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Geachte heer Plasterk,

In december 2016 hebben wij uw jaarlijkse toezichtbrief ontvangen. In deze brief geeft u uw 
bevindingen over de jaarrekening 2015 en begroting 2017 van de provincie Utrecht aan en doet u 
aanbevelingen ter verbetering van deze documenten. Ook wordt in deze brief de toezichtvorm voor 
2017 bekendgemaakt.

In uw brief concludeert u dat de provincie Utrecht voldoet aan het criterium voor structureel en reëel
evenwicht en dat de begroting en de meerjarenraming sluitend zijn. Voor de provincie Utrecht wordt 
daarom geoordeeld dat er, net als vorig jaar, kan worden volstaan met de repressieve toezichtvorm.
De begroting en de meerjarenraming voldoen, naar uw oordeel, aan de daaraan te stellen eisen vanuit 
wet- en regelgeving. 

In uw brief doet  u een aantal aanbevelingen:
 De informatie over verbonden partijen in de begroting 2017 en de jaarrekening 2015 is niet 

actueel. Spreek daarom de gemeenschappelijke regelingen aan op hun wettelijke inzendplicht 
en maak hierover afspraken rmet overige verbonden partijen, zodat actuele informatie in 
jaarrekening en begroting kan worden opgenomen.

 Actualiseer de beleidsnota Verbonden Partijen.
 Actualiseer het beheerplan voor wegen en vaarwegen.

Uw brief is besproken in de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen en in Provinciale Staten. 
Aangaande de door u gemaakte opmerking, bericht ik u het volgende.

 De nota verbonden partijen wordt momenteel herzien. Naast het toezien op de naleving op de 
inzendplicht conform de voorschriften in de wet op gemeenschappelijke regelingen, zal hierin 
ook de interne verantwoordelijkheidsverdeling (opnieuw) worden geregeld. Naar verwachting 
zal de nota in het voorjaar van 2017 door Provinciale Staten worden vastgesteld.

 De aanbeveling dat het Beheerplan voor wegen en vaarwegen geactualiseerd dient te worden 
is reeds opgepakt. De uitwerking hiervan zal in de jaarrekening 2016 zijn geëffectueerd.
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de wijze waarop wij met de door u 
geconstateerde punten zullen omgaan.

Hoogachtend,
Namens Provinciale Staten van Utrecht,

W.I.I. van Beek
Commissaris van de Koning
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