te¡ten gekoppeld aan dê opgeheven reserues

besteding
Looptijd

Afhankelijk van het t¡jdstip waarop de beìe¡dsdoelen gerealrseerd worden

R¡sico's

Er is 10% vanaf gehaald eryan u¡tgaande dat niet alle projecten volledig doorgaan/goedkoper

Ris¡co's

u¡tvallen Hetrisicobestaatdatditnietzo¡seneronvoldoendemiddelenzullenzijnendatop
een gegeven moment nìet meer bekend is wat waar voor rs
Brjzondeñeden

B¡j beë¡ndiging van projecten die vanuit deze rêserye worden gefinancierd, wordt een

voordsl¡g saldo eeßt verekend met de taakstelling (€ 497 000 negat¡ef) d€ "b¡idragê
u¡tvoer¡ngsprogramma" Als deze taâkstell¡ng volledig is behaald vallen nieuwe voordelen vr¡j
ten gunste van de algemene mìddelen
Ontw¡kke¡ingen

Na aflopen of verkoop van de producten kan deze reserve worden opgeheven
de algemene m¡ddelen De looptijd van
deze reserye is dus u¡terlijk tot

Op dit moment resteren er nog 2 ondeMerpen, De Schammer (€ 0,4 mln ) en
Omdat het niet langer zinvol wordt geacht om de
Verdrogingsbestrijding (0,757 mln
risicoreserve voor dezê 2 ondeMerpen in stand te houden, stellen w¡j voor de risicoreserve op
te heffen ên de resterende sald¡ over te boeken. lnzake De Schammer wordt voorgesteld d¡t
ondeMerp als project ¡n de projectenreserye te benoemen en het saldo over te boeken naar
de projectenreserve lnzake Verdrogingsbestrijding is het vooßtel deze middelen over te

Er is een zeer ger¡ng risico dat het boekverlies hoger is dan € 1,9 mln- Een eventueel
hoger boekverl¡es dan € 1,9 mln wordt n¡et uit de Reserve Treasury gedekt, maar
komt ten laste van de lopende explo¡tat¡e.

B¡jzonderheden

Momenteel n¡et van toepass¡ng

ontwkkeltngen

Zoals ook beschreven in de treasury paragraaf in de jaerrekening 20'12 zijn de r¡s¡co's ¡n de
treesury portefeu¡lle fl¡nk gereduceerd Gez¡en het geringe risico en doordat tussentijdse
verkoop ook nauwelijks mogel¡jk zal zijn, wordt voorgesteld deze reserue op te heffen en het
saldo van € 1,9 mln vrij te laten vallen naar de algemene m¡ddelen Voor een nadere
toelichting wordt veMezen naar het onderdeel evaluatie ¡n deze nota

)

boekennaardereserveGrondwaterheff¡ng
hÊl ôn.lêrdêêl êvâhrâliê ¡n deTe note

Vooreennaderetoelicht¡ngwordtveMezennaar
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Reserye rente en afschr¡jv¡ngen

Naam+nummer

BO422OO1

Soort

Bestemm¡ngsreserve
PS beslu¡t B en M-5i2000, d

d

17-4-00

Besluitvorm¡ng

PS via de begroting en de jaarreken¡ng

Nut en
noodzaak

De reserye staet ¡n relatie tot de gep¡eegde investenngen vm 1999. Volgens de toenmalrge
begrot¡ngsvoorschr¡ften moesten investeringen geact¡veerd worden Door de boekwaarde van
deze invester¡ngen ¡n een reserve onder te brengen en h¡er rente op bij te schrijven kunnen de
jaarlijkse kap¡taallasten (afschrijving en rente) ten laste te brengen van deze reserye Zowel
de lasten (kapitaallasten) als de baten (vrijval van de reserye ter grootte van de jaarlijkse
kapitaallasten) lopen viâ de explo¡tatie Hierdoor is begrotingsruimle groter lnmiddels heeft u
besloten geen rente meer te berekenen over deze investeringen, de storting en de onttrekking
vân alê7e reseruê 7i¡n dâârmee eânoêDâst
Egaliseren
Ter dekk¡ng van de toekomstige kapitâallasten van niet vervroegd af te schrijven geact¡veerde
inveslerinoen ultimo 2000
Afdelingsmanager Managementondersteun¡ng

Functie
Doel
Ambtel¡jk

'le voeding ten laste van de algemene reserve

Plafond/

Plafond was boekwaarde geactiveerde investeringen ult¡mo 2000

Bested¡ngsplan

Behandel¡ng PS d d 2 juli 2012, VJN 2012
Behandeling PS d.d 4 november 2013, NJR 2013

Besluitvorming

PS

Nut en noodzaak

De reserve Fr¡ctiekosten personeel en Veranderopgave wordt gebruikt om de kosten van de
Veranderopgave op te vangen Onder de Veranderopgave wordt onder andere verstaan het
krimpen van de organisatie naar 675 fte Hierdoor ontstaan frict¡ekosten, onder andere in de
vorm van Ww-gelden en kosten voor het begele¡den van medewerkers naar een nieuwe

Functie

Egal¡seren

Doel

Doel van de r€serve is om de middelen dÌe beschikbaar z¡jn voor de Veranderopgave apart
¡nz¡chtelijk te maken en te spre¡den in de tijd Daarnaast dient deze reserue om de
frictiÊkô.tên ôêrcônÊêl ôô tÊ vânôên

AmbtelUk
beheerder

Atdel¡n9smanager Managementondersteunrng

Voedrn9

Analoog aan kap¡taallasten/afschrijv¡ngstermijn

Er ¡s een eenmal¡ge storting bepaald b¡j het besluit VJN 2012

Vanaf2013 wordt erjaarlijks € 750.000 aan de reserue toegevoegd, alsmede een extra
inc¡denlele dôtelie v^n ê 2 mln

€ 0, deze reserve mag niet negatief staan
Aanwend¡ng voor toekomstige kapitaallasten van niet veruroegd af te schr¡jven geact¡veerde
kapitaaluitgaven

VooMaarden

Bestemmingsreserve

lnstellingsdatum

innovat¡ekosten besch¡kbaar gesteld lndien deze middelen n¡et ¡n het lopende jaar worden
besteed zal deze reserye worden gebruikt om de middelen besch¡kbaar te houden voor het
volgend jaar Na afloop van de Veranderopgave zal deze reserue bl¡jven dienen voor de
dekking van fr¡ct¡ekosten peßoneel, voornamelijk WW kosten.

streefbedrag
Minimumbedrag

80422003 Reserve Fr¡ct¡ekosten peßoneel en Veranderopgave

functie(mobil¡teit) Daarnaastìsereenbedragvoorprogrammakosten,¡ntegrat¡een

beheerder
Voeding

Naam+nummer

Sooft

betrokken ¡nvesteringen

bestedìn9

Plafond/
streefbedrag

nvt

M¡nimumbedrag

€0.

Bested¡ngsplan

De m¡ddelen kunnen worden aangewend voor de fr¡ct¡ekosten peßoneel en de
Veranderopgave Zie voor een verdere deta¡llering de VJN 2012 en NJR 2013

besteding

De bestedingen moeten passen binnen het bested¡ngsplan veranderopgave of het betreft
frictiekosten personeel

Looptìjd

Als de bijbehorende kapitaalu¡tgaven volled¡9 z¡ln afgeschreven

RiS¡co'S

Het risico bestaat dat er voor kap¡taallasten van vervangings¡nvesteringen geen ru¡mte zal z¡jn
in de exploitat¡e. Dit kan ondervangen worden door goede investeringsplannen op te stellen
De veruangingsinvesteringen voor het huid¡ge Provinciehu¡s lopen vanaf 201 3 via de reserye

VooMaarden
Loopt¡ld

n.v t

Brjzonderheden

S¡nds de verkoop van R¡jnsweerd heeft de reserve rente en afschr¡ivingen alleen nog
betrekking op wateruerken (¡nvestering met maatschappel¡jk nut)

Rrsrco's

Het risico bestaat dat de kosten van de veranderopgave hoger uitvallen dan veMacht zodat
alsnog een beroep op de algemene reserve kan volgen D¡t zal echter scherp worden

Ontwikkêl¡ngen

Volgens het BBV mogen investeringen met maatschappelÌjk nut versneìd worden
afgeschreven. Het voorstel is om de invester¡ngen ¡n WatêNerken in 2013 veßneld af te
schrijven en de reserve bij de Jaarrekening 2013 op te heffen Voor een nadere toelicht¡ng
wordl veMêzên neâr het onderdeel evaluatìe in deze note

Bijzonderheden

Er zijn geen bijzonderheden te vermelden

Ontw¡kkel¡ngen

Voor de NJR 201 3 heeft een actual¡satie plaatsgevonden van de frict¡ekosten en b¡jkomende

oêmônilord

kosten van de Veranderopgave. Daarnaast is gekeken naast de reeds bestaande frict¡ekosten
die een structureel karakter hebben zoals WW Hiervoor wordt jaarlijks € 750 000 aan de
rêsêruÂ lôêôêvôêôd âlsmede êen extrâ incidêntêlê dôtâtie vãn € 2 mln
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Naam+nummer

80422004 Rêserye st¡mulsr¡ngslonds

Naãm+nummer

80440006 Reserye proJecten

Soort

Bestemm¡ngsreserue

Soort

Bestemm¡ngsreserve

lnstell¡ngsdatum

lnst€llen PS2004BEM13, d

PS2006BEM06 d

Besluitvorming

november 2004
PS

lnstellingsdatum
tseslurtvormrng

PS

Nut en
noodzaak

Het ¡n enig jaar niet bestede deel van de structurele budgetten vloe¡t terug naar de algemene
middelen. Bij incidentele budgetten, waaronder projectbudgetten, kan d¡t bezwaarlijk zjn,
aângezi€n het beoogd€ product, de beoogde prestat¡e of het project daardoor niet zou kunnen
worden afgerond Projecten hebben ¡mmers een andere cyclus dan regul¡er bele¡d Ze zijn ¡n
principe begrensd, met een cyclus die over de jaargrenzen heengaat Door.iaarl¡jks van specifiek
benoemde projecten de begrote maar nog niet bestede middelen in een reserue te storten, bl¡jven
deze middelen beschikbaar om de projecten af te ronden Het ondersche¡d tussen projecten en
over¡ge incidentele budgetten ¡s gelegen ¡n de init¡êie termijn van toekenn¡ng van middelen
Budgetten voor max¡maal 2 jaar dienen via de reserve NTVA te worden overgeboekt Voor
budgetten die voor meer dan 2 jaar worden toegekend dient de reserue projecten te worden
gebruikt lnd¡en de resterende u¡tvoer¡ngstermijn korter/langer wordt dan de twee jaar worden de
mialalêlên n¡êl ôvêrôêhôêkl vân dê ênê rêsêruê
dê âîtlèrê
^^^r
Egaliseren

d

24-05-2004 & overige invulling PS2004BEM28, besluit d

d

8

Funct¡€

De prov¡nc¡e had toentertijd tal van projecten op stapel staan waarmee zij als overheid haar
¡nvloed zou willen aanwenden en de burgers van de provincie (¡n de brede zin van het woord)
nog b€ter ten dienste w¡l zijn
Deze prcjecten konden n¡et ofniet tijd¡g worden gef¡nancierd Derhalve was binnen de
prcvincie het in¡tiat¡ef genomen om te bêzien of het fìnanc¡ële bele¡d deels kon worden
hsrzien,zonderdatdefinancièlesolidar¡te¡toplangetermijn¡nhetgedingzoukomen Dit
voornemen werd verstrekt door het bekend worden van d€ aanvullende inc¡dentele bate van
c¡rca € 53 mln vanu¡t de afrekenino van dê "UNA-bakstenen"
Egal¡seren

Doel

Het Stimuleringsfonds

Nut €n

noodzâak

¡s/was bedoeld voor het ondersteunen van structuurversterkende

prcjecten¡ndêUtr€chtsesamenleving

Hetst¡muler¡ngsfondsmagalleeneenmaligworden

aangewend voor structuurversterkende projecten welke absoluut geen explo¡tat¡evê
consequenties hebben voor de toekomst Daarnaast ¡s het belangrijk dat de projecten
inhoudel¡jk zo nauw mogel¡jk aansluiten bij het bestaande bele¡d, maar wel nadrukkelijk
addit¡oneel zijn. De projecten moesten voorts passen binnen de volgende thema's:
a) Versterking Utrechtse econom¡e (bedrijventerreinen en kenn¡seconomieX€ I 0 mln )
b) lnvester¡ng in duurzeme ontwikkel¡ngen (natuur, landschap en m¡lieuX€ 15 mln )
c) Stedelijke vernieuw¡ng (¡nclusief soc¡ale samenhang in stedel¡jk geb¡edx€ 1 0 mln )
d) Cultuurh¡storie en behoud erfgoed (€'10 mln.)
e) Zorg en welzijn (€ 10 mln )
f) lnstell¡ng grondbânk ten behoeve van strateg¡sch grondbeleid (€ 5 mln )

Ambtelijk
beheerder

Funct¡€

¿ekerherd creeren over het beschrkbaar bluven van rn een laar nret vo¡ledrg bestede
projectkredieten

Ambtel¡lk
beheerder

coord¡nat¡e aldel¡ng Managementondersteun¡ng
afhankelijk van de projecten)

voedrng

Doorston¡ngvannogn¡etu¡tgegevenprolectbudgetten
vooßtellenh¡enoekunnenlaarlrjks
worden ingediend b¡j de Najaarsrapportage of b¡j de Rekening
De vooMaarden voor overboeking zijn (cumu¡atief):
a)projectenkondennognietwordenafgerond Hierbijd¡enteenkortetoelicht¡nggegevente
wordên over de voortgang en de globale redenen waarom de besch¡kbare budgetten nog n¡et zijn

afdelingsmanageß)
ln 2004 ¡s eenmal¡9 € 65 000 000 gestort vanurt de reserye dekk¡ng structuurtonds

Plafond/

Plafond € 65 000 000
Plafond/
streefbedrag

streefbedrag

10-04-2006

Doel

Daamaast werd € 5 mln oêreserveerd voor rentederv¡no oD voorfìnanc¡erinqen
Coördinat¡e afdeling Managementondersteun¡ng (per onderdeel de diveße

Voed¡ng

d

(per onderdeel de d¡verse aldel¡ngsmanageE,

besteed:
b) overboeking van een restant kred¡et (grensbedrag € 1 mln ) is alleen mogelijk, indien het
project ¡s gestart:
c) alleen veMachte kosten overboeken:
d\ âlleên d¡e oroieclên diê z¡in oDoênômên ¡n dê oroiêctênli¡sl vân de reservê Proiêcten
N¡et vermeld Per project wordt sinds deze nota (REV 2013) een maximum van € 1 mln
aangehouden Daarboven dient een aparte reserve te worden ¡ngesteld

Minimumbedrag

0

tsestedrngsplan

Er was geen specifìek bestedingsplan

M¡nrmumbedrag

VooMaarden

De bestsd¡ngen moeten betrekking hebben op de bovengenoemde thema's

Bestedingsplan

Conform de projectbegrotingen

bested¡ng

a

VooMaarden

M¡ddelen mogen slechts worden uitgegeven aan spec¡f¡ek (door PS) benoemde projecten. lndien
u¡tgaven ¡n een jaar hoger zijn dan geraamd, mogen de m¡ddelen uit de projectreserve onttrokken
worden en lagere uitgaven dan geraamd mogen gestort worden, m¡ts het b¡nnen het tolale
oroiectbudoet vall
N,v t

hetSt¡muleringsfondsmaguitsluitendwordenaangewendvoorbijzondersofaddit¡onele

poecten en inspanningen d¡e in beginsel geen explo¡tatieve consequent¡ês hebben;

Looptìjd

b. het St¡muler¡ngsfonds mag geen budgettairre verruim¡ng voor het bestaande bele¡d tot
oevolo hebben:
De reserue wordt opgeheven als alle oorspronkel¡jk besch¡kbaar gestelde middelen zijn

Rrsrco s

n

Bijzonderheden

ln d€ jaârreken¡ng wordt jaarlijks bij de uitgaven aangegeven op welk van bovenstaande
geconcretiseerde thema's deze betrekking hebben.

Ontw¡kkel¡n9en

besteding

Looptijd

vt

Er lopen nog 2 projecten, te weten:
931.000 Zorgeloos won€n (sub c)i
€_!5z5.lqqq Nedere¡ndse plas (sub b);
€ 2.506.000 Totaal
Zorgeloos wonen betreft een subsidiebeschikk¡ng

Risico's

€

met de gemeente Zeist, de looptijd van het

prcjectisUm2015 VoordeNedereindseplaswordthetrestantbudgettoegekendb¡jdestart
vande2efase Opditmomentisereenconflicttussendeaannemerendegemeentem.bt.

Afbakening projecten ¡n reserve/overschrijding specif¡eke projectmiddelen D¡t nslco wordt
gedeeltelijk gemit¡geerd door deze stand nauwgezet te bewaken en h¡erover te rapporteren ¡n/bij
de jaarrekening

B¡jzonderheden

N.v t

Ontwikkelingen

Z¡e de opmerking over het plafondbedrag per project Voor een nader€ toel¡chting wordt veMezen
naar het onderdeel evaluatie ¡n deze nota.

de sanering van de l'fase. Over de 2e fase is overleg gaande tussen de provinc¡e en dê
gemeente. Voordat de 2" fase van start kan gaan moet er eerst nog een plan gemaakt worden
en toestemm¡ng van de provincie worden gegeven. De inschatting is dat het nog m¡nimaal 2
jaar duurt voordat er gestart ken worden. Oe toekenning van het budget is opgenomen ¡n het
financierinosDlan van de sanerino en ¡s dus een harde iurid¡sche toezeqq¡nq
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Prcgramma
Naam+nummer

80440020 Rosorye NTVA prcvlncle Utrecht

Soort

Bestemmingsreserve

lnstell¡ngsdatum

ln de jaarrêken¡ng 1 987 ¡s (met terugwerkende kracht ovelI 986) de saldireserue gesplitst ¡n een
algemeen deel en een deel waarean een bestemm¡ng was verbonden. D¡t laatste betrof met name
ge¡den voor eenmal¡ge act¡v¡te¡ten wâârvan de real¡satie ni€t t¡jd¡g mogel¡jk was gebleken Dit deel
kreeg ¡n 1988 de naam: "rôserue nog te verr¡chten activite¡ten", De formele ¡nstelling vond plaats
h¡i dÊ vâststêll¡nõ vân.lê iâârrêkêninô 2o10 lPS2011PS07 .l d 23 mei 20111

Beslu¡tvorm¡ng
Nut en noodzaak

storten,bl¡jvendêzêmiddslenbesch¡kbaaromdeproductenofprestatiesafteronden Het
onde6cheid tussen projecten en overige ¡nc¡dentele budgetten ¡s gêlegen in de ¡n¡tiële termijn van
toekenn¡ng van middelen Budgetten voor maximaal 2 jaat dieîen v¡a de reserye NTVA te worden
overgsboêkt Voor budgetten d¡e voor meer dan 2 jaar worden toegekend dient de reserve

projectentewordengebruikt lnd¡enderesterendeu¡tvoeringsterm¡jnkorter/langerwordtdande
twee iaar worden de m¡ddelen n¡et overqeboekt van de ene reserve naar de andere
Functie

Egal¡seren

Doel

zekerheid creëren over het beschikbaer blijven van ¡n een jaar niet volled¡g bestede inc¡denteel

80440008 Reserye collect¡ef particuller opdrachtgeverschap

lnstell¡ngsdatum

Vaststell¡ng Nalaarsrapporta9e

Besluitvorming

PS

Nut en noodzaak

De bedragen zullen pas in de komende 3ren worden besteed

november 2006 PS2006BEM31

Doel

van
Woningbouw (Col¡ect¡ef
Tweede Kamer verzonden

van
november
dat op
aan de
ondersteun¡ngsmaatregelen ts dat m¡nimaal o

Streven van

Ambtel¡Jk

beheerder
van

Voedrng
Plafond/
streefbedrag

ontvangen van

€0
op

van

aan de

vooMaarden
bested¡ng

Afhankel¡jk van d€ poecten/activite¡ten, algemeen beheer door de afdeling

Menagementondeßteun¡ng

Voeding

Voorstellen kunnen jaarl¡jks worden ingediend bij de Najaarerapportage en b¡j de reken¡ng Voor
het overboeken vån incidentele budgetten naar een volgend jaar v¡a de Reserve Nog Te
Verichten Activite¡ten gelden de volgende criteria (cumulatief):
a) budget ¡s ¡nc¡dentêel voor maximaal twee jaer door Prov¡nciale Staten besch¡kbaar gesteld Dê

Loopt¡jd

¡nc¡dentele besch¡kbaarstelling d¡ent te worden onderbouwd door het noemen van het specifiekê
PS besluit b) ln principe mogen dit soort budgetten slechts één maal worden overgeboekt lndien
nogmaals overboek¡ng noodzakelijk is, dient hiervoor een goed onderbouwde reden voor te
zijnlspec¡aal toestemming voor gevraagd te worden;
c) budget is nog niet geheel benut: overboek¡ng van een restant krediet is alleen mogel¡jk, ¡ndien
de activ¡teit is gestart (globaal criter¡um: c¡rca 20yo ¡s uitgevoerd tenzij gelden laat besch¡kbaar zijn
gesteld gestelde of het een ondeMerp betreft waarbij u¡tvoering grotendeels of geheel afhankel¡jk
is van derden;
d) alleen veMachte kosten mogen worden overgeboekt: niet zonder meer het restant krediet komt
voor overboeking ¡n aanmerking, slechts de redel¡jkeMijs (met tekstuele onderbouwing en zo
mogel¡jk ondêrbouw¡ng d m v brondocumenten ¡n de vorm van verplichtingen, u¡tgewerkte
olannen et cetera) te veMachten kosten
N.v.t.

Ris¡co's

M¡n¡mumbedreg

€0

Bested¡ngsplan

Bij begrotingswijzig¡ng worden de overgeboekte bedragen opgenomen in de ram¡ng van het
Uiteraardmoetdaarb¡jhet
volgendebegrotingsjaarondergel¡jktijd¡geontfekkingaand€reserue
ôorsoronkel¡ike doêl worden oehandhaafd
De middelen mogen slechts worden uitgegeven aan de specif¡ek benoemde ondeMerpen Om dit
zeker te stellen is voorschrift dat in de meegeleverde begrot¡ngsw¡jziging die verplicht b¡j het
overboekingsvoorstel dient te worden aangeleverd zowel de storting in de reserye in het huidige
jaar als de onttrekk¡ng en opname in de raming van het volgende begrotingsjaar wordt

een

pas

voor

ondeßteun¡ng als er sprake ts van een
van een 'groep'
aantoonbaar sprake

Deoorspronkelijkelooptijdwast/m2011 Doordeeconom¡schecr¡sis¡serechtereen
stagnat¡e in de hele woningbouwsector ontstaan De looptijd van de reserve is daarom bij de
iâarrêkenino 2012 vetlenod ¡lm 2O14
Bij CPO gaat het om een relat¡ef vern¡euwende aanpak b¡j de realisatie van woningen Hoewel
bestaande projecten aantonen dat CPO een aantal posit¡eve effecten teweeg brengen, le¡dt d¡t
nog niet tot de ontwikkeling van een grootaantal nieuwe projecten Gemeenten en
woningcorporat¡es zijn nog onbekend met de mogelijkheden van CPO en stellen z¡ch vaak
terughoudend op. Bij de opzet van dit project ¡s nauw aangesloten bij ervaringen die elders
z¡jn opgedaan en is nauw ovedeg gevoerd met het M¡nisterie van VROM en de SEV
De eerste reactìes van gemeenten en woningbouwcorporaties op het init¡atief van de prov¡ncie

zijnpos¡t¡ef Hetisechtermoeilijk¡nteschattenofd¡tle¡dttotdeontwikkelingvanhetbeoogde
aantal in¡tiatieven Belangr¡jk knelpunt h¡erbij is de beperkte beschikbaarheid van
bouwlocat¡es
Ontw¡kkel¡ngen

ln 201 2 is de u¡tvoeringsverordening gew¡jzigd, waardoor met ¡ngang van 1 iuli 2012 alleen
nog maar de le en 2e fase (de or¡ëntatie- en def¡n¡tiefase) worden ondersteund Hierdoor
kunnen de rest€rende m¡ddelen over meerdere n¡euwe initiat¡even worden verdeeld en het

CPOeffect¡everwordengestimuleerd Metdereedsafgerondeprojectenisbijgedragenaan
het stimuleren van part¡culier opdrachtgeverschap Het doel was om zowel gemeenten als
part¡culieren te ondersteunen Op dit moment ¡s de hu¡dige doelbere¡k¡ng:
- gemeenten: 7 (doel was 1 0);
- particul¡eren: 28 waarvan er ¡nm¡ddels 7 een project hebben gerealiseerd of dit binnenkort
ôâân dôen ldoêl wes 20 met uitê¡ndêl¡ik 6 oerealiseerde oroiecten).

streefbedrag

besteding

'10

tsestedrngsplan

beheerder

Vooruaarden

d.d

Funct¡e

Minimumbedrag

beschikbaar gestelde middelen om zo het hiermee beoogde product of de h¡ermee beoogde
prestatie te kunnen leveren.

Plafond/

Naam+nummer

Het in enig jaar n¡et bestede deel van de structurele budgetten vloe¡t terug naar de algemene

m¡ddelen B¡j¡nc¡dentelebudgettenkanditbeeaarl¡jkz¡jn,aangez¡enhetbeoogdeproductofde
beoogde prestatie daardoor niet zou kunnen worden geleverd Door in pr¡nc¡pe eenmalig van
specifiek benoemde budgetten de begrote meer nog n¡et bestede middelen in een reserve te

Ambtel¡Jk

1

Naam+nummer

80440009 Roseryo beheer startersleningen

Soort

Bestemmingsreserve

lnstellingsdatum

PS

Nvt

Beslu¡tvorming

PS

R¡s¡co's

Nvt

Nut en noodzaak

Bijzonderheden

Geen.

Eenstartêßlen¡ngstaatgemiddeld5,4jaarrenteloosuit Daarnawordtdeleningterugbetaald
ofgaat men rente betalen Besteding van de middelen vindt dus tot m¡nstens in 2014 plaals

Ontwikkel¡ngen

Geen

Funct¡e

Egaliseren

Doel

Deze reserve d¡ent ter dekking van de kosten, rentederving en eventuele r¡sico's dle horen bU

Loopt¡jd

33

1

9

januari 2009, PS2009WMC01

34

het Startersfonds welke loopt vÌa het St¡muler¡ngsfonds VolkshuÌsvesting

Nederlandse

Ambtel¡jk
beheerder
Voeding

Hetdoelwordtbereikt
wanneeralleleningenz¡jnafbetaald Dat¡snamelijkhettekendatdestartersookzelfstandig
gemeenten(SVn) Erz¡jnruim200startersleningenafgegeven
hun hu¡s kunnen bekostiqen

Afdelingsmanager Urtvoering fysreke leetomgevrng

Voedin9

Vanu¡t het u¡tvoeringsprogramma 2007-201 1 was er voor de jaren 2009 Vm 201 1 elk jaar
€ 400.000 beschikbaer Deze bedragen werden ¡n de reserve gestort Eventuele
(rente)vergoedingen d¡e worden ontvangen v¡a SVn worden ook toegevoegd aan deze
reserue

Plafond/
streefbedEg

Nvt

Minimumbedrag

0

Bested¡ngsplan

De m¡ddelen worden u¡tgegeven aan rentederu¡ng over het leningsbedrag u¡t de algemene
middelen (max € 5 mln ) en aan beheêrskosten die de SVn maakt De kosten beginnen ¡n
2009 omdat het starteßfonds per 1-2-2009 is ingesteld Het bedrag perjaar is afhankelijk van
dê hôôôtê vân hêl bê.lrâô dât ¡âârli¡ks âls lenino ú¡lstâât b¡i slârlers
V¡å de (programma) begrot¡ng kunnen m¡ddelen op basis van ¡nschattingen worden onttrokken
aan de bestemmingsreserve

bested¡ng
LooPtrld

Risico's

B¡jzonderheden

Plafond/
streefbedrag
Minimu mbedrag

Bestedingsplan

VooMaarden
bested¡n9

Ris¡co's

Naam+nummer

80440012 Ræerye B¡nnenstedel¡jke Opgave

lnstellingsdatum
Besluitvorming

PS

Nut en noodzaak

U¡tvoering van hetAct¡eplan Wonen en B¡nnenstedelijke Ontwikkel¡ng 2012-2015, een
meerjar¡g programma met een w¡sselend€ kasstroom

Functie

Egal¡seren

Doel

(co)Financiering projecten en act¡v¡teiten uit het Actieplan Wonen en Binnenstedel¡jke
Ontwikkeling 2012-2015 B¡nnen het programmabudget kan het geld op drie man¡eren ingezet
worden: via directe beihvloeding van de processen in de won¡ngmarkt d m v de ¡nzet op
reg¡onåle afstemm¡ng, kennisdeling en st¡muler¡ng van het proces op een aanjagende w¡jze;
via het fìnanciee¡ instrumentar¡um en via part¡c¡patie in complexe projecten en
oebiedsontwikkel¡no

Ontwikkelinq 201 2-201 5
De middelen worden besteed b¡nnen de kaders van de Kadernota Wonen en BÌnnenstedel¡jke
Onlw¡kkeling 201 2-2025, en zijn gekoppeld aan de act¡es u¡t het Act¡eplan Wonen en
B¡nnenstedel¡jke Ontw¡kkeling 20'12-2015 De daadwerkelijke uitgaven worden opgenomen in
een jaarlijkse mon¡tor, en komen tevens terug ¡n de provinciale planning & control
documenten
Bij de inzet van het f¡nancieel ¡nstrumentar¡um en de partic¡pat¡e in projecten zullen de risico's
Geen

Ontwikkelingen

Geen

Naam+nummer

EO443OO5

Soort

Bestemm¡ngsreserve (Gelet op het karakter zijn er redenen om de "Aanvull¡ng ¡nvesterings-

Reserye aanvull¡ng ISV Algemeen ¿l Geluld Wonen

budgetstedelijkevernieuwing"alsreserveofalsvoorz¡eningaantemerken Omdatnietalt¡jd
lnstellingsdatum

voor hel hele saldo vastligt waaraan dat bedrag zal worden besteed, wordt het als een reserve
eenoêmerkf ì
PS beslu¡t 200 1 (met terugwerkende kracht per 0 1 -0 1 -200 1 )

Besluitvorming

PS

Nut en noodzaak

ln het kader van de Wet stedel¡jke vern¡euw¡ng ontvangt de prov¡nc¡e Utrecht van het R¡jk een
decentralisatie-u¡tkering ISV voor het invester¡ngstijdvak 2010-2014 Deze decentralisatieu¡tkering ¡s de opvolger van de spec¡fieke u¡tker¡ng investeringsbudget stedelijke vernieuwing
ISV projecten voor Algemeen (wonen) en Gelu¡d zijn meestal jaaroverst¡jgend en hebben een
moe¡l¡jk te voorspellen kasritme Door het vormen van deze egalisat¡ereserue blijven de ISV middelen (onderdeel algemeen / geluid) beschikbaar voor de uitvoer¡ng van het
Uitvoeringskader stedel¡jke vernieuw¡ng 201 0-201 5 (onderdeel algemeen / geluid).
Egaliseren
Het egaliseren van de jaarl¡jks te ontvangen ISV -middelen (onderdeel algemeen i gelu¡d) vra
het provinciefonds en de jaarl¡jkse u¡tgaven ten behoeve van ISV- algemeen/geluid

Eenenander¡salhânkelijkvan

Bsstemm¡ngsreserve
PS 23 april 2012 (PS2012WMC02)

Gezen de gewenste llexrÞrl¡tert / maatwerk, de vele parl¡len waar we mee te maken hebben,
en de diverse financiële instrumenten, is het last¡g om een kasritme te geven De middelen
worden besteed binnen de kaders van de Kadernota Wonen en Binnenstedel¡jke Ontw¡kkeling
2012-2025, en z¡jn gekoppeld aan de act¡es u¡t het Actieplan Wonen en Binnenstedelijke

¡n beeld worden qebracht

wanneer de hypotheek leningen afgelost worden en hoeveel rente over de nog openstaande
len¡ngen wordt ontvangen Ditjaar gaat naar veMachting op zo'n 8070 van de len¡ngen
afgelostworden Hierdoorwordtvanaf20l3i¡9 jaarlijkseendeelvanhetoorspronkelijk
oêlêende bedreo l€ 5 mln ) afoelost en zal de te betalen rentederyino ook afnemen

Soort

Ê^

tsrFonderheden

Hetbetrefthierdusalleendekostendiehorenb¡JhetStârterstonds Delenrngenzellworden
Opd¡tmomentisonbekendofdereservetoereikendis

Bij initiat¡e Ìs € 10 mln aan coal¡tiemiddelen uit de Algemene Reserve toegevoegd Daarnaast
mln aan geherprioriteerde m¡ddelen u¡t de Najaarsrappoía9e2011 en € 2,56 mln
aan geherprioriteerde middelen uit de Najaarsrapportage 2013 ten behoeve van
binnenstedeli¡ke ontw¡kkel¡no en wonen in de reserye oestorl Totale storlino €13.526 mln
Geen max¡mumbedrag vastgesteld

Loopt¡jd

)a{

Door de voortdurende
Er is uitgegaan van een gem¡ddelde renteloze uiÞetting van 5,4
economische crisis ¡s echter gebleken dat starters minder snel carrière maken dan veMacht
of zelfs bovengem¡ddeld werkloos raken D¡t heeft tot gevolg dat er m¡nder snel aan de
vooruaarden wordt voldaan waarbij rente betaald moet gaan worden of zelfs afgelost moet
gaan worden Op dit moment ¡s n¡et ¡n te schatten hoe lang de looptijd van deze reserve ¡s,
maar verlenqinq tot na 2014 ¡s wel noodzakeli¡k
Over de verleende starterslen¡ngen loopt de proMnc¡e een beperkt r¡s¡co Er bestaat ten eerste
een renter¡sico, aangez¡en bij aflossing gerekend wordt met een marktconforme rente die kan
fluctueren Daarnaast bestaat een terugbetalingsris¡co; ¡n theorie is het mogel¡jk dat een
starter 30 jaar lang een renteloze starterlen¡ng gen¡et omdat bij hertoets¡ng van zijn inkomen
stêeds bl¡jkt dat dit nog steeds ontoereikend ¡s De ervaring van SVn is echter dat na 3 jaar
slechts 6% van de starters niet in staat ¡s rente te betalen. Na 6 jaar zal ook deze groep in
stâat zijn om ¡n ¡eder gevâl een aangepast rentebedrag te betalen het r¡sico dat w¡j als
provinc¡e lopen ¡s dus ¡n be¡de gevallen zeer klein en kân weloveNogen genomen worden
Een terugbetal¡ngsrisico door f¡nanciéle problemen is n¡et aan de orde aangez¡en de len¡ng
verstrekt wordt onder Nationale Hvootheek Garant¡e (NHG)
niet uit deze r€serve gefìnanc¡erd, ook eventuele afloss¡ngen van len¡ngen worden n¡et ¡n deze
rêssrue qestoft

Ontwikkelingen

u¡tvoer¡n9 fys¡eke leefomgevln g (UFL)

¡s € 0,966

AmbtsiÌjk
beheerder

VooMaarden

Afdelingsmanager

Functie
Doel
Ambtelijk
beheerder
Voed¡ng

Afdel¡ngsmanager Uitvoering fys¡eke leefomgeving
De voed¡ng geschied vanuit het provinciefonds, decentral¡satie-uitker¡ng

lSV, onderdeel

âlgemeen/gelu¡d Daarnaast kunnen er e¡gen provinc¡ale m¡ddelen toegevoegd worden aan
deze reserye, met in achtneming van hetgeen beschreven onder'Plafond/streefbedrag"
Plafond/
streefbedrag

De rijksb¡jdrage ISV 3 (2010-2014), onderdeel algemeen / geluid, is € 7,979 mln , namelijk €
32 mln voor algemeen en € I ,847 mln voor gelu¡d ln 201 0 heeft het Rijk al € 2,126 mln

6,1

overgemaaktnaardeprovinc¡e

2014 De € 2,126 mln

Daarmeeresteerteenbedragvan€5,853m|n voor201'l-

u¡t 2010 ¡s, op een bedrag van € 55 000 na, besteed in 2010 (de

€

55 000 staat als overlopende pass¡va op de prov¡nc¡ale balans) Daarnaast heeft de prov¡ncie
eigen middelen beschikbaar voor de uitvoer¡ng van ISV 3, onderdeel algemeen / gelu¡d. ln dê

reservezitper3l-12-20'10€1,378m|n aanprovinc¡alemiddelen Daarkomtnogmax¡maal€
2012 Max¡mumbed?gin deze reserve ¡s €

451 000 b¡j conform de

5853mln +€1378
35

+

7 682 mln

36

Mrnrmumþedrag

to

tsestedrngsplan

GS hebben de verdêlrng van de rnvestenngsbud9etten

VooMaarden
bested¡ng
Loopt¡jd

Prcgramma 2
stedelrjke vernreuwrng 2010-2014

(lSV3)vastgesteldopl3apr¡l 2010 Deverdeling¡smiddelsstatenbr¡ef2010lNT258260ter

Naam+nummer

80423004 Reserve ecoduct6n

informãlie âânoeboden âân Prôvinciâle Sfâtên

Soort

Bêstemmingsreserye

De bêsted¡ngen moeten passen binnen het U¡tvoeringskader stedelijke vern¡euwing 20102015 en de bijbehorende subs¡dieverordening

lnstel¡¡ngsdatum

Dereserye¡svooralsnognod¡gzolangdelSVloopt Ditbetekentdatdereserveinpr¡ncipena

tseslurtvorm¡ng

201 4 kan worden opgeheven De ervar¡ng leert wel dat ISV-projecten een langdurig karakter
hebben. Het ¡s dus wellicht veßtandig om de reseNe ook na 2014 aan te houden

Nut en noodzaak

Nvt

R¡sico's

Funct¡e

Geen
Ontw¡kkel¡ngen

Geen

Doel

Ambtelrjk

Naam+nummer

80443014 Resorue Knelpuntenpot

Soort

Bestemmin9sreserve

lnstell¡ngsdatum

PS 2.1 september 2009

Besluitvorm¡ng

PS

Nut en noodzaak

Door de kredietcr¡sis is er stagnati€ opgetreden in de won¡ngbouwproduct¡e in de prov¡nc¡e
Een kle¡ne bijdrage in de vorm van een renteloze lening of een garantstell¡ng kunnen vaak nêt

h€tduwtjeinderugzijnomeenwon¡ngbouwprojectweltekunnenlatenu¡tvoeren

voedrng

Plafond/
streefbedrag

Hetfonds

D€ze reserue dient ter dekking van de beheer- en u¡tvoer¡ngskosten, rentederuÌng en
eventuele risico's d¡e horen bij de Knelpuntenpot won¡ngbouwstagnat¡e

Ambtelijk

Afdelingsmanager U¡tvoer¡ng fysÌeke lêefomgev¡ng

Minimu mbedrag

€0

bested¡ng

De op basis van de daarloe strekkende besluiten voor diverse ecoducten betaalbaar gestelde
middelen
De op basis van de daartoe strekkende besluiten voor d¡verse ecoducten betaalbaar gestelde
middelen

Loopt¡jd

Zodra de ecoducten gerealiseerd z¡jn, veMacht¡ng: 201 5

Ris¡co's

Per ecoduct wordt u¡tgegaan van € 5 mln , teM¡jl door gezamenlijke aanbesteding nog

kostenbesparingenmogel¡jkmoetenz¡jn

VrÌjval vanu¡t subsidies dÌe veËterkt z¡jn u¡t het Fonds Stedel¡jk Bouwen en Wonen vanwege
niet "t¡jdig" starten van de gehonoreerde prcjecten

Plafondi

Bedrag(€'l1,5mln.)isnogontoere¡kendvoorhet

real¡seren van 3 ecoducten, daarom wordt er ook nog geld vrijgemaakt uit programma AVP
(€ 5,3 mln ) H¡erna zou de reserve toereikend moeten z¡jn voor real¡satie van de 3 ecoducten

€ 2 mln.
re

m¡ddelen conform Coalitieakkoord, te weten: Groot Mijdrecht Noord
2011 €6.440 000, Energiek Utrecht€'1 950 000, Fonds
uitglaatsinq hinderliike bedri¡ven € 761 000 en Fonds Stedeli¡k Bouwen Wonen € 835 000Minimaal € 5 mln per ecoduct

Bested¡ngsplan

VooMaarden

beheerder

streefbed

F¡nanc¡ering van het programma Prioriteiten Ecopassages b¡j provinc¡ale wegen tot en met
201 5 dat in me¡ 2005 ¡s vastgesteld ter uitvoer¡n9 van het Meerjarenprogramma
Faunavoozien¡ngen Het betreft de ecoducten N226 (Maarsbergen-Leersum), N227(MaarnDoorn) en N234 Piinenburo
Afdel¡ngsmanager Mobil¡teit, Economie en Cultuur

€1

Doel

VoedÌng

De real¡sat¡e van een ecoduct is een langdurig jaaroverschr¡jdend traject (van
Vm oplevering). Ook hebben ze hierdoor een moeil¡jk te voorspellen
Door het vormen van een eqalisat¡ereserye bli¡vên de m¡ddelen beschikbaar
Egaliseren

beheerder

is specifiek bedoeld voor won¡ngbouwprojecten die een strategische pos¡tie hebben ¡n een
stedeli¡k woninohôüwôrôorâmmâ of een sôecifieke ôebiedsôntwikkelino
Sparen

Funct¡e

PS2006BEM'|1,dd 15me¡2006(Voorjaarsnota2006),aangepastPSd.d l2december
201 1 voor de hu¡dioe 3 ecoducten

tsrlzonderheden

Geen

g

M¡n¡mumbedrag

0

Bested¡ngsplan

V¡a de (programma)begrot¡ng kunnen middelen op bas¡s van ¡nschatt¡ngen worden onttrokken
aan de bestemmingsreserve Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van de 4,0Vo
rentederuing bij de provinc¡e, de beheerskosten, eventuele uitvoer¡ngskosten en
rêntekortinoen ean derden
Alleen het onderdeel rentekorting wordt opengesteld voor private ontwikkelaars

VooMaarden
bested¡ng
Loopt¡jd

Ooßpronkel¡jkUm2013 ln20l0isechtereengarantievoor5jaarafgegevenaaneen
st¡chting De looptijd van de reserue wordt dus verlengd Um 201 5

Ris¡co's

Er bestaat een gering ris¡co dât de Knelpuntenpot ontoereikend zou z¡jn t o v de afgegeven
garant¡es Ditr¡s¡co(benoemdonderr5indeparagraafweeßtandsvermogen)wordtcontinu

Bijzonderheden

Ontw¡kkel¡ngen

Ontwrkkelrngen

Geen

Naam+nummer

80440000 Programma Landell¡k Gebied

Soort

Bestemmingsreserve

lnstellingsdatum

PS2011RGW10, d

Beslu¡tvorming

PS

Nut en noodzaak

U¡tvoering van het programma Agenda Vitaal Platteland, een meerjar¡g programma met een
wisselende kasstroom Het programma ¡s vastgesteld voor de peliode 2012-201 5 maar heeft
een ¡anqere doorloopt¡id in verband met de realisatie van de ecoloqische hoofdstructuur
Egaliseren
(co)Financieren of subs¡d¡ëren van projecten in het landel¡jk gebied op de thema's natuur,
water, bodem, landschap, cultuurhistor¡sch erfgoed, landbouw, recreat¡e, leefbaarhe¡d,
duurzâamheid, klimâat en energ¡e; (subsid¡ér¡ng van) aankopen, ¡nrichten en beheer van
natuurterreinen EHS), knelpunten b¡j de realìsatie van de EHS oplossen; aanleg van
ecoducten en ecopassages; uitvoering van het Reconstructieplan; Groen/Blauwe structuren,
duurzame vereterking landbouw, ecoducten en NHW, GH, GMN, Fort Vechten,
L¡nschoteMaard en de Schammer. u¡tfinancierinq onderdeel ILG coalit¡eakkoord '0711 I )
Afdel¡ngsmanager Uitvoering Fys¡eke Leefomgeving

Funct¡e

schero oemon¡lord
Het betreft hier dus alleen de kosten d¡e horen b¡j de Knelpuntenpot won¡ngbouwstagnat¡e De
len¡ngen zelf worden niet u¡t deze reserue gefinanc¡erd, ook eventuele afloss¡ngen van
Ieninoen worden n¡et ¡n deze reserve oestort
Op d¡t moment is er rentekorting veßtrekt waardoor in totaãl 435 appartementen/woningen
alsnog gebouwd zijn Dâarnaast z¡jn er 3 garanties afgegeven waardoor in totaal 370
appartementen/woningen alsnog gebouwd zijnlkunnen worden De reserue moet nog in stand

Doel

gehoudenwordentote¡nd20l5,wanneerdeaanspraakopdelaatstegarantievervalt

Ambtelrjk

Opdat

momênt kan ook beoaald worden wat het totale bedrao aan vri¡e ru¡mte ¡s.

d

12-12-2011

beheerder
Voed¡ng

37

B¡j in¡tiatie ¡s een startbedrag betrokken daarna volgt een JaarliJkse b¡ldrage aan de
bovenstaande thema's

38

Plafond/
streefbedrag

Geen maximumbedrag vastgesteld
Nâam+nu mmer

80443015 Reserye dekk¡ng

M¡n¡mumbedrag

€0.

Soort

Bestemmingsreserve

Bestedingsplan

Er is geen bestedingsplan per jaar - voor de komende v¡er jaar z¡jn de projecten en
programma's bêkend en begroot; AVP wordt in overleg met geb¡edspartners vastgelegd in
geb¡edsprogramma's met uitvoer¡ngsplannen

lnstell¡ngsdatum

PS2009BEM25 d.d. 26 oktober 2009 (nota reserves en voorz¡eningen 09), voedjng PS2010
(rekenino) en PS2010 INJR)

Beslu¡tvorming

VooMaarden

Besteding moet in overeenstemm¡ng zijn met het kaderdocument AVP 201 2-201 5.

Nut en noodzaak

Dekking r¡s¡co's als gevolg van actief grondbe¡eid Een aparte reserye bevorderd de

Functre

Ega¡isatie

Doel

De
Deprovinc¡evoerteenactiefgrondbeleid
Hierdoorlooptdeprov¡nc¡efinanciëlerisico's
m¡ddelen in deze reserve dienen als financiéle dekk¡ng van deze r¡sico's Een bedrag van 5
mln is bestemd voor ris¡co's van grondaankopen ¡n het kader vân hel rsvolverend fonds

Ambtelrlk
beheerder

Afhankelijk van de projecten/activiteiten, algemeen beheer door de afdel¡ng

Voed¡ng

De reserve ¡s gevoed (e 5 mln ) urt de reserve sûmulenngslonds om goed rnzchtelljl( te mal(en
welke risico's gedekt moeten worden als gevolg van actief grondbele¡d, door het veruerven

bested¡ng
Loopt¡jd

Nog geen e¡nddatum bekend, veMacht wordt een looptlld tot en mel 2o2l Vn Z)21

R¡sico's

De toere¡kendhe¡d ¡s mede afhânkelijk van landelijke ontwikkel¡ngen zoals de door het tl¡Jk op
Prinsjesdag toegezegde bedragên voor Natuur Ook de r¡sico's moeten b¡nnen het programma

)

Tot2015l¡jkt
wordenopgevangenwaardoorh¡eruooreenbuffermoetwordenaangehouden
de reseñe toereikend maar m n de realisatie van de doelstellingen voor de veMeru¡ng en
inrichtinô vân nãtuur looen door Um 2027 n a v afsoraken tussen Ri¡k en Prov¡ncies
Bijzonderheden
Ontwikkel¡ngen

lPs200cRGwol

Geen
Voor de inricht¡ng van natuur verrichten we in 2o12 en 201 3 voornamel¡Jk voorbere¡dende
werkzaamheden waarna volgens huid¡ge planning vanaf 2014 de opleveringen plaatsvinden
B¡j de projecten die m¡nder voorbereiding vergen zijn de u¡tgaven gelijkmatig€r over de t¡jd

Plafond/
streefbedrag

verdeeld Vooralsnogwordendeprojectendiegeplandz¡jniniedergevaluitgevoerdvoor3l
decembêr 2015

Min¡mumbedrag
Bestedingsplan

I

Roserye u¡tvoer¡ngsprogramma woonschepenbelc¡d

Naam+nummer

8044301

Soort

Bestemmingsreserve

lnstell¡ngsdatum

PS d.d 27 jun¡ 2005 - PS2005BEM20

Beslu¡tvorm¡ng

PS

Nut en noodzaak

Het betreft veelal langdur¡9e jaaroverschrijdende prcjecten met een moeil¡jk te voorspellen
kâsr¡lme Doôr hel vormên vân êên êoalisãt¡erêsêrve bl¡iven de middelen beschìkbaar

Functre

Egaliseren

Doel

Deze reseNe ¡s bedoeld voor het projectmatig oplossen van woonschepenknelpunten
de per¡ode 2005-2008 door her¡nrichting, aankoop, opheffìng met nadeelcompensatie,

Ambtelijk
beheerder

VooMaarden
Loopt¡jd
Ris¡co's

Plafond/

Het maximum van de reserue bedraagt maximaal € 4 125 000

€0

R¡sico's

Voor h€t ¡nzetten van gelden uit de reserve zal jaarl¡jks een investeringsplan worden
oôoestêld met deârb¡i een olobaal olan voor de twee voloende iaren
De op bas¡s van taxaties, opdrachten en met bewoners overeengekomen en vastgestelde
kosten voor herinricht¡ng, aankoop, opheffing met nadeelcompensatie, verplaats¡ng en aanleg

0

Er worden alleen middelen onttrokken als de risico's als gevolg van actief grondbeleid z¡ch
daadwerkeli¡k voordoen
Het moet gaan om risico's van actief grondbeleid
Zo¡ang de prov¡nc¡e z¡ch bezig houdt met actief 9rondbele¡d
Bij voorgenomen grondaankopen zal telkens een nieuwe rìs¡co-inschatt¡ng gemaakt moeten

Bijzonderheden

Nvt

Ontw¡kkêl¡ngen

Totaal u¡tstaand r¡sico per 1/6/2013: € 2 550.350
Totaal uitstaand r¡s¡co per 1/1/2013: €2.557 927
Totaal u¡tstaand tisico pel 111l2Ù12i € 1 650 042
Gezien de veMachte bedr¡jv¡gheid in aankopen- en verkopen zal het risico gestaag oplopen
naar € 5 mln.

Naam+nummer

80424001 Reseile exploltat¡eversch¡llen grondwaterbeheer

Soort

Bestemmingsreserve

lnstellingsdatum

Bij V en W-6/1 987 werd besloten een grondwaterheffing ¡n te voeren

Beslu¡tvorm¡ng
Nut en noodzaak

De reserve dient voor de opvang van de jaarl¡jkse explo¡tatieverschillen

van het

grondwaterbeheer Omdat de kosten van d¡t beheer worden gedekt u¡t een heffìng ¡s er sprake
vân êên ôêslôlen circilit

Oorspronkelijk tot en met 201 2 (notit¡e woonschepen beleid 2002-2012), wordt nu verlengd tot
en met 2014. Door de vertrag¡ng b¡j het proiect Knelpunt Tull 't Waal wordt veMacht dat het
oroìect in 2014 feiteli¡k tot uitvoerinq komt en dan wordt afqerond
Onzekerheid over bijdragen van derden b¡j het oplossen van knelpuntl¡gplaatsen van
woonschepen Deze b¡jdragen komen voort u¡t de verkoop van lìgplaatsen en woonschepen

Functre

Nvt.
Ontwikkel¡ngen

van qrondDosit¡es ten behoeve van reqionale qebiedsontwikkelinq
Bij instell¡ng van deze reserve is geen maximum aangegeven Mochten de ris¡co's groter
worden dan € smln dan zal gekeken moeten worden naar aanvullende dekk¡ng

Prcgramma 3

van compenserende ligplaatsen
Looptijd

Managementondersteuning

d¡t niet gebeurd bestaat de kans dat de reserye onvo¡doende zal blijken te z¡jn
Als dit gebeurd zal jn eeßte instantie alternatieve dekking gevonden moet worden en als d¡t
niet mogel¡jk ¡s, zal dêkking gevonden moeten worden binnen de algemenen middelen, c q. de
reserve wêêrstandsvermooen aanoesoroken moeten wofden

verolaats¡no en aanleo van comDenserende l¡qDlaatsen
Afdêl¡ngsmanager Vergunningverlening en Handhaving

streefbedraq
Mrn¡mumbedrag

besteding

I

worden lnd¡en

binnen

Gêdurende de jaren 2005, tot en met 2008 € 500 000 per iaar. ln 2005 heeft een extra stort¡ng
plaatsgevonden van € 750 000 op grond van de Voorjaarsnota 2004

VooMaarden

nanclële rls¡co's grondaankopen

bested¡ng

Voeding

Bestedingsplan

fl

De bestemmingsplanprocedure is in afrondende fase De aankoop betreft een
perceelsgedeelte oeverland t b.v. een nog aan te leggen ¡nsteekhaven voor een
woonschepenknelpunt elders op de Vecht met ontheffìng van onze Landschapsverorden¡ng
(LSV)metverplaats¡ngsclausul€ Hel.woonschepenknelpunt¡snadeverplaatsingnaardie
nôc âân tê leôôên inslêekhâven oooelost

Egaliseren

Doel

Egalisatie van kosten van het kwantitatieve waterbeheer

Ambtelijk
beheerder

Afdelingsmanager

Voeding

Posit¡eve exploitat¡esaldi

Plalo¡dl

Nvt

Fys¡eke leefomgeving

streefbedrag
Mrnrmu mbedrag

39

€0
40

Bestedingsplan

VooMaarden

Negatieve exploitatiesaldi
Besteding is gebonden o g

v

Naam+nummer

ad. 7 7 van de WateMet

besteding

t30440022 Egallsatlereserye ISV bodomsanerln g

Soort

Bestemmingsreserve

Looptijd

Geen einddatum

lnstell¡ngsdatum

31 oktober 2011 (PS2011PS13)

Risico's

Geen tijdige aanpassing structurele rnkomsten leges grondwaterhet¡ng wegens nalaten
aanvragen tariefsaanpassing grondwaterhefnng

Beslu¡tvorming

Prov¡nciale Staten

Nut en noodzaak

ln het kader van de Wet stedel¡jke vernieuwing ontvangt de prov¡nc¡e Utrecht van het Rijk een
decentr¿lisatie-u¡tkering ISV voor het invester¡ngstijdvak 201 O-2O14 Deze decentral¡satieuitkering is de opvolger van de specifìeke uitkering investerìngsbudget stedelijke vernìeuw¡ng
Bodemsaneringsprojecten z¡jn meestal jaaroverstijgend en hebben een moeil¡jk te voorspellen
kasr¡tme. Door het vormen van deze egalisatiereserue blijven de lSVmiddelen (onderdeel
bodem) beschikbaar voor de uitvoering van het U¡tvoeringskader stedelijke vernieuw¡ng 20102015 (ondêrdeel bodem) Een nieuwe per¡ode (2015-2019) is reeds aangekondigd Het is nog
onbekend welke middelen hieruoor ontvangen zullen worden

Bijzonderheden

Ontw¡kkel¡ngen

ln deze reserye werd aanvankel¡jk een deel van de grondwaterheffìng gestort Daarmee werd
de mogel¡jkhe¡d gecreëerd eventuele nadelige explo¡tatiesaldi en te betalen schadevergoed¡ngen via deze reserye op te vangen B¡j vooßtel FP-8i 1989 (Evaluatie fondsen en reserves)
¡s besloten de gevormde reserye om te dopen tot reserue schadevergoed¡ngen
grondwaterbeheer Daarnaast werd onder de naam 'ExploitatieveEchillen grondwaterbeheer'
êen reserue g€vormd voor alleen de opvang vân de explo¡tat¡esaldi van het
grondwaterbeheer Op 8 december 2003 hebben PS besloten (PS2003WEM2l ) om per 'l
januari 2004 de reserue op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserye
êxDlôitâl¡êvêrschillên ôrôndwâlerbeheer
Per saldo is er ¡n de afgelopen jaren meer in de reserve gestort dan begroot Deze m¡ddelen
zullen ¡n de komende jaren worden ingezet voor extra werkzaamheden in het kader van de

l-

verdrogingsbestrijd¡ng,netzoalsdenutoegevoegde€757000 Vooreennâderetoelicht¡ng
wôaatl

Naam+nummer

vetueTen nââr het ônderalêêl eve¡uâtie in dezê nôtâ

80,14001

I

Egallsatlsreserye Bodemsan€rin9

Soort

Bestêmmingsreserve

lnstel¡ìngsdatum

22-3-2010

Bes¡uitvorming

PS 22-3-2010 (P5201 0RGW05)

Nut en noodzaak

Vanuit het Rijk ontvangen wij voor het uitvoeren van het Provinciaal U¡tvoer¡ngsprogramma
Convenant Bodem 2010-2014 (PUC) een decentral¡satieuitker¡ng Bodem (DUB) De DUB is
de opvolger van de b¡jdrageregel¡ng Wbb (Wet Bodembescherm¡ng) Omdat de
bodemsaner¡ngsprojectên meestal jaaroverstijgend zijn en moe¡lijk te voorspellen kasr¡tme
hebben, is deze egal¡satiereserve gevormd De reserve wordt gevoed door niet bestede
bedragen vanu¡t DUB, deze bedragen worden dan in latere jaren weer onttrokken Een n¡euwe
per¡odê (2015-2019) ¡s reeds aangekond¡gd Het ¡s nog onbekend welke middelen hiervoor
ontvânoen zullen worden

Funct¡e

Egaliseren

Doel

Egalisatie van de ontvangen DUB gelden en de uitgaven ten behoeve van het PUC

Amblelijk
beheerder

Afdelingsmanager U¡tvoering fysieke leefomgeving

Voeding

Niet bestede gelden DUB

Plafond/

n.v t

streefbedrag
Min¡mumbedrag

€0

Bestedingsplan

Zìe h¡ervoor het PIJC

VooMaarden

Zie hiervoor het PUC
Einde PUC, ingaande 2015 verlengd met de nieuwe periode die reeds ¡s aangekond¡gd De
loopt¡jd komt daârmee op 2019

Risico s

nvt

B¡.izonderheden

Geen

Ontw¡kkel¡ngen

ln 2013 is een n¡euwe midterm rev¡ew (repportage aan het Rijk) geweest. Hrerbrl ¡s een
inschatt¡ng gegeven voor aanvullende benodigde m¡ddelen om alle nog bestaande
spoedlocaties ¡n de provincie aan te pakken Naar aanleid¡ng h¡ervan zal het R¡jk afspraken
maken over welke locaties gesaneerd moeten worden en welke b¡jdrage we hieryoor
ôntvânoen Hierhii is âândêoeven dât êr êên nieuwe oer¡ode 12015-2019) komt

Ambtel¡jk
beheerder

Afdel¡ngsmanager U¡tvoering fys¡eke leefomgev¡ng

voedrng
Plafond/
streefbedrag

lJe voedtng geschredt vanurt het nret bestede deel van de decentralrsatreurtkenng lsv
onderdeel bodem
Het maximumbedrag dat in de reserue gestort mag worden voor de per¡ode 2010-20'14 is
€.4-240 (x€ 1 000) z¡jnde het totaal van de decentralisatieuitkering, onderdeel
bodemsanering Het deel dat ¡n 2010 via een spec¡f¡eke uitkering ¡s ontvangen, blijft onderdeel
uitmaken van de overlopende passiva Voor de periode 2O15-2019 zijn er nog geen bedragen
bekend Het mâximum wôrdt hiêr voorâlsnôô ôô PM oesteld

Minimumbedrag

€0

Bestedingsplan

locatìes
De middelen worden ingezet voor de bij de m¡dterm rev¡ew 201'l
b¡nnen de sledel¡jke gebieden ¡n de provinc¡e Utrecht waar een spoed¡ge sanering
noodzakel¡jk is. Toen is ook het bijbehorende kostenplaatje ¡n beeld gebracht Zie ook de
statenbrief 20101NT258260
De bested¡ngen moeten passen b¡nnen het Urtvoeflngskader stedelUke vernreuwng 20102015 en de b¡jbehorende subs¡dieverorden¡ng

bested¡ng
LooptÌjd

41

Egalrseren
Het egal¡seren van de jaarl¡Jks te ontvan9en ìSV-mrddelen (onderdeel bodem) v¡a het
provinc¡efonds en de iaarlijkse uitgaven ten behoeve van ISV-bodem

Vooruaarden

besteding
Looptijd

unclre

Doel

De reserve Ìs nodig zolang de ISV loopt. Dat betekent dat de reserye rn pnnqpe na 2019 kan
worden opgeheven De ervaring leert wel dat bodemsaner¡ngsprojecten een langdurig
karakterhebben Het¡sdusmogel¡jkdaterenigevertrag¡ngoptreedtendelooptijdhierop
aanqeoast moet worden

R¡sico's

N¡et van toepassing

B¡jzonderheden

Geen

OntwikkelÌngen

ln 2013 is een nieuwe midterm review (rapportage aan het R¡jk) geweesl H¡erbij ¡s een
¡nschatt¡ng gegeven voor aanvullende benod¡gde m¡ddelen om alle nog bestaande
spoedlocat¡es ¡n de provincie aan te pakken Naar aanleid¡ng h¡ervan zal het Rijk afspraken
maken over welke locâties gesaneerd moeten worden en welke b¡jdrage we h¡eryoor
ontvangen Er is ook aangegeven dat er een n¡euwe per¡ode (20'15-2019) komt
Er is oeen vriie ruimte binnen de reserve Alles is vastqeleqd ¡n reeds verleende subs¡dies

42

Prcgnmma 1
Naam+nummer

80440023 Roserye Provinc¡aal U¡tvoer¡ngsprcgramma

Soort

Bestêmm¡n9sreserue

lnstell¡ngsdatum

1

Beslurtvormrng
Nut en noodzaak

Externe velllgheld (PUEv)
Naam+nummer

80442003 Reserye Cofìnanc¡er¡ngsfonds kennla en lnnovatle

Soort

Uestemmrngsreserve

Provinc¡ale Staten

lnstellingsdatum

Vanuit het Rijk ontvangen w¡j de decentralisatie-u¡tker¡ng PUEV om te komen tot een
structureel adequate uitvoering van externe ve¡ligheid welke tot nog toe n¡et gereal¡seerd is
wegens ontw¡kkel¡ngen als de vorm¡ng van reg¡onale u¡tvoeringsd¡ensten, het uitwerken van

lnstellen PS2007BEM06, d d l5februeri 2007 & PS2006BEM11 VJN'06, d
& wijzig¡ng PS201 I MME04 d d 7 februati 2O11

Besluitvorm¡ng

PS

Nut en noodzaak

1 ) De flexib¡l¡teit van een bestemmingsreserve
is nod¡g om de provinciale middelen efflc¡ènt en
effectief ¡n te zetten door ze per project te kunnen koppelen aan andere financ¡er¡ngsbronnen
2) Om te kunnen inspelen op n¡euwe ontwikkelingen en kansen voor het aantrekken van
financiering van derden (R¡jk, Europa, kenn¡s¡nstell¡ngen, bedrijfsleven) en het creëren van
een multìplier effect
3) Voor egalisatie, veelal noodzakel¡jk bij langlopende trajecten zoals bij Europese en
R¡jksprogramma's
4) De bundeling van middelen van verschillende partijen (bedriifsleven, kennisinstell¡ngen,
overheden) leidt tot robuuslere oro¡ecten met een qrotere ¡mDact
E9al¡seren

7

juni 201 3 (PS201 3PS04-Jaarreken¡ng 201 2)

kwal¡teitscritêr¡a, dê voorbere¡d¡ng van een Landelijk bas¡snet vervoer gevaarlijke stoffen en
nieuwe r€gelgeving voor bu¡sleid¡ngen Niet alle werkzaamheden kunnen altijd in het lopende

jaarwordenuitgevoerd DoorhetvormenvendêzeegalisatiereserveblijvendePUEVmiddêlen besch¡kbaar voor de uitvoering van het Prov¡nciaal Uitvoer¡ngsprogramma
Veilishe¡d 2o11-20'14

Externe

Functie

Egal¡seren

Doel

Het egal¡seren van de jaarl¡jks te ontvangen PUEV-middelen via het prov¡nc¡efonds en de
jâarlijkse uitgaven ten behoeve van het Provinciaal U¡tvoeringsprogramma Externe Veil¡gheid
201 1-2014

Funct¡e

Ambtelijk
beheerder

Afdel¡ngsmanager Fys¡eke leefomgev¡ng

Doel

Voed¡ng
streefbedrag

De voeding gesch¡edt vanu¡t het n¡et bestede deel van de decentralrsahe-urtkeflng PUEV
Het max¡mumbedrag dat in de reserue gestort mag worden is € 2 EE3 (x € 1 000) zijnde de
Rijksontvangsten voor de jaren 2012-2014

M¡n¡mumbedrag

€0

VooMaarden

zie h¡ervoor het Provinciaal U¡tvoeringsprogramma Externe Ve¡l¡gheid (PS20l 0MMEI 8)
Passend b¡nnen het Provinc¡aal Uitvoer¡ngsprogramma Externe Verlrghetd 2011-2014

Platond/

bestedinq
Loopt¡jd
R¡s¡co's

21 maart2006

Economische stimulering door b¡jdragen van max 60% van de totale projectkosten aan

projecten met een aantoonbaar econom¡sch effect voor de regio Utrecht op het gebìed van:
l¡fe sc¡ences, creat¡eve industrie (gaming, mult¡media en design), duurzaamhe¡dseconom¡e,
kennisvalorisatie en bevorder¡ng van ¡nnovat¡e b¡j het mkb; M¡ddels deze cofìnanciering maakt
de provincie projecten mogel¡jk die de kenniseconomie en ¡nnovat¡e st¡muleren ¡n de meest

kansrijke clusters van de regionale economie
Ambtel¡lk
beheerder

Afdelingsmanager

Voeding

De in¡tiële voed¡ng bestond uit de structurele budgetten St¡muler¡ng Econom¡sche
Ontw¡kkeling (€ 561 000), SER Utrecht (€ 27 000), Ondersteuning Arbe¡dsmarktbeleid ( €
56 000) en de vrij besteedbare m¡ddelen uit de reserve Stimulering Econom¡sche Ontwikkeling
(€ I 184 000) Ook werd besloten om € 6 522 000 vanuit de bestaande reserve
Cofinancieringsfonds en € 1 184 000 vanuit de reserye St¡mulering Econom¡sche Ontwikkel¡ng
te herbestemmen in de reserve Cofìnancieringsfonds kennis en ¡nnovatie ln 2013 z¡jn de
middelen u¡t de stelpost ¡ntensivering 2012-2015, onderdeel economisch beleidsplan,
toeoevoeod aan deze feserye
€ 20 mln.

De reserve is nodig zolang de PUEV loopt D¡t betekent dat de reserve ¡n pflnc¡pe na 2014
kân wôralên ôôôêheven
Niet van toepass¡ng
Geen b¡jzonderheden

Ontwikkel¡ngen

d

Nv

t,

pas ¡ngesteld op 17-6-2013

Mob¡litêit, Economie en Cultuur

Naam+nummer

80444005 Reserye concess¡everlenlng EEV

Plafond/
streefbedrag

Soort

Bestemmingsreserue
Vastste¡l¡ng Jaarekening 200ô, PS 2 juli 2007

Min¡mumbedrag

€0

Bestedingsplan

Elk projecuvooßtel dat in aanmerkrng komt voor mrddelen vanurt de lleserye coflnanctenng
moet passen binnen het kader van de strategische agendâ van de Econom¡c Board Utrecht

Vooilaarden

VooMaarden van bested¡ng in subsid¡evorm worden

bested¡ng

u¡tvoer¡ngsverordening ln andere dan subs¡die vormen
ingezet worden binnen de kaders en doelen van het

Looptijd

T/m 31 december 2020

R¡s¡co s

nvt

Bijzonderheden

Geen

lnstellingsdatum
Besluitvorm¡n9
Nut en
noodzaak
Functie

Reserue ¡s noodækel¡jk gez¡en het incidentele karakter en de peflode vân meerdere laren
waarin de orestaties oelêverd d¡enen te worden

Doel

Het verbeteren van de luchtkwalile¡t door ¡nzet van schonere bussen in de nieuwe concessie
voor het openbaar vervoer.
Afdel¡ngsmanager Fysieke leefomgev¡ng

Ambtel¡jk

(EBU) Voor¡ederafzondedijkprojecwoorstelzalhetmeetbaar/beoogdbele¡dseffectworden
beoaald

Egal¡seren

beheerder
Voeding

Eenmalig, bij resultaatbestemmin g jâarekening 2006

Plafond/
streefbedrao
M¡nimumbedrag

Oorspronke¡ijk € 3 360.000. Na stofkam

€ 1 760 000 aflopend met € 220-000 vanaf 2009

Bestedingsplan

Vanaf 2009 € 220 000 per jaar (8 jaar lang)

VooMaarden

Fe¡tel¡jke onttrekkingen âan deze reserve waren afhankelijk van de u¡tkomsten van de
aanbestedìng van dê concessies

besteding
Looptijd

lmpliciet ¡n 2016 (na

Ris¡co's

Geen

B¡jzonderheden

Geen

I

€ L760,000

ontwkkeltngen

vta

kan het fonds

jl de strategische agenda 2013-2020 vastgesteld met het kader voor
haarwerkzaamheden Er¡sgekozenvoordethema'sgezondleven,groeneeconomieen
diensten¡nnovatie Deze slu¡ten goed aan op de speerpunten life sciences, duuræamheidsOe EBU heeft op 27 me¡

econom¡e en creatieve industr¡e uit onze Econom¡sche v¡sie 2020 Ook is een beschrijving
opgenomen van de werkzaamheden en het instrumentarium onder het kopje 'EBU als
procesmachine' De agenda bevat ook een '1 e s€lect¡e van concrete init¡atieven waar de EBU
bij betrokken ¡s voor het verb¡nden en versnellen van ¡n¡t¡at¡even en hel verzilveren van
marktkansen. U heeft op 30 septemberjl deze agenda vastgesteld als keder voor de
besteding van m¡ddelen uit de Reserve cof¡nanciering Eind 2016 wordt de agenda geher¡jkt
op basis van behaâlde resultâten en de maatschappelijk-economische ontwikkel¡ng
Tussenti¡ds zal ¡aarliiks via een statenbrief verantwoordinq olaatsvinden over de voortqanq

jaar).
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VooMaarden

VooMaarden subsidieverorden¡n9 Economische en ToeristÌsche Ontwikkel¡ng

bested¡ng
Naam+nummer

80446008 Resorye Toêrlstlsche ontw¡kkellng

Soort

Bestemmingsreserve

lnstêllingsdatum

ln z¡jn oorspronkelijke vorm Ìngesteld bij FIN-1/1983 Daarna b¡j CEMENT-2/1996 aangepast
Wederom aangepast PS 1 2-'1 I -2001; B&M-1712O01 Bij vaststelling van de jaarrekening 2005
is de voorzien¡ng omgezel in een bestemm¡ngsreserve

Looptijd

Besluitvorm¡ng

PS

Nut en noodzaak

Jaarl¡jks wordt het beschikbare kred¡et verdeeld over d¡verse prolecten De gelden voor deze
verpl¡chtingen worden vastgehouden in deze reserve Daarnaast komen daarin de uit eerder

N¡et gespec¡ficeerd

LlUzonderheden
Ontwikkelingen

Geen
lnmiddels gaat onze voorkeur u¡t naar een meer stimulerende fìnancier¡ngswijze ¡n de vorm
vancofìnancieringip,v metsubsid¡esenheeftdezereservezijnlangstetijdgehad Daarom
stellen we voor de reserve econom¡sche ontwikke¡ing bij de jaareken¡ng op te heffen en de
resterende vrije middelen (circa € 1,9 mln ) overte hevelen naar de reserye

Cofìnancieringsfonds Vooreennaderetoelichtingwordtveruezennaarhetonderdeel
evâlúâtie in dÞ-ze îõla

aangeganeverpl¡cht¡ngenvrijvallendem¡ddelen Omdetditlaatstebedragrelatiefbeperktwas,
was er oorspronkel¡jk sprake van een voorziening
Funct¡e

Nvt

Ris¡co's

Doel

Egaliseren
Het admin¡stratief veMerken van verplicht¡ngen ten aanzien van subsid¡es voor projecten ter
st¡muler¡ng van toer¡st¡sch-recreatiêvê ontwikkel¡ng van de prov¡nc¡e

Prcgnmma 5
Naam+nummer

80445003 Reserve grote wegenwerken

Ambtel¡jk

Afdelingsmanager Mobilite¡t, Econom¡e en Cultuur

Soort

Bestemmrn9sreserve (Um 2005: Voorzrenang)

lnstellingsdatum

Bij X-1 4/1 988 ¡s de voorziening ingesteld teneinde voor ¡nvesteringen besch¡kbare gelden
(kred¡eten) voor de toekomst besch¡kbâar te houden Bij besluit PS2005BEM20 d d.27 juni
2005 ls de vooziening omgezet ¡n een reserye

Beslu¡tvorming

PS

Nut en noodzaak

De voorz¡en¡ng voldeed op twee punten fe¡tel¡jk n¡et aan de geldende cr¡tena voor
vooz¡eningen, te weten: 1e Er ¡s geen juridische verpl¡cht¡ng tot deze wegenwerken PS
hêbben er vrijwillig toe besloten Bovendien gaat het hier nog vâak om plannen, die ¡n princ¡pe
noggewijzigd(ofgeannuleerd)kunnenworden
2eEris(zekerbeddifseconomischgezien)
geen oorzakelijk verband tussen de geplande toekomst¡ge investeringen en enig boekjaar. Het
gaat immers om n¡euwe voozien¡ngen Op grond h¡ervan is de voor¿ening omgevormd tot

beheerder

streefbed ra o
Minimumbedrag

De bedragen waaruoor wel verplÌchtingen zÌjn aangegaan maar die nog niet zijn uitgekeerd,
De bedraqen d¡e vriivâllen b¡i afreken¡nq van subs¡dies
Geen plafondbedrag omdat eerder aangegane verpl¡cht¡ngen - ¡ndien aan de subsid¡eregels
wordt voldaan - niet kunnen worden beDerkt
0

Bested¡ngsplan

U¡tkeringen van subsid¡ebedragen

vooMaarden

VooMaarden subs¡dieverordening Economische en Toeristische Ontwikkel¡n9

bêstedino
Looptrld

Nvt

Voeding

Plafond/

R¡s¡co's
Bi¡zonderheden
Ontw¡kkel¡ngen

Niet qespeciflceerd

Functie

Op dit moment bevat de reserve c¡rca € 297 0oo aan vr¡je m¡ddelen Omdat al bekend is dat
voor u¡tvoer¡ng van de opgave facil¡tering toeristisch-recreatief ondernemerschap budget
nodig ¡s en ook h€t risico bestaat dat de omvorm¡ng van de recreat¡eschappen mogelijk nog
extra kosten met zich meebrengt, stellen wij voor dê vrije m¡ddelen voorlopig besch¡kbaar en
de reserve in stand te houden tot 2016 Voor een nadere toelichting wordt veMezen naar het
onderdeel evaluat¡e ¡n deze nota

Naam+nummsf

80446009 Reserye econom¡sche ontwlkkel¡ng

Soort

Bestemm¡ngsreserve

lnstell¡ngsdatum

ln z¡jn oorspronkel¡jke vorm ingesteld bij FIN-1¡983 Daarna b¡j CEMENT-2/1998 aangepast

wederomaangepastPSl2-11-2001;B&M-1712001
is de vooz¡enina omqezet ¡n een

Doel

Het beschikbaar houden van gelden d¡e bestemd zijn voor wegen¡nvesteringen. Daarnaast ¡s
de reserve bestemd voor egal¡satie van kosten wegenwerken d¡e n¡et binnen het jaarbudget
kunnen worden gerealiseerd

Ambtel¡jk
beheerder

Afdelingsmanager

Voeding

Basis is het vastgestelde SMPU t/m 2020. Op basis hiervan is storting voor materièle en
apparaetskosten begroot ln het coalit¡eakkoord 2012-2015 is afgesproken om de horizon van
de SMPU te verlengen tot 2028 Basis wordt het n¡euw op te leveren mob¡lite¡tsplan (begin
2014 besluitvorm¡no PS)
Hangt ten nauwste samen met het jaarl¡jks vast te stellen meerjarige investeringsplan

Plafond/
streefbedrag

Bijvaststell¡ngvandeiaarr€kening2005

€0

Bestedingsplan

besteding

Bestedingen volgens het Uitvoeringsprogramma Mobilitie¡lsplan (UMP) dat jaarl¡jks als b¡jlage
bij de programmabegrot¡n9 wordt gevoegd ter vaststelling door PS
Jaarlijks wordt (per saldo) een bedrag onttrokken dat gelijk ¡s aan de ¡nvester¡ngen in het
bêtreffende jaar

Looptijd

Niet bepaald. Afhankel¡jk van vestgestelde SMPU

Risico's

Negat¡eve stand volgens planning en ondu¡delijkheid over prcjecten

Bijzonderheden

Geen

Ontw¡kkel¡ngen

Het Voorontwerp (de mob¡l¡teitsv¡s¡e en het mobilite¡tsprogramma) van het n¡euwe
Mob¡lite¡tsplan ¡s opg€steld en l¡gt momenteel ter inzage Aan de hand van de reacties en
bevin.linoen 7âl hel Vôôrônfwêro worden vêMerkt tot een ontwerovisie

PS

Nut en noodzaak

Conform rêserve toer¡st¡sche ontw¡kkeling, echter voor projecten econom¡sche ontw¡kkeling

Vooruaarden

Functie

Egal¡seren

Doel

Het administratief veMerken van verpl¡chtingen ten aanzien van subs¡dies voor projecten ter
stimùlêr¡no vân econom¡schê oñtw¡kkelino vãn de ofovincie
Afdelingsmânâger Mobilite¡t, Economie en Cultuur

beheerder
Voedrng

De bedragen waarvoor wel verpl¡chtingen z¡jn aangegaan maar die nog n¡et zijn uitgekeerd
De bedragen die vrijvallen bij afrekening van subsid¡es

Plafond/

Geen plafondbedrag omdat eerder aangegane verplichtingen - ind¡en aan de subs¡d¡eregels
wordt voldaan - niet kunnen worden beperkt

streefbedrao
Min¡mumbedraq
Bested¡ngsplan

Mobrl¡tert, Economre en Cultuur

Min¡mumbedrag

Besluitvorming

Ambtelijk

êen bestemmìnosrêseruê
Egaliseren

îa

2o12

€0
U¡tkeringen van subs¡diebedragen
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Naam+nummer

80445005 Res€rye Masterplan Soesterberg
80445006 Reserye VERDER

Soort

Bestemm¡ngsreserue

Naam+nummer

lnstellingsdatum

26 aptil 2010 I PS2010WMC08

Soort

BestemmÌngsreserve

lnstellingsdatum

Voorjaarsnota 201

Besluitvorm¡ng

PS

Nut en noodzaak

Vanu¡t 3 veßch¡llende (provinc¡ale) budgetten worden m¡ddelen ter besch¡kkin9 gesteld om de
financiering van de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht en de maatregelen ¡n
het VERDER pakket mogelijk te maken Met deze reserue ¡s het mogel¡jk om de financ¡ering
gedurende €en langere periode te wâarborgen De plånn¡ng ¡s dat de prcjecleî Um 2022
uitôevoêrd worden
Egaliseren
ter u¡tvoeflng van de aispraken gemeakt met het fllJk over de medehnancreflng ¡n de
opwaardering van de NRU en het VERDER pakket

Nut en noodzââk

Vanuit 4 vêrschillende (prov¡nciale) budgetten worden middelen ter beschikking gesteld om de
financier¡ng van de verdiepte ligging van de N237 ter hoogte van Soesterberg mogelijk te
maken Met deze reserve is het mogel¡jk om tot voorbêre¡ding, aanbested¡ng en u¡tvoering van
het project Îe komen. De looptüd zal minimaal 4 tot eventueel 6 jaren bedragen en op
voorhand is n¡et goed te zêggen ¡n welk jaar de uitgaven zullen plaatsvind€n

Functie

Egal¡seren

Doel

Ter u¡tvoering van de verdiepte l¡gging van de provincia¡e weg N237 (rnclusret 3
overkluiz¡ngen) zoals opgenomen in hel Masterplan Soesterberg en als verantwoordelijkhe¡d
van de provincie vastgelegd in de met de gemeente Soest afgesloten Bestuurl¡jke

Ambtelijk
beheerder
Voeding

overeenkomst MasterDlan Soesterberq van
AfdelÌngsmânagef wegen

I

Funct¡e
Doel
AmÞtelrlK

iun¡ 2009

bêheêrder
Voeding

Voeding gesch¡edt vanuit meerdere bronnen
. € 3,3 mln u¡t het Fonds stedel¡jk Bouwen en Wonen (FSBW);
. € 2,1 mln uit het Fonds U¡tplaats¡ng H¡nderlijke Bedr¡jvighe¡d (FUHB);
mln uit het pro.iect fìetsverbinding Soeslsoesterberg (pakketstudies);
'3
. € 5 mln u¡t het Strateg¡sch Mobil¡te¡tsfonds Provinc¡e Utrecht (SMPU, u¡t reserue GwW:
grote wegenwerken)

Afdelingsmanager

Minimumbedrag
Bestedingsplan

'jaarl¡jksestort¡ngvan€8,5mln van20l2totenmet202'lopgenomeninderegul¡ere
begrot¡ng ten behoeve van maatregelen VERDER

*€

Het maximumbedrag dat in de reserue nu kan worden gestort is € 14 mln
Plafond/
streefbedrao
Min¡mumbedrag

0.
De middelen worden u¡tgegeven aan noodzakel¡jk voorondezoek, het maken van een bestek,

Bestedingsplan

Weg€n êon projectplan worden opgesteld
De plannìng was dal de voorbere¡ding en aanbesteding ¡n de loop van 2O1O,2011 zou
plaatsvinden en d€ u¡tvoering in 2012 æu starten en zal doorlopen tot aan de definit¡eve
oplever¡ng in 2014, in het ongunstigste geval tot 2016 Eventuele n¡et-bestede middelen vanu¡t
het coal¡tieakkoord 2007-201 1 vallen terug naar de algemene middelen, vanu¡t het SMPU
naar de reserve GWW

besteding

VooMaarden
besteding
Loopt¡jd
Ris¡co's

De bewak¡ng van de voortgang en verantwoording v¡ndt plaats in het kader vân de stuurgroep
Masterplan Soesterberg (van gemeente en provincie)

Loopt¡jd

De reserye wordt opgeheven na de def¡n¡tievê oplevering van het project De inschatting op d¡t
moment ¡s dat d¡t op z'n vroegst, maar u¡terlijk ¡n 2016 zal zijn Het doorlopen van
noodzakel¡jke procedures kan namelijk een vertraging van mâx¡maal 1 a 2 jaar opleveren

Ris¡co's

Er zijn risico's te onderkennen:
- De versch¡llende labeling van de diverse geldsttomen en de realisatie daarvan;
- Dat RO- of andsre ¡nspraakgevoel¡ge procedures de start van het project kunnen vertragen;
-Datdeuiteindelijkeu¡tvoer¡ngvanditprojectmeerdandebeschikbare€'13,4m|n zalgaan
bedragen Dìthangtafvandemarkts¡tuat¡e,deaanbestedingeneventueelonvooziene

3,5 mln ten behoeve van de aansluiting Hoevelaken van en naar Amsterdam

lPs2013MMEo7ì:

deaanbested¡ngendeu¡te¡ndelijkegunningvanhetproject Hiervoorzaldoordeafdeling

Vooruaarden

Mobilite¡t, Econom¡e en Cultuur

Voeding geschiedt vanuit meerdere bronnen:
. € 16,7 mln (rentedragend) u¡t de algemene reserve per 1-1-201 I ten behoeve van de
Noordelijke Randweg Utrecht
* restant van de reserve Pakketstudies (onderdeel van de reserue coalitieakkoord) per 31-122O11,c¡cae 18 mln ten behoevê vân maatregelên VERDER

1

Plafond/
streefbedrag

1

Bijzonderheden

Ontw¡kkel¡ngen

Geen plafond

€0
Hangt ten nauwste samen met het jaarl¡jks vast te stellen uitvoeringsprogramma VERDER en
u¡tvoer¡no van de waarderino NRU
Jaarlrjks wordt (per saldo) een bedrâg onttrokken dat gelrlk rs aan de rnvestenngen rn het
betreffende jaer
Na u¡tvoering van de projecten uit het VERDER-pakket, c¡rca 2022 en het project Noordel¡jke
Rândweo Lltrêcht
Momênteel ¡s €r nog een overprogrammering b¡j het VERDER pakket ln 2013 zal pakket van

Momenteel¡sereenkansdatde
maatregelenopnieuwwordenbez¡enenbijgesteldworden
uite¡ndelijke b¡jdrage van de provincie meer zal bedragen, maar de veMacht¡n9 ¡s dat na de
bi¡stellino in 20'13 dit ris¡co te veMaarlozen ¡s
Voordat men tot uitvoer¡ng van voorgestelde maatregelen in het kader van VERDER-projecten
overgaat, d¡ent eerst een plan van âânpak c q uitvoeringsvoorstel goedgekeurd te worden
door het MOW respectievelijk het UWB
Op 27 november is er in het UWB een evaluatie gepresenteerd De veMachting op het
moment van opstellen van deze nota was dât programma voortgezet wordt en dat in deze
vergadering de overprogrammering (momenteel nog circa € 39,9 mln ) opgelost wordt Ook
wordt voorgesteld om bepaalde regels te versoepelen, zodat u¡tru¡l tussen projecten
makkeliiker wordt

omstand¡gheden

Echter,hetbudgetvooraanlegwatnogaânbesteedmoetwordenistaakstellend Voorlop¡ge
kostenram¡ngen laten zien dat d¡t waarschijnl¡jk mogelijk is. Het bedrag van € 3 mln u¡t
VFRDFR moêt nôo wêl vdioêoevên worden
Bijzonderheden

Ontwikkelingen

Vanu¡t de eerder genoemde stuurgroep wordt dit project bewaakt Dat geldt ook voor de
overeengekomen prestaties van de gemeente op grond van de bestuurl¡jke overêenkomst
Deze dienen ¡n pr¡nc¡pe gelijk op te lopen
Tot nu toe zijn alleen voorbere¡dingskosten gemaakt en konden we n09
aanleg. Momenteel is de veruacht¡ng dat in het najaar van 2014 gestart wordt met de
u¡tvoering

47

48

Vooruaarden

Prcgnmma 6

Ten behoeve van bibl¡otheekvern¡euwing

bested¡ng

Naam+nummef

80443004 Reserve ¡nvesteringsfonds prov¡nc¡aal erfgoed

Soort

Best€mmingsreserve

lnstellìngsdatum

PS2006ZCW06, d d 15 me¡ 2006

Besluitvorming

PS

Nut en noodzaak

Deoprichtingvandezereseryebetrofdeinvullingvaneenmot¡evan5-11-2005 H¡erdoor

Looptijd

R¡sico's
Bijzonderheden

werd het mogel¡jk per gevel te beslissen over inzet van m¡ddelen vanuit het CHSuitvoerinosorooramma ten behoeve van behoud van één of meer orovinciale erfooedoarels
Funct¡e

Egal¡seren

Doel

De doelstelling van dezê reserue js het behoud en restauratie van provinciale erfgoedparels
(kerken, ¡ndustrieel erfgoed en bu¡tenplaatsen)
Afdelingsmanager Mobil¡te¡t, Econom¡e en Cultuur

Ambtel¡jk

Ontw¡kkel¡n9en

ln¡tièle vulling met de bestemm¡n9sreserye
voorfìnanciÊr¡ngen

Plalond/

Geen maximum genoemd

monumenten en de toen uttstaande
Naam+nummer

streefbedrag
MrnrmumÞedrag

€0

Bestedrngsplan

Vooruaarden

Aan de zgn provinciale erfgoedparels (kerkel¡jk en industrieel erfgoed)
Middels de aangenomen motie ven 06-07-2009 is de categor¡e'overige buitengewone
ôb¡êcfen'door PS ôDôênômên in het fonds
d€ op 17 dec 2007 vastgestelde kadernot¡tie

bestedinq

Deze eisen

in de

9een
R¡sico's

Opdrtmoment¡sercrrca€165000besch¡kbaaraanvruemrddelenrndezereserye Errseen
voorstel in de maâk om geld beschikbaar te stellen voor de aanslu¡ting van de gemeenten
Veenendaal en Nieuwegein bij het BISC, in l¡jn met de doelstelling van de reserue Daarom
wordt voorgesteld om voorlopig dit bedrag h¡eryoor te reserveren Bij de vaststell¡ng van de
jaarreken¡ng kan op bas¡s van een plan bekeken worden welke bedragen de komende jaren
hiervoor nodig zijn en welke midde¡en vrij kunnen vallen Voor een nâdere toelicht¡ng wordt
vêMezen nââr hêl ondêftjêêl êvâluâtiê in deze notâ

beheerder
Voeding

De gelden u¡t het coalit¡eakkoord waren voor de overgangsfase 2005-2008 bestemd De
resterende gelden z¡jn bestemd voor het SUB (Samenwerkende Utrechise Bibl¡otheken) 2009
en het BISC
N¡et benoemd
Opmerking bij Stofkam ll: € 2,1 mln aan vastgelegde verpl¡chtingen 2008; restant bestemd
vôôr sl lR 2ôoq

en

80446011 Reserye cultuurhlstorlsche hoofdstructuur (CHS)

Soort

Bestemmingsreserue

lnstellingsdatum

lngesteld b¡l beslurt van 15 me¡ 200õ, nr PS2006ZCW Kenmerken vastgesteld bU
jaarrekeningvaststelling 2006 (PS2007BEM26) Opgeheven bij Stofkam I PS2008BEM19
Voorstel opheffng ongedaan te maken b¡j nota reserves en vooz¡en¡ngen 2009
(PS2009BEM25, PS 26-10-09) Kenmerken ge-update bij jaarrekeningvaststelling 2012
ÍPS201 3PS04)

Beslu¡tvorming

PS

Nut en noodzaak

De doorloopt¡jd van projecten is mede afhankelijk van externe factoren We hebben het
derhalve niet (alt¡jd) ¡n eigen hand of een gewenste ¡nvestering ook werkelijk ¡n een gepland
jaar wordt gerealiseerd Daartoe ¡s êen ffexibele inzet van m¡ddelen gewenst D¡t staat op
gespannen voet met
te blijven
bestemm¡ngsreserue

genoemd

Hetfondswordtoa gevoeduitdeterugbetal¡ngenvanvoorf¡nanc¡eringenwelkeonderde
vor¡9e regel¡ng z¡jn verstrekt Het ¡s onzeker ofdeze voorfinancier¡ng€n altijd (volled¡g en op

tiid)teruqbetaaldworden lndekadernotit¡eu¡t2007wasditrìsicogeschatopeenhalfmln
tsUzonderheden

Geen

Functie

Egal¡seren

Ontw¡kkel¡ngen

Per jaar kunnen er een aantal subs¡dies toegekend worden om de achterstand in de categor¡e
historische bu¡tenplaâtsên weg te werken Dit conform de cultuurnota "Cultuur voor U"
ln2012isdezenieuwecultuurnotavoordeperiode2012-2015vastgesteld Hij veNingde
oude nota "Cultuur is kracht" een jaar eerder dan voozien om de keuzes uit het
coal¡tieakkoord in het cultuurbeleid tijdig te effectueren. ln 2014 zullen we ons beleid
tussentiids evalueren en onze ¡nspanninqen of koers waar nodig b¡jstellen

Doel

Tbv

Naam+nummer

80446007 Rsserye Blbl¡otheekvernlêuwlng

Soort

Bestemm¡ngsreserue

lnstellingsdatum

ln 2004 ingesteld, conform het

Ambtelijk
beheerder
Voeding

Plafondi
streefbedrag

2003-2007 (blz 22\

Beslurtvormrng
Nut en noodzaek
Functie

Om de budqetten voor het programma b¡bl¡otheekvern¡euwing besch¡kbaar te houden
Egaliseren

Doel

Om kosten voor b¡bl¡otheekvern¡euwing u¡t te bekost¡gen

Ambtel¡jk

Afdelingsmanager Mobil¡teit, Econom¡e en Cultuur

beheerder
Voeding

Plafond/

Voor 2004 was een bedrag van € 4 mln beschikbear gesteld, waaruan € 450 000 in 2004
werdbesteed Hetrestantvandem¡ddelenisindereserveb¡bliotheekvernieuwinggêstortom
hêt hê.irâô vôôr lâlêre iâren beschikbââr te houden

€0.
Aan de ondersteuning van basisbibliotheken en versterk¡ng van facilitaire ondersteunÌng zoals
vermeld ¡n het coal¡tieakkoord 2003-2007eî het A-stuk Vormgeving Utrechts
B¡bliotheeknetwerk 2005-2008

€0

Bestedingsplan

Projecten uit Cultuumota op gebied van erfgoed

VooMaarden
bested¡ng

De op basis van aangegane verpl¡cht¡ngen uitgekeerde bedragen tn het kader van de
Cultuurnota op het geb¡ed van cultureel erfgoed

Loopt¡jd

N¡et benoemd, gekoppeld aan de cultuurnota (momenteel "Cultuur voor U" 2O12-2O15

Ris¡co s

Niet van toepassing

B¡jzonderheden

Niet van toepassing

Hetsaldovandezereseryebedroegper3ldecembet2Ol2circa€70OO00
jaar c¡rca € 400 00 ingezet, o
kõñÞîtlê 2 izaÍ

streefbedrâg
Bested¡ngsplan

Afhankelijk van de besteding van de jaarlÌjkse besch¡kbare budgetten voor het
uitvoer¡ngsprogrammâ Cultureel erfgoed worden de n¡et bestede middelen in het
begrot¡ngsjaar toegevoegd aan deze reserye B¡j overbesteding wordt het bodrag onttrokken
aan de reserve
Geen max¡mum vastgesteld

Min¡mumbedrag

Ontwikkelingen

Geen max¡mum bepaald

Mrnrmumbedrag

hetger¡chtinvesteren¡ngebiedsprojectenen¡nverkenn¡ngeninhetkadervanhet

u¡tvoerìngsprogramma Cultureel erfgoed, zoals vastgelegd ¡n de Cultuurnota (excl
monumentenlAfdelingsmanager Mobilite¡t, Econom¡e en Cultuur
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a

H¡eru¡twordtdÌt

voor fort Fectio Hierna resteert nog circa € 300 000 voor de
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Prcgramma

I

Naam+nummer

Plafond/
streefbedrag

80440021 Reserye Hulsvestlng

Soort

Bestemmingsreserve

lnstellingsdatum

Vaststell¡ngVJN201028juni2010,PS2010PS04,aanvullingVJN2013,dd 15ju|i2013

Besluitvorming

PS

Nut en noodzaak

Functie

Ult de reserve Huisvesüng worden de (afschr¡jv¡ngs-)lasten van de âanschat en verbouw¡ng
Arch¡medeslaan als mede de vervang¡ngsinvester¡ngen gedekt. De huuropbrengsten voor de
verhuur van de etages Arch¡medeslaan worden in de resêrue gestort Door de afschrijvingslasten
v¡a êen reseße te laten verlopen wordt dit geneutral¡seerd in de begroting en worden de
iãârlesten constent oehouden
Egaliseren

Doel

Het constant houden van de jaañasten hursvestng rn de begroùng

AmbtelrJk

Afdel¡ngsmânager Serv¡ces

M¡nimumbedrag

0

Bestedrngsplan

Voor het rnzetten van gelden urt de reserue wordt penodrek een ¡nvestenn9splan opgesteld

VooMaarden

Voor het inzetten van gelden uit de reserve wordt periodiek een ¡nvesteringsplan opgesteld

besteding
Loopt¡ld

Nvt

Ris¡co's

lmplementatie van nieuwe ICT-voozien¡ngen kan mogelijk duurder uitvallen waardoor de reserye
ônfôêrêiken.l kân hliikên te Tiin c ô een exfrâ inTel vân m¡ridelên nÕôri7âkeli¡k kân bl¡iken
Her¡jk¡ng van de reserve zal per¡od¡ek plaatsv¡nden.

ontw¡kkel¡ngen

Momenteelwordtgewerktaaneennreuwrnvesteflngsplan
ieerrekenino 201 3 nãder informeren

etages Archimedeslaan ¡n de reserve gestort Bij de VJN 2013 is besloten om de jaarl¡jkse storting

Naam+nummer

E0¡147005 Reserue DlglDlv/DlvA

met€1,16m|n teverhogen¡nverbândmetdekomstvandeVRUalshuurderendeveMerking

Soort

beheerder
Voed¡ng

De nu besch¡kbaar gestelde bedragen z¡jn vooralsnog als plafondbedrag aan te merken Op basls
van een herijking kan dit plafond worden aangepast

HreroverzullenwuuÞude

Devoed¡ngstaatbeschreven¡nhetstatenbesluitvan2'lseptember2009 Dezevoed¡ng¡sin
2012gecorr¡geerdvoordeomslagrente

Daarnaastwordendehuuropbrengstenvandeverhuur

dI

van de vervangingsinvester¡ngen

lnstellingsdatum

PS2006BEM33

Plafond/
streefbedÉg

Nvt

Besluitvorm¡ng

PS

Nut en noodzaak

Minrmumbedrag

€0.

Ter dekking van de projectkosten van het project DIVA, voorheen DiGiDiv , gedurende de loopt¡jd
van het oroiect
Egeliseren
Het project DIVA richt zich op het digital¡seren van de documentarre rntormatrevoorzrenrng brnnen
de Provincie Utrecht Het doel is inrichten van het beheer van elektronische doss¡ers en het
leveren van elektron¡sche werkprocesondersteunrng

Bestedingsplan

Lasten voor de verbouw¡ng van de Archimedeslaan en de afschr¡jvingslasten vanuit de aanschaf
verbouw¡ng en vervangingsinvester¡ngen Arch¡medeslaan

VooMaerden

Ten behoeve van Archimedeslaan

Functie
Doel

besteding

-

d

september 2006

Looptijd

Niet bepaald, momenteel gekoppeld aan de Archimedeslaan

Ambtelijk
beheerder

Afdel¡ngsmanager Managementondersteun¡ng

Ris¡co's

Voor het bepalen van de noodzakelijk storting in de reserye is rekening gehouden met
huurinkomsten ln het geval van ¡angdurige leegstand van een aantal verdiepingen kan de reserye

voedrng

Eenmalige stortìng Aanvullende toevoegingen alleen na specifieke Statenvoorstel

ontoereikend zi¡n om de afschriivinoslasten te dekken
Geen
Bij de VJN 201 3 heeft een actualisat¡e van de onderhoudskosten en de veMerk¡ng van de
vervangings¡nvester¡ngen plaatsgevonden. Toen is ook de toere¡kendheid van de reserve
hekeken

Plafond/
streefbedrag

€ 5 000 000

Min¡mumbedrag

€0

Bestedingsplan

Reserue t b v het project DIVA - Digitaal Werken ln dit project worden de processen waar¡n
documentaire informatievoozien¡ng een rol speel ged¡gitaliseerd Tevens wordt
workflowmanagement gebruikt voor routering, afhandel¡ng en overdragen van gegevens van en
naar andere svstemen
Zie bestedingsplan

B¡jzonderheden

Ontwkkelrngên

Naam+nummer

80¡147004 Reserye ICT
ngsreserye

Soort
lnstellingsdatum
Beslu¡tvorm¡ng
Nut en noodzaak

Egal¡seren

Doel

D€ ICT-reserve ¡s bedoeld als hulpmiddel voor de egal¡satie van sterk ongel¡jkmat¡g verlopende

Voeding

bested¡ng
Looptijd

Ten behoeve van aanschaf en implementatie van hardwâre van werkpleksystemen, telelon¡e en
datacommunicatie en d€ ¡nstandhouding van het standaardniveau ICT-voorzieningen Tevens om
te voorkomen dat voor elke ICT ¡nvestering de gang naar PS moet worden gemaakt

Functie

Ambtelijk
beheerder

Vooruaarden

PS2004BEMI 9 - dd 25 mei 2oo4 Verbreding nut en noodzaak b¡j de vaststelling van de
iaarreken¡na 2010. dd 23 mei 2010 (PS2011PS07)
PS

R¡sico's
Bijzonderheden

Ontwkkelrngen

ICT-uitoaven
Afdel¡ng Services

T/m2013 lnverbandmetdetechnischevoorbere¡dingenvoordeverhuizing¡sm¡nderprionteit
gegêven aan de laatste afrondende werkzaamheden van DIVA dan vooraf beoogd Het
toevoeoen en verbeteren van een aantal funct¡onaliteiten ¡s hierdoor vertraaqd
Niet benoemd
Het project DIVA was ondergebracht bij het programma 'Utrecht E-Provincie'. D¡t programma ¡s
âfoerond ¡n 201 2 en hêf oroiect DIVA ¡s in de liin oebracht
Het beheer van elektronische dossiers ¡s ¡ngericht en elektronische werkprocesondersteunang
4.

Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd, gebaseerd op het daartoe periodiek op te stellen
¡nvester¡ngsplan

51

52

Voozieningen, prcgramma

1

Naam+nummer

soon

voorztenln

lnstell¡n9sdatum

Jaarreken¡ng 200E - (P\;2009Plj0t
GS qua u¡tgaven, PS qua dotat¡es

Beslu¡tvorm¡ng
Nut en noodzaak

van
n.v t

Doel

gemeent€ Amersfoort bij een tekort op de ontsluit¡ng van Vathorst
Garantstelltng
lmex¡mum € 4 mln
Afdelìngshoofd Fysieke leefomgev¡n g
Eenmalig bedrag uit algemene m¡ddelen

Plalo¡dl

€ 4 540 000

De colieges van Soest, Ze¡st en de prov¡nc¡e hebben ¡n JUn¡ 201 3 ¡ngestemd met het
Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug 2013 ln het afsprakenkader ¡s
opgenomen dat we als provinc¡e geen rente meer in rekening brengen op de voorfinanc¡er¡ng,
conform de b¡j de Voorjaarsnota vastgestelde beleidsregel Daar staat tegenover dat de dekking
van het tekort van € 1 0 mln kan worden gevonden in een kostenreduct¡e op de Vliegbas¡s,
waarbij er sprake is van een door de drie part¡jen gedeelde verantwoordelijkhe¡d en gedeeld
risico. lndien door bovenstaande maatregelen het tekort met € 10 mln kan worden verm¡nderd,
zel ook de oêtroffen voorz¡enino ldeelsì kunnen vr¡ivãllên

Prcgnmma 3

beheerder
Voeding

N¡et benoemd

8¡jzonderheden/
ontwikkelingen

aan

Funct¡ê

Ambtelìjk

Ris¡co's

streefbedrao

Naam+nummer

80604009 Voozlen¡ng naorg stortplaatsen

Soort

Voorz¡en¡ng

Besluitvorm¡ng

PS 1 1-1-2000, 1999WEM003628¡
GS qua u¡tgaven, PS qua dotaties.

Nut en noodzaak

Minimumbedrag

0

Bestedingsplan

Op bas¡s van realisatie, zie vooMaarden
gemeente Amersfoort middels een tabel in hun jaarreken¡ng over de

VooMaarden
besteding

Verkeeßoverêenkomst Deze tabel ¡s t€vêns de externe verantwoord¡ng aan de provincie t b.v de
garantstelling Op basis hiervan vinden s¡nds 2012 voorlop¡ge betal¡ngen plaats o b v. een

Looptijd

Als de laatste betaling ¡s

Risico's

N.v t

Bijzonderhedsn/
ontwikkelingen

van
m¡n¡mum bedrag van € l8 mln uitgekomen Er is ¡nm¡ddels in 2012 een eerste
verleend op bas¡s van een door hun accountant gecontroleerd overzicht, de tweede tranche
¡s/wordt in 2013 bêtaald

c¡ca201612017

naar de

Functie

De prov¡nc¡e is op grond van de Wet bodembescherming bevoegd gezag voor mon¡tor¡ng en
sanering van voormalige stortplaatsen, m u v de stortplaatsen ¡n de gemeenten Utrecht en
Amersfoort Op grond van de ontwerptekst Leemtewet zijn begin jaren 90 voor de toen
operat¡onele, door particul¡eren geêxploiteerde stortplaatsên nazorgfondsen gevormd het betreft
De Omega (Wilnis), Tammer (Soesterberg) en Weber (Nìeuwegein) Het nazorgfonds van Smink
(Amersfoort) is opgenomen ¡n het nieuwe Leemtewetfonds Voor deze stortplaatsen heeft de
prov¡ncie met de explo¡tanten nazorgovereenkomsten afgesloten Deze overeenkomsten hebben
een loopt¡jd van 30 jaar ln d¡e overeenkomsten ¡s vastge¡egd welke nazorgact¡v¡teiten moeten
worden u¡tgevoerd ten laste van de nazorgfondsen De prov¡nc¡e beheert d¡e fondsen De
stortplaats Tammer ¡s ¡nmiddels (per 3-.1-2010) overgedragen en valt hiermee niet meer onder de
verântwôôrdêliikhê¡d vân dê ôrov¡nc¡ê
Sparen

uoel

De nazorg van bovengenoemde stortplaatsen

Ambtel¡jk

Afdelingsmanager Uitvoering fysieke leefomgeving

Prcgnmma2

beheerder

Naem+nummsr

80603015 Voozion¡ng hogerê kosten €coduct N237

Jaarliikse toevoeging van de kap¡taalmarktrente om de voorzien¡ng op het juiste niveau te houden
ln de voorzien¡ng dient voldoende geld aanwez¡g te zijn om de nazorg te bekostigen

Soort

ng
PS2006BEM1 5, d d 4 juli 2006 bij dê jaarrekening 2005, PS2005REG09, d d 12-12-20Os
Voorlooioe dekkino oarantstellina ecoduct N237
GS qua uitgaven, PS qua doiat¡es
Als wsgbeheerder ¡s de Provincie Utrecht primair verantwoordel¡ik voor het realiseren van het

Voedinq
Plafond/
streefbedrag

Bested¡ngsplan

Zoals in d€ overeenkomsten ¡s vastgelegd

VooMaarden

Ten behoeve van de nazorg van de stortplaats De Omega (Wilnis)

lnstellingsdatum
Besluitvorm¡ng
Nut en noodzaak

ln de voozien¡ng dient voldoende geld aanwezig te z¡jn om de nazorg te bekost¡gen

besteding

ecoduct VereveningbinnenhetclusterSoestlligtn¡etvoordehand.DaaromheeftProvincie
Utrecht zich garant gesteld voor de hogere grondvêMervingskosten van € 5,3 mln

Looptijd

Functie

Sparen

Doel

T b v. de extra grondveMervingskosten van € 5,3 mln t b v bouw ecoduct N237, ten oosten van
de kern Soesterberg (Boele Staalecoduct) (z¡e PS 19-07-2005;PS2005REG04)
Projectleider Hart van de Heuvelrug uitvoer¡ngsprojecten

AmbtelUk

Ris¡co's

Het risico bestaat dat de uitgaven aan de nazorg hoger uitvallen dan de ¡n dê voorzien¡ng

BUzonderheden

beschikbarêbedragen lnditgevalis€chterdeprov¡ncien¡etaansprakel¡jkomdeontbrêkende
middelen aan te vullen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de e¡genaar/exploitant van de
voôrmãlioe storlôlââts
De vooziening wordtjaarljjks opgerent om de voorziening op het gewenst pe¡l te brengen Als er

beheerder
Voeding
Plafond/
s tre

De garantstelling bedraagt

NU

sprake is van bebouwing van een gesloten stortplaats, dan z¡jn de kosten d¡e verband houden met
êen loedêêllêli¡keì sânedno voor reken¡no van de oro¡ectontwikkelaar

rs

efbed ra9

Bestedingsplan

De garantstell¡ng bedraagt 5,3 mln., daarom dat dit nu ook het min¡mum is
De garantstelling wordt pas aangesproken als bl¡jkt dat de extra grondveMervingskosten n¡et v¡a
de mastergrex kan worden ingevuld

VooMaarden

Z¡e doel.

Minimumbedrag

Als de nazorg zoals overeengekomen is afgerond of op verzoek van de e¡genaar/e¡genaren IJe
contracten kennen een loopt¡jd van 30 jaar Aangezien het contract met Dê Omegâ in '1991 is
afgesloten, kan grofweg gesteld worden dat de voorz¡ening u¡terlijk ¡n 2021 afloopl

besteding
Looptijd

Nadat de garantstêll¡ng ¡s aangesproken u¡terl¡jk bij afronden programma hart van de Heuvelrug
I

?Otû\

53

54

Prcgâmma 5
Naam+nummer

80600003 vooulenlng nazorg stortplaats Maaßbergen

500rt
lnstellrngsdatum

Vooziening
Jaarrek€ning 2008 - geen spec¡fìek beslu¡t (formeel bekrachtigd b¡j vaststell¡ng van de
¡aarrêkênino PS2009PS05ì

Beslu¡tvorm¡n9

GS qua u¡tgaven, PS qua dotat¡es.

Nut en noodzaak

Dê prov¡nc¡e is op grond van de Wet bodembescherm¡ng bevoegd gezag voor monitonng en
sanering van voormal¡ge stortplaatsen, m u v de stortplaatsen ¡n dê gemeenten ljtrecht en
Amersfoort Voor deze slortplaatsen heeft de prov¡nc¡e met de êxplo¡tanten
nazorgovereenkomsten afgesloten Deze overeenkomsten hebben een loopt¡jd van 30 jaar ln d¡e
overeenkomsten is vastgelegd welke nazorgactiviteiten moetên worden uitgevoerd ten laste van
de nazorgfondsen De provincie beheert de fondsen

l-

unctre

Naam+nummer

80604010 Vooz¡enlng onderhoud vaaruegen

Soort

Vooz¡en¡ng

lnstellingsdatum

10 mei 2004,2004WEM25

Besluitvorm¡ng

GS qua u¡tgaven, PS qua dotaties

Nut en noodzaak

Deze vooz¡en¡ng dekt de uitgaven voor het meerjaerl¡jks (groot) onderhoud van de prov¡nciale
vââMeoên IBBV voorziêninô ârl 44 lid I slrb cl
Egaliseren

Functie
Doel
Ambtelijk

Sparen

beheerder

Doel

De nazorg van dê stortplaats Maarsbergen

AmbtelUk

Afdel¡ngsmanager

Voed¡n9

Urtvoer¡ng lysreke leelomgev¡ng (UFL)

beheerder

v

Voêding

ln 200E is eenmalig een bedrag ontvangen van het OLVM t b

Platond/

ln dê vooz¡en¡ng d¡ent voldoende geld aanwezrg te zjn om de nazorg te bel(ostrgen.

de nazorg van de stortplaats

streefbedrag

Bestedingsplan

ln de vooz¡en¡ng d¡ent voldoende geld aânwez¡g te
zoals in de overesnkomsten is vastgelegd

VooMaarden

Ten behoeve van d€ nazorg van de stortplaats maarsbergen

M¡n¡mumbedrag

z¡Jn

om de nazorg te bekost¡gen

Plâfond/
streefbedrag

bested¡ng
LoophJd

De prov¡nciale vaaMegen in standhouden overeenkomst¡g hun funct¡e ên de dekking daaruan op
Þassende manier reqelen
Aldelrngsmanager Wegen/ Atdel¡ngsmanager Fys¡eke Leetomgev¡ng

De loopt¡jd van de voorziening is onlosmakelijk verbonden ean de Sanerings- en
Nazorgovereenkomst Maarsbergen H¡er¡n ¡s m b t de loopt¡jd van de overeenkomst het volgende
opgenomen (onder artikel '17):
Deze Sanerings- en Nazorgovereenkomst eind¡gt als het bevoegd gezag ¡n de zin van de Wet
bodembescherming op bas¡s van een evaluat¡erapport heeft besl¡st dat verdere saner¡ng en/of
nazorg n¡et langer noodzakel¡jk ¡s en er met betrekking tot de verontreinig¡ng ook geen ândere
activiteiten meer behoeven te worden verricht, dan wel indien de Provincie en Gemeenten
gezamenl¡jk besl¡ssen tot beë¡nd¡ging van de Sanering- en Nazorgovereenkomst
Als de nazorg zoals overeengêkomen ¡s afgerond
U¡t de ¡n 2005 opgestelde kostenbereken¡ng bl¡jkt dât de nazorg- en saneringsverplichtingen met
de besch¡kbare middelen tot 2040 kunnen worden bekost¡gd. Volgens de prognose ¡s dan (2040)
m b.t een aanwez¡g€ grondwâlerverontreinig¡ng een stabiele eindsituatie ontstaan en ¡s verdere

Minrmumbedrag

VooMaarden

lnit¡èle voedÌng d.m v. de besch¡kbare gelden van dê vooz¡en¡ng 'Baggeruerk Eemmond'en door
aanwend¡ng van de toenmal¡ge 'Stelpost Kapitaallasten' (dit waren de in de begrot¡ng geraamde
kosten voor waterinvesteringen ind¡en zou worden efgeschreven op het IPW). Vervolgens o b v
een jaarlijkse stort¡ng o b.v het onderhoudsplen vearuegen
ln 201 I (NJR, PS201 I PS1 3) hebben wij ons aandeel ¡n de afkoopsom van het Rijk voor de
bijdrage voor het beheer en onderhoud van het MeMedekanaal ontvangen (circa € 15 mln )
Deze middelen z¡jn toen als apart onderdeel toegevoegd aan de voorzien¡ng Onderhoud
VaaMegen. De keezijde is dat wij een vaste jaarlijkse b¡jdrage moeten afdragen aan ZuidHolland voor het onderhoud
Om de voozien¡ng op lange term¡jn in stand te houden wordt s¡ndsd¡en jaarl¡jks een dotat¡e
oêdeen vân € 566-000

Obv eenonderhoudsplandattenminsteeenmaalper4jaarwordtvastgestelddoorPSen

jaarl¡jks financ¡eel wordt ge-update M b t het MêMedekânaal wordt om de 4 jaar afgerekend op
hâeiq vân wêrkêliikê ùilôâwên ên êêñ ñiêr'wê h¡idrâôê hêõââld ôn hâqie wâñ hêt hêhêêrôlân
Voldoende om aan de toekomst¡ge verp¡¡chtngen te kunnen voldoen (€ 0 u¡terndel¡jk)
Zie 10 )arcn plan 2006-2015
Alleen besteden waarin wordt voozien

besteding
Looptijd

Ooorlopend

R¡sico's

Niet, door het regelmatig b¡jstelllen van het beheerplan.
Vanaf 201 4 wordt er laarl¡lks e 35E 000 extra ¡n de vooz¡en¡ng gêstort voor het groot beheer en
onderhoud van de vaaMegen wat wettelijk gez¡en aan de wateßchappen moet worden vergoed
f)it ônrieMerô vâlt onder de âf.lelinôsmânâôer van de âfdel¡no Fvs¡eke Leefomoevino

Bijzonderheden/
ontwikkelingen

nazorgniêtdânwelinbeperktematenodig GrofwêgkangesteldwordendatdelooptijdUm2040
R¡s¡co s

Het r¡s¡co bestaat dat de uitgaven aan de nazorg hoger u¡tvallen dan de in de voorziening
beschikbare bedragen ln d¡t geval ¡s echter de provinc¡e niet aansprakelijk om de ontbrekende
middel€n aen te vullen. Deze verantwoordel¡jkhe¡d l¡gt b¡j de oorspronkel¡jk d€elnemende

B¡jzonderheden

De vooz¡en¡ng wordtjaarl¡jks opgerent om de voorziening op het gewenst peil te brengen. Als er
sprake ¡s van bebouw¡ng van een gesloten stortplaats, dan zijn de kosten die verband houden met
een (gedeêltel¡jke) saner¡ng voor rekening van de projectontwikkelaar

Naam+nummer

80605005 Voozlenlng beheer en onderhoud wegen

Soort

Voorziening

lnstellingsdatum

PS B&M-17/2001

Beslu¡tvorminq
Nut en noodzaak

Ter

Functìe

Egaliseren

Doel

Ter egal¡sat¡e/dekking van de kosten van het beheer en onderhoud van de provincrale wegen, nlet
z¡inde investerinoen lbestemm¡nosreserue orote weaenwerken)
Afdelingsmanager Wegen

Ambte¡rlk
bêhêêrdêr
Voeding

Plalond/
sfrêêfbedrâo
Minimumbedrag

55

GS oua uitoaven. PS oua dotaties.
van de kosten van het beheer en onderhoud van de prov¡nc¡ale wegen, nret
grote wegenwerken)

zijnde investeringen

Eerste voed¡ng het ¡n de begroting 2001 opgenomen bedrag voor beheer en onderhoud
Veruolgens: vanu¡t een jaarlijks aan GS te overleggen meerjarenplenning (ter onderbouwing en
verantwoording)

Cf meerjarenplanning
Cf meerjarenplann¡ng

56

Bestedingsplan

Zoals beschreven in de meerjarenplanning.

VooMaarden

Zoals beschreven in de meerjarenplanning

bestedino
Loooti¡d
Risico's

Nvt.

ts¡lzondêrheden/
ontwikkel¡ngen

Plafond/
streefbedrag

Het max¡mumbedrag voor het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkel¡ng (¡n 2005) was € I,8
mln. (de oorspronkel¡jke € 3 mln J- kort¡ng € I ,2 mln bij de NJN201 2) J- reeds u¡tbetea¡de
m¡ddelen âan Alleato over de voorbije jaren (vanaf 2005) Voor fr¡ctiekosten is Vm 2008 € 940.402
beschikt, voor de wâchtgelden ¡1m 2009 € 392 021. Het saldo bedraagt daarmee momenteel €
467.577 Op bas¡s van de ingediende meerjarenbegrot¡ng is het plafond gemaximeerd op
€ 2.974 80O Het max¡mumbedrag det ¡n de voozien¡ng mag worden gestort voor de opheffìng
van Alleato ¡n 2012 is € 546 000 lwerkel¡ike stortino in 2013 en 20141 Totael Dlefond € 3 520 800

M¡nimumbedrag

€0.

Bested¡ngsplan

De m¡ddelen worden uitgegeven aan fr¡ct¡ekosten (€ I 040 050 voor de jaren 2005 Vm 2009) en
wachtgelden (€ 1.934 750 voor de jaren 2005 Um 2020) van het Centrum voor Maatschappel¡jke
Ontw¡kkeling Alleato en de frictiekosten en wachtgelden van de opheffing van Alleato in 201 2
(€ 546 000 voor de jaren 2012 Um 2017) Voor de wachtgelden en frictiekosten ¡s een
meerierenbeorot¡no vân de koslên ôêr iââr
Betaling kan a¡leen geschieden op bas¡s van een jaarlijks gespecificeerde rekening van Alleato
De st¡chting Alleeto wordt
n¡et geliquideerd, maar bl¡ift (met gew¡jzigde statuten) bestaan
omdat z¡j jurid¡sch
bl¡jft voor de uitvo€ring van het sociaal plan uit 2006 en 201 2
De voorzien¡ng wordt opgeheven zodra het max¡mum van de reserver¡ng (€ 2,346 mln
(opgebouwd u¡t € 3 mln mjnus € 1,2 mln plus € 0,546 mln )) of de laatst€ wachtgelden zijn
u¡tbetâãld De ¡nschâft¡nd is dât de vôôrTienino ein.l 2020 kân wôrdên ôôôêhêvên
Geen. Aan Alleato is aangegeven dat d€ max¡male reserver¡ng van fr¡ct¡ekosten en wachtgelden €
3 mln. bedraaot voor de fusie u¡t 2006 €n € 546 000 voor dê ooheffìno uit 2012
Geen recentere ontw¡kkelingen dan al genoemd De kenmerken van de voorziening Alleato zijn bij
de Jaarekenino 201 2 aanoeoasl.

Niet regelmat¡9 bijstelllen van het beheerplan
B¡j de Begrot¡ng 20'14 wordt de stort¡ng ¡n de voorz¡en¡ng verhoogt met de volgende posten:
- Vervangings¡nvester¡ng rehabilitatie wegen 2014 (€ 1,8 mln ) 2015 t/m 2032 (€ 2,5 mln /jaar)
- Extra beheer €n onderhoud Verkeersregel¡nstallaties (VRl's) vanwege RVM-maatreg€len
(€ 50 000 vanaf 2014)

Vanaf 2020 wordt het groot beheer en onderhoud van de maatregelen in het kader van het
programma Reg¡onaal Verkeersmanagement (RVM-maatregelen) niet meer vanu¡t het RVM-

pakketbetaald Naarschatt¡ngbedragendekostenhiervan€450000,wattenlastevande
voozien¡ng komt Hiermee ¡s ¡n de hu¡dige dotat¡es aan de voorziening nog geen reken¡ng

VooMaarden

gehouden

bested¡ng

Momenteel wordt er oekeken naar het verder orofessional¡seren van het beheer en onderhoud.

Looptijd

Prcgremma6
R¡sico's
Naam+nummer

80606012 Vooulenlng Frlctlekosten en Wachtgelden Alleato

Soort
lnstell¡ngsdatum

Vooz¡en¡ng
Jaareksn¡n9 2009, PS201 0PS03

Beslu¡tvorm¡ng

GS qua uitgaven, PS qua dotat¡es

Nut ên noodzaak

Uheêftopl0oktober2005eenpositiefbeslu¡tgenomenmbt

Prcgramma
hetn¡euwfunctionerendCentrum

voor Maatschappelijke Ontw¡kkeling, Alleato (ontstaan uit een fusie tussen de welzijnsfunct¡es
MIU en Schakels) Hierb¡j ¡s op bas¡s van een schatting van wachtgelden en frictiekosten besloten
om een reseruering t€ doen van ma¡maal € 3 mln (€ 300.000 p/j voor 2006 Vm 201 5)
Zonder deze vooziening valt het jaarl¡jks n¡et gebru¡kte deel van de € 300 000 vr¡j naar de
algemene middelen, teM¡jl er een toezegging ¡s gedaan voor max¡maal € 3 mln Alleato kan dus
aanspraak maken op de vollêd¡ge toezegg¡ng Daarnaast ¡s aangegeven dat de wachtgelden
lopen Um het jaar 2020 Zonder de voozien¡ng zouden de wachtgelden voor de laatste 5 jaar n¡et
meer uitbetaald kunnen worden Vervolgens is ¡n 2012 besloten Alleato per 1 november 2012 te
beèind¡g€n MetAlleato¡safgesprokendetz¡jhunafbouwrealiserenb¡nnendebeschikbare
beieidsmiddelen van 20l3 en 20l4 (totaal € 546.000) VooMaarde h¡erbij ¡s dat z¡j h¡eruoor eeßt
hun eigen middelen aan moeten spreken alvorens ze een beroep doen op de prov¡nciale
m¡ddelen. Dit betekent dat de kosten zich waarschijnlijk pas ¡n 20'1612017 voodoen, teMijl de
zonderdevoorziening
dooronsbesch¡kbaargesteldem¡ddelen¡n2013/20l4beschikbaarz¡jn
Functie

zouden wi¡ n¡êt kunnen voldoên âen de toezeooino een Alleato
Sparen en egal¡seren

Ambteluk

Betalen van de frictiekosten en wachtge¡den van het in 2006 nieuw gevormde CMO Alleato
(ontstaan uit een fusie tussen de welzijnsfunct¡es MIU en Schakels) en de fr¡ct¡ekosten en
wâchtoelden vân dê oôheffinô vân Alleetõ iñ 2012
Afdel¡ngsmanager Mobiliteit, Economie en Cultuur

80602005 Voorzien¡ng Pensioenen GS

Soort

Voorzien¡ng

lnstellingsdatum

Jaarreken¡ng 2003 - PS2004BEM14

Besluitvorm¡ng

GS qua uitgaven, PS qua dotat¡es

Nut en noodzaak

Ten behoeve van dekk¡n9 van pens¡oenverpl¡chtingen jegens (voormal¡ge) gedeputeerden

Functie

Egaliseren

Doel

De vooz¡ening ¡s ¡ngesteld ter egalisat¡e van de kosten voor de verplichtingen tot het betalen van
pensioengelden aan hu¡dige en voormalige Gsleden bij het bere¡ken van de pens¡oengerecht¡gde

leeftijd Vanaf2004wordtaandevoorz¡en¡nggedoteerdvanuitde¡nhoud¡ngenopdesalarissen
Ambtelijk
beheerder
voedrng
Plafond/
streefbedrao
Minimumbedrag
Bestedingsplan

beheerder
Voed¡ng

I

Nâam+nummer

De voorziening wordt gevoed u¡t het verschil tussen de beschikbare € 300 000 en de uitbetaling
van de frictiekosten en wachtgelden aan Alleato Deze middelen waren jaarl¡jks t/m 201 5
besch¡kbaar op het deeldeelproduct 532161 (Frictiekosten Alleato) Echter bij de
Najaarsrapportage 201 I ¡s geconstateerd dat het hu¡d¡ge saldo van de voorziening reeds
voldoende was voor de nog u¡t te betalen bedragen Daãrom ¡s besloten dat de voeding van de
jaîen 20'12 tlm 2015 (totaal € 1,2 m¡n ) niet meer nodig is Naast bovenstaande voed¡ng voor de
fr¡ct¡ekosten en wachtgelden u¡t 2006 zal de voorz¡en¡ng worden aangevuld met de oorspronkel¡jk
voor Alleato besch¡kbare bele¡dsmiddelen van dê jaren 2013 en 2014 (lolaal € 546.000) Deze
toevoeging zal in de jaren 2013 en 2014 (verminderd met eventuele u¡tgaven ¡n die jaren)
olaatsvinden

VooMaarden
bested¡ng
Looptrld

KISICO

S

tsrlzonderheden/
Ontwikkelingen

57

van de oedeouteerden
Afdel¡ngsmanager Management ondersteunÌng
M¡ddels de storting van de pensioenbijdragen van hu¡dige gedeputeerden en oprenting en d m v.
inbreno ven overdrãchten lziê b¡izonderhêdenl
Op basis van actuariële pensioenbereken¡ngen, gewaardeerd op contante waarde

€0
U¡tbetaling pens¡oenen (voormal¡ge) gedeputeerden
Bere¡ken van pensioengerechtigde leeft¡jd van de desbetreffende perioden, of overdracht van
opgebouwde pens¡oenrechten
Wanneer de laatste oud-gedeputeerde (of nabestaande daarvan), die op of voor de datum van
31-1 2-201 5 de pensioengerecht¡gde leeft¡jd heeft bereikt, overlijdt, kan de looptijd van de
vôôrTieninô bêÄindiôd wordên
Dat de aannames bij de actuarièle bereken¡ngen niet juist z¡jn, waardoor de vooz¡en¡ng te laag
kân zijn en er extra dotaties gedaan moeten worden
lndien elde6 opgebouwde pens¡oenrechten worden ¡ngebracht, wordt de ontvangen afkoopsom
aan de voorzien¡ng toegevoegd
T¡jdens het voorondezoek naar de gevolgen van een mogelijke fondsvorm¡ng is geconstateerd
dat onze vooz¡ening te laag is Het tekort ¡s berekend op € 923.000 en zal aang€vuld moeten
worden. Voorgesteld wordt om u¡l de als vrij bet¡telde m¡ddelen deze aanvullende dotatie te
bekostioen Voor een nadere toelichtino wordt veMezen het onderdeel evaluat¡e ¡n deze nota
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Naam+nummer

80607001 Vooz¡ening groot ondertroud Prov¡nc¡ehulsrPauBhulze

Soort

Voorzien¡ng

lnstell¡ngsdatum

FP- 1/l 990

Beslu¡tvorming

GS qua u¡tgaven, PS qua dotalies

Nut en noodzaak

T.b.v. het egaliserên van kosten voor onderhoud (BBV art 44 l¡d 1 sub c)

Funct¡e

EgalÌseren

Doel

Het egal¡seren van kosten voor onderhoud van het Provinciehu¡s en Paushu¡ze

Amblelijk
beheerder

Afdslingsmanager Serv¡ces

Voed¡ng

Obv

Plafond/

De LTOP bepaalt het plafond, vast te stellen o b.v. een meerjar¡g onderhouds- en

streefbedrag

veryangingsschema Actualisatietenm¡nsteeensper4jaarenvasttestellendoorGS,jaarl¡jks
financieel uD to date maken

M¡n¡mumbedrag

O.b

Bested¡ngsplan

Aan de in het LTOP bênoemde zaken

Vooruaarden

Zoals ¡n het LTOP beschreven, anders n¡et toegestaan (direct t I v. de explo¡tat¡e cf not¡t¡e Bas¡s
vôô. beheernlânnen ôn.lêrhôud kâô¡f eâlooederenì
N v.t. (afhankelijk van hel e¡gendom van de gebouwen)
Niet regelmatig bijstellen van het onderhoudsplan waardoor n¡et alle onderhoudskosten
opgenomen worden en dus t I v de exploitatie komen
B¡j de activering ven het n¡euwe provinc¡ehuis is gebru¡k gemaakt van de componentenmethode
Daarom worden veryang¡ngs¡nvesteringen op Archimedeslaan niet ten laste gebracht van dezê
voorzjen¡ng maar geactiveerd €n komen de kap¡taallasten ten laste ven de reserve Huìsvesting.
(z¡e ook reserve Huisvesting)
Recent z¡jn voor alle panden de Lange Term¡jn Onderhoudsplanningen (LTOP) voor de komende
l0 ¡ââr oêâctuâl¡sêêrd Bii de iearrekenino2O'l2eî de VJN20l3 is de stort¡no h¡eroo aanoeoast

Loopt¡ld
R¡srco s

ontw¡kkel¡ngen

Naam+nummer

v

helLTOP

het LTOP

80607003 Vooz¡enln9 grcot onderhoud kantons

Soort
lnstellingsdatum

B¡j de

Nut en noodzââk

Voorjaarsnota 201

1

qâven, PS qua dotaties.

Beslu¡tvormÌng
T.b

v

het egal¡seren van kosten voor onderhoud (BBV art 44 lid

I

sub c)

Functie
Doel

Het egaliseren van kosten voor onderhoud van de Kantons

Ambtelrlk

Afd€lingsmanager

Seruices

beheerder
Voeding

O.b v. het LTOP

Plafond/
streefbedrag

v een meeqang
Het Lange Termijn
onderhouds- en veruang¡ngsschema. Actualìsatie tenminste eens per 4 jaar en vast te stellen door
financ¡eel
to dete maken

Minimumbedrag

Obv

Bestedrngsplan

Aan de ¡n het LTOP benoemde zaken

VooMaarden

Zoals¡nhetLTOPbeschreven,andersn¡ettoegestaan(directtlv

besteding

voor beheerplannen onderhoud kap¡taalgoederen)

Looptrjd

N V.t. rfhankelijk van het e¡gendom van de gebouwen)
lmat¡g bijstellen van het onderhoudsplan waardoor niet alle onderhoudskosten
ìen worden en dus t I v de exDlo¡tat¡e komen,

R¡sico's
Bijzonderheden

hetLTOP

lî2012zijnde LTOPSherijktendestortingenaangepast

deexploitat¡ecfnot¡tieBas¡s

VoorhetsteunpuntHuisterHeide

stond de vervanging van de koeling en de veruarming gepland. Vanwege de u¡tvoering van
andere projecten hebben deze veruang¡ngen en dus de onttrekking in 201 2 n¡et plaatsgevonden
dêzê werkzâãmheden zi¡nlworden in 201 3 alsnoo uitoevoerd

EO

