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INLEIDING1.

1.1 AANLEIDING 

Provinciale Staten (PS) hebben meer kaderstelling en inzicht gevraagd in het totaal van investeringen en de 
hiermee samenhangende beheerlasten op de provinciale begroting. Op 6 november 2017 is door PS de “Nota 
investeren, waarderen en exploiteren” (citeertitel: Nota investeren) vastgesteld. In de Nota investeren is de 
samenhang met de voorliggende Nota kapitaalgoederen bedrijfsvoering als volgt in beeld gebracht: 

In het overzicht hierboven is te zien dat het Meerjaren Investeringsplan (MIP) en Meerjaren Onderhoudsplan 
(MOP) een uitwerking zijn van de Nota kapitaalgoederen bedrijfsvoering. Met ingang van de Kadernota 2018 
worden deze MIP ’s en MOP ’s opgenomen in de reguliere P&C-cyclus en daarmee jaarlijks geactualiseerd
Bij het opstellen van deze nota is geconstateerd dat veel van wat de provincie doet in de bedrijfsvoering is 
gebaseerd op separate besluiten per onderdeel van de bedrijfsvoering. Als voorbeeld: er is beleid dat 
medewerkers kunnen beschikken over een telefoon en dat ze binnen een budget keuzes kunnen maken 
welke devices zij willen gebruiken. Er zijn ook keuzes gemaakt over bereikbaarheid, reizen, databeveiliging, 
duurzaamheid etc. De vraag is in welke mate is er samenhang en optimalisatie tussen deze verschillende 
beleidskeuzes en versterken deze elkaar of werken ze elkaar tegen? Hierom wordt er in 2018 een “ Visie op 
bedrijfsvoering” opgesteld ter versterking van de samenhang tussen de beleidskaders van delen van de 
bedrijfsvoering, waar de ambitie voor de komende jaren door GS wordt vastgesteld.

1.2 DOEL VAN DE NOTA KAPITAALGOEDEREN BEDRIJFSVOERING

Door het opstellen van deze Nota kapitaalgoederen bedrijfsvoering en uitgaande van de Nota investeren 
ontstaat er een kader waarbinnen de besluitvorming door GS en de uitvoering door de organisatie kan 
plaatsvinden. Ook dient dit de efficiency van de organisatie, omdat de “dagelijkse” uitvoering kan plaatsvinden 
binnen de P&C-cyclus en alleen de kaderstellingen en de mutaties hierop een separaat voorstel aan GS/PS 
vereisen.
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Hierbij geeft het jaarlijks te actualiseren en door PS vast te stellen MIP en MOP bij of vooruitlopend op de 
Kadernota voor PS duidelijkheid over de gevolgen van de uitvoering van het beleid en de actuele stand van 
meerjareninvesteringen en -onderhoud, die nodig zijn om aan de vastgestelde beleidskaders uitvoering te 
geven. Na vaststelling van de bijstellingen zijn deze gegevens de basis voor de volgende begroting, waarbij 
PS de middelen ter uitvoering ter beschikking stelt.

1.3 AMBITIE

De kapitaalgoederen bedrijfsvoering zijn ondersteunende middelen aan het primaire proces. De keuzes voor 
het hebben van deze investeringsgoederen zijn en worden gedaan ter realisatie van de doelstellingen van de 
provincie. De aanschaf van de investeringsgoederen en het beheer en onderhoud ervan vindt plaats binnen de 
kaders van het (nog vast te stellen) beleid van de provincie. Hiermee geven ze mede inhoud aan de realisatie 
van het coalitieakkoord, waarvan de highlights ten aanzien van bedrijfsvoering hieronder zijn aangegeven.

Uit het coalitieakkoord:

- We gaan effectief en efficiënt om met onze middelen: we willen geen lastenverzwaring. 
- We zijn kritisch op de omvang van onze organisatie en ons bestuur.
- Wij zijn open en transparant over onszelf en onze gegevens.
- We zijn een organisatie waar burgers en bedrijven alle relevante documenten, gegevens en 
 onderzoeksrapporten via onze website eenvoudig kunnen vinden.
- Wij blijven werken aan een gebruiksvriendelijke provinciale website en inzet van social media.
- Ook bij onze eigen bedrijfsvoering zorgen wij voor energiebesparing en hanteren we scherpe 
 duurzaamheidscriteria.
- Bij inkoopprocessen stimuleren wij circulaire aanbesteding en innovatieve producten en diensten en 
 houden we rekening met eerlijke handel. We gaan de eerste Fairtrade provincie worden.

1.4 LEESWIJZER

Deze nota is als volgt opgebouwd:

In hoofdstuk 2 vindt de afbakening plaats welke kapitaalgoederen vallen binnen deze Nota kapitaalgoederen 
bedrijfsvoering en wordt de relatie gelegd met de in de Nota investeren opgenomen afschrijvingstermijnen. 
Ook wordt aangegeven op welke wijze het gegevensbeheer plaatsvindt.

In hoofdstuk 3 worden de vigerende beleidskaders van de in 2 genoemde kapitaalgoederen benoemd en 
wordt aangegeven wanneer deze beleidskaders worden (door)ontwikkeld.

In hoofdstuk 4 wordt aangegeven wat de verwachte ontwikkelingen zijn en/of welke ontwikkelingen al zijn 
ingezet en waarmee in het onderliggende Meerjaren Investeringsplan (MIP) en Meerjaren Onderhoudsplan 
(MOP) rekening is gehouden.

In hoofdstuk 5 wordt aangegeven wat de basis is voor het bepalen van de normkosten voor onderhoud, 
investeringen, VAT (voorbereiding, administratie en toezicht) en risico/onvoorzien.

In hoofdstuk 6 is aangegeven op welke wijze het assetmanagement inhoud wordt gegeven

Hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 zijn de samenvatting op hoofdlijnen van het MIP resp. het MOP en wordt 
aangegeven of deze wel/niet passen binnen de huidige (meerjaren)begroting.

In hoofdstuk 9 is aangegeven op welke wijze deze nota een onderdeel vormt van de beleids- en P&Ccyclus en 
wanneer tot actualisatie van deze nota wordt overgegaan.

Tot slot zijn er een aantal bijlagen toegevoegd, waarnaar in de verschillende hoofdstukken wordt verwezen.
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DE KAPITAALGOEDEREN2.

2.1  AFBAKENING VAN DE NOTA KAPITAALGOEDEREN BEDRIJFSVOERING

De kapitaalgoederen die onder deze Nota kapitaalgoederen bedrijfsvoering vallen zijn:

- Gebouwen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering:
 - Het Huis voor de provincie
 - Paushuize
- De steunpunten De Meern en Huis ter Heide;
- De ICT, waaronder vallend de hard- en software, die nodig is voor de bedrijfsvoering en de telefonie/het 
 dataverkeer, dat anno 2017 een onlosmakelijk onderdeel is van ICT toepassing;
- Technische installatie van de gebouwen;
- Inrichting van de gebouwen;
- Dienstauto’s.

Ondersteunende investeringsmiddelen die exclusief worden ingezet voor het primaire proces zijn onderdeel 
van de beheersing van de kapitaalgoederen van deze primaire processen. Voorbeelden hiervan zijn: de 
tramremise in Nieuwegein (programma Bereikbaarheid), Ocrieteiland (idem), ICT toepassingen voor het 
primaire proces en de bedrijfsauto’s, die ingezet worden binnen het programma Bereikbaarheid.

In het kader van een efficiënt en effectief beheer zullen de gebouwen die nu nog onderdeel zijn van het 
primaire proces (zie vorenstaande) op korte termijn (planning is 2018) in beheer worden genomen bij de 
facilitaire eenheid van bedrijfsvoering. De verantwoording blijft conform BBV plaatsvinden op de taakvelden/ 
programma’s waarvoor deze gebouwen een functie hebben.

Onder de Nota kapitaalgoederen valt niet het dagelijkse vaste onderhoud. Dit is een onderdeel van de 
(meerjaren)begroting van de provincie. Wel moet in de Nota kapitaalgoederen worden aangegeven of er 
mutaties zijn op het vaste onderhoud als gevolg van mutaties in het MIP of het MOP en of deze vallen binnen 
de kaders van de (meerjaren)begroting.

2.2  AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN VAN DE KAPITAALGOEDEREN EN VERVANGING 

Voor de afschrijvingstermijnen van de kapitaalgoederen wordt uitgegaan van de afschrijvingstermijnen zoals 
opgenomen in de bijlage van de Nota investeren en die hieronder is opgenomen voor die activa die voorkomen 
binnen de bedrijfsvoering. 

OMSCHRIJVING ACTIVUM AFSCHRIJVINGSDUUR IN JAREN

Gronden en terreinen:

Grond (investering met een economisch nut)    Geen afschrijving toegestaan

Terreininrichting 30 
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Vervanging van de activa vindt plaats op het moment dat de bijdrage van het activum lager is dan economisch 
is verantwoord. Dit kan plaatvinden zowel voor als na het moment dat een activum geheel is afgeschreven. 
Als voorbeeld: Indien er nieuwe software op de markt komt waardoor er minder geld/middelen nodig zijn voor 
het in stand houden van het huidige pakket en deze besparing groter is dan de huidige exploitatielasten, dan 
kan vervanging nodig zijn. Maar indien een pakket goed functioneert, ook na het moment van gehele 
afschrijving, is er geen noodzaak om tot vervanging over te gaan. 

Dit geeft als stelling: 

OMSCHRIJVING ACTIVUM AFSCHRIJVINGSDUUR IN JAREN

Bedrijfsgebouwen: 

Fundering, constructie, terrein, dak en gevel van bedri-
jfsgebouwen

40

Parkeren (dak en gevel van bedrijfsgebouwen) 30

Opstal steunpunten1 30

Vervoermiddelen:

Dienstauto’s 5

Machines, apparaten en installaties: 

ICT software2 5

ICT hardware 5

Bekabeling ICT 10

Technische installaties en inbouwpakket in bedrijfs-
gebouwen

20

Installaties en inbouwpakket 20

Overige materiële vaste activa:

Roerende inventaris 10

Bedrijfsmiddelen 5

 

1  In de Nota investeren is nog geen afschrijvingsduur bepaald voor de steunpunten. Voorstel is hier ook uit te gaan van 
30 jaar vanwege de mix van terreininrichting en intensiteit van het gebruik.
2  Hieronder valt ook de soft- en hardware t.b.v. gebouwen of inrichting en de audiovisuele apparatuur.

Voor het vervangen van een investeringsgoed moet er bij voorkeur een positieve business-case zijn 
om tot vervanging over te gaan. Dit geldt niet als het investeringsgoed om welke oorzaak dan ook niet 
meer functioneert en de vervanging voor de continuering van de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Indien 
er geen positieve business-case is, moet dit worden toegelicht en is dit binnen de kaders van de Nota 
investeren onderdeel van de P&C verantwoording.

In begrotingstechnische termen betekent voorgaande dat vervangingsinvesteringen plaatsvinden binnen de 
beschikbare middelen van de meerjarenbegroting, ervan uitgaande dat loon- en prijscorrecties plaatsvinden. 
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De randvoorwaarde hierbij is dat de beschikbare middelen hiervoor toereikend zijn. Dit is een belangrijk onder-
deel van deze nota.

2.3  GEGEVENSBEHEER KAPITAALGOEDEREN

Voor het beheer van de kapitaalgoederen t.b.v. bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van een Asset-da-
tabase, die in software van Plandatis en IGBS is verwerkt en het systeem Assist. Daarnaast wordt voor de 
administratieve beheersing gebruik gemaakt van ERP-SAP. 
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KADERS EN BELEID3.

3.1  COALITIEAKKOORD ESSENTIES VOOR BEDRIJFSVOERING

Zoals al bij ambitie is aangegeven is in het Coalitieakkoord het volgende opgenomen dat (ook) van toepassing 
is op de bedrijfsvoering:

- We gaan effectief en efficiënt om met onze middelen: we willen geen lastenverzwaring. 
- We zijn kritisch op de omvang van onze organisatie en ons bestuur.
- Wij zijn open en transparant over onszelf en onze gegevens.
- We zijn een organisatie waar burgers en bedrijven alle relevante documenten, gegevens en 
 onderzoeksrapporten via onze website eenvoudig kunnen vinden.
- Wij blijven werken aan een gebruiksvriendelijke provinciale website en inzet van social media.
- Ook bij onze eigen bedrijfsvoering zorgen wij voor energiebesparing en hanteren we scherpe 
 duurzaamheidscriteria.
- Bij inkoopprocessen stimuleren wij circulaire aanbesteding en innovatieve producten en diensten en 
 houden we rekening met eerlijke handel. We gaan de eerste Fairtrade provincie worden.

3.2  UTRECHT2040

We onderschrijven als initiatiefnemer van Utrecht2040 de strategische doelstelling hiervan:

Het Netwerk Utrecht2040 werkt aan de Strategie Utrecht2040. Deze is kort samen te vatten als een 
integrale duurzaamheidsstrategie, gericht op een goede kwaliteit van leven voor alle inwoners van de 
provincie Utrecht. Met een evenwicht tussen people, planet en profit, zonder afwenteling naar elders 
en later.

Het lonkend perspectief is een blijvend duurzame, aantrekkelijke en uitnodigende provincie Utrecht in 
2040. We werken samen aan zes strategische doelen. Samen streven we naar een provincie:

    waarin ruimte is voor goed wonen, werken en natuur;
    met een innovatieve kenniseconomie;
    die bereikbaar is met auto, fiets of openbaar vervoer in een beter milieu;
    die klimaatneutraal en klimaatbestendig is;
    waarin alle mensen meetellen en kunnen meedoen op school, in hun wijk en in hun vak;
    met behoud van kwaliteit van natuur en landschap.

Voor bedrijfsvoering betekent dit dat zij waar mogelijk in de business-cases bij  (vervangings) investeringen 
nagaat welke doelen hierbij kunnen worden ondersteund. Hierbij zal worden gehandeld conform  de beantwoor-
ding van de moties d.d. 7 maart 2017 “ Duurzame energie begint bij jezelf”  en “Zuiniger provinciehuis”.

3.3  NOTA INVESTEREN

In de Nota investeren is een afbakening gegeven wat de grenzen zijn tussen investeren en variabel (voorheen: 
groot) onderhoud. Ook geeft deze nota duidelijke spelregels op welke wijze de MIP en het MOP worden 
opgenomen in de (meer)jarenbegroting en wanneer hierin PS resp. GS resp. de organisatie bevoegd is besluiten 
te nemen.
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In de Nota investeren wordt aangegeven dat in de Nota kapitaalgoederen nadere uitwerking moet worden 
gegeven aan de te hanteren kaders die van toepassing zijn op het daarin behandelde onderdeel. Het gaat hier 
om kwaliteitskaders van beheer en onderhoud en om kaders rond risicoramingen en beheersing en ramingen 
van voorbereidings-, toezicht- en administratiekosten die worden gehanteerd bij nieuwe investeringen. Deze 
worden hierna nader uitgewerkt.

3.4  HUISVESTINGSBELEID

Omdat de provincie slechts een beperkt aantal gebouwen heeft t.b.v. de bedrijfsvoering is er geen algemeen 
beleid ten aanzien van vastgoedbeheer. In 2018 wordt door de eenheid Facilitair een strategisch 
huisvestingsplan opgesteld, dat vastgesteld wordt door GS. Vooruitlopend hierop worden in deze nota een 
aantal uitgangspunten voorgesteld die nodig zijn om te komen tot een geactualiseerd MIP en MOP.

Voor de gebouwen wordt in de provincie uitgegaan van de componentbenadering. Hierbij is een investerings-
goed opgedeeld in de componenten waaruit dit is opgebouwd. De volgende componenten worden hierbij met 
name onderscheiden:
1. Gebouw, bestaande uit, de gebouwde constructie, inclusief glas, gevels, dak, binnenwanden en 
 plafondsystemen, water- en afvalwatersystemen, sanitaire voorzieningen.
2. Technische installatie, bestaande uit met name liften, verwarming- en koelinstallaties, elektrische- en 
 noodstroomvoorziening, brandmelding en blusvoorzieningen, keukenvoorzieningen, hijsinstallatie.
3. Inrichting bestaande met name uit, verlichting, flexibele wanden, vloer/wandbekleding, meubilair
4. Audio visuele middelen, bestaande uit m.n. besturingssystemen, beamers, audio apparatuur, 
Deze componenten zijn de basis voor het opstellen van het MIP en MOP en kennen per component ook 
dezelfde termijn van afschrijving. 

Uitgaan van de componentbenadering betekent, dat als een component in zijn geheel wordt vervangen, er 
sprake is van een vervangingsinvestering. Indien een deel van een component wordt vervangen is dit in de 
meeste gevallen een onderdeel van het variabel onderhoud en komt dit ten laste van een voorziening of ten 
laste van de exploitatie. Dit is uitgaande van het BBV vastgelegd in de Nota investeren.

3.5  ICT BELEID

Tot op heden is er geen overkoepelend beleid vastgesteld ten aanzien van de ICT. 
Wel zijn separate beleidsnota’s vastgesteld die op onderdelen de basis zijn voor de uitvoering. Vastgesteld zijn:
- “Beleid informatieveiligheid Provincie Utrecht 2016-2018”  d.d. 22 juni 2016;
- “Kader BYOD 2017”  (Bring Your Own Device) d.d. 22 juni 2017;
- “Kader ICT-werkplek 2015 – aanpassingen 2017”.

3.6  BELEID DIENSTAUTO’S

Het beleid voor de dienstauto’s is:
- Een Arbo-technische verantwoorde werkplek voor de chauffeur;
- Een goede werkplek voor de bestuurder;
- Voldoende representativiteit;
- Een zo goed mogelijk milieulabel liefst A;
- Bedrijfszekerheid (technisch en qua actieradius);
- Lage exploitatie lasten.
Deze uitgangspunten zijn de basis geweest voor de aanschaf van de huidige dienstauto’s en zijn vastgesteld 
door GS d.d. 15 maart 2016.
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ONTWIKKELINGEN4.

4.1  ALGEMEEN

In 2018 wordt er een “ Visie op bedrijfsvoering” opgesteld ter versterking van de samenhang tussen de 
separate beleidskaders van delen van de bedrijfsvoering, waar de ambitie voor de komende jaren door GS 
wordt vastgesteld

4.2  HUISVESTING
In 2018 wordt door de eenheid Facilitair een strategisch huisvestingsplan opgesteld. Dit plan zal door GS 
worden vastgesteld. Indien dit plan aanleiding geeft tot ingrijpende beslissingen en/of effecten op de 
(meerjaren)begroting zal dit in PS worden geagendeerd. 

4.3  ICT EN DIGITALE DIENSTVERLENING

De ICT infrastructuur van de provincie loopt tegen het eind van haar economische en technische levensduur. 
Dit levert steeds meer operationele (technische) risico’s op. Ook blijkt de huidige ICT infrastructuur niet 
voldoende voorbereid  om nieuwe business ontwikkelingen (op tijd) te faciliteren. Bij de vervanging wordt 
rekening gehouden met de eisen en wensen die worden gesteld vanuit het door PS vastgestelde meerjaren-
beleid en door PS vastgestelde kaders en beleid.
Daarnaast lopen een aantal meerjarencontracten (o.a. licenties) tegen het eind van hun looptijd en deze 
moeten wettelijk opnieuw worden aanbesteed (bijv. telefonie). 

Dit heeft geleid tot het formuleren van de volgende uitgangspunten en ambities waaraan de provincie de 
komende jaren inhoud wil geven. Dit is in de organisatie opgesteld met als werknaam “ Programma Vervanging 
en Vernieuwing ICT Infrastructuur PU” (afgekort: VIPU). 

1. De nieuwe ICT Infrastructuur maakt betere samenwerking mogelijk
 Het programma VIPU levert een positieve bijdrage aan de verbetering van de samenwerking binnen de 
 PU als ook in de samenwerking van de provincie met externe partijen (o.a. door het meer kunnen delen 
 van documenten); 

2. De nieuwe ICT infrastructuur is in gebruik intuïtiever
 Door uitvoering van het programma VIPU zal de nieuwe ICT infrastructuur in het gebruik intuïtiever zijn 
 d.w.z. dat door een logischer opbouw en inrichting van de basis ICT Infrastructuur, het gebruik 
 vanzelfsprekender zal zijn (minder tijdsverlies oplevert); 

3. De nieuwe ICT infrastructuur maakt innovatiever werken mogelijk
 Een van de pijlers van het Coalitie akkoord 2015 – 2019 vormt het gebruiken van de innovatiekracht en 
 creativiteit van de Utrechtse ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners. ICT is een drijvende 
 kracht achter innovatie. De provincie Utrecht kan daarin niet achterblijven. De nieuwe ICT infrastructuur 
 maakt het beter mogelijk business innovaties te stimuleren en te faciliteren; 

4. De nieuwe ICT infrastructuur is toekomst vaster
 Door uitvoering van het programma VIPU zal de nieuwe ICT infrastructuur meer toekomst vast zijn. Dit 
 betekent dat nieuwe IT-ontwikkelingen soepel in de nieuwe infrastructuur kunnen worden ingepast 
 (vergroting adaptief vermogen);
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5. De nieuwe ICT infrastructuur  is informatie-veiliger (en biedt een hogere continuïteit)
 De nieuwe ICT infrastructuur zal een hogere beschikbaarheid hebben (minder verstoringen) en (zijn 
 voorbereid om te) voldoen aan alle (nieuwe) wetgevingseisen op het terrein van informatieveiligheid 
 (NOTE: tevens privacy wet en wet datalekken). 

6. Daar waar mogelijk wordt uitgegaan van “managed services”; dit wil zeggen, dat de provincie bij voorkeur 
 niet zelf investeert, maar diensten inkoopt om tot gewenste ICT functionaliteiten te komen. Hierdoor 
 komen de exploitatielasten van managed services in plaats van de afschrijvingslasten;

Uit bovenstaande, meer kwalitatieve doelstellingen, zijn de volgende SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, 
realistisch en tijdgebonden) doelen voor VIPU afgeleid:
a. Alle werknemers van de provincie Utrecht kunnen m.i.v. 2017 werken met moderne, duurzame ICT 
 apparatuur die nodig is en voldoet aan de in de SLA (service level agreement) gemaakte afspraken;
b. De ICT infrastructuur van de provincie Utrecht is eind 2018 modern, flexibel en voor 5 jaar toekomst vast 
 om alle bedrijfsprocessen van de provincie conform de in de SLA  gemaakte afspraken te kunnen 
 ondersteunen en innovaties te kunnen faciliteren;

Ook wil en moet de provincie actueel blijven in het kader van de digitale dienstverlening aan de samenleving. 
In de Kadernota 2018 is een voorstel gedaan om hiervoor de komende jaren ook budgetten op te nemen 
(“Doorontwikkeling Digitale dienstverlening”). 
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NORMERINGEN5.

5.1  KWALITEITSNIVEAUS

In 2018 wordt er een “ Visie op bedrijfsvoering” opgesteld ter versterking van de samenhang tussen de 
separate beleidskaders van delen van de bedrijfsvoering, waar de ambitie voor de komende jaren door GS 
wordt vastgesteld

5.1.1  HUISVESTING
Het onderhouden van de provinciale gebouwen is zodanig dat ze schoon, heel en veilig zijn en kunnen dienen 
ter realisatie van de functie die ze hebben. Hierbij is de eerste horizon de afschrijvingstermijn zoals deze is 
bepaald bij aanschaf/bouw of op een later moment is bijgesteld. Hierdoor wordt kapitaalvernietiging 
voorkomen. Indien een gebouw in gebruik blijft na de oorspronkelijk bepaalde afschrijvingstermijn wordt het 
onderhoud op hetzelfde niveau gecontinueerd. Er wordt dus uitgegaan van duurzame instandhouding.

Bij een terugverdientijd van < 25 jaar wordt uitgegaan van klimaat neutrale investeringen en onderhoud. 
Bij een terugverdientijd > 25 jaar zal de keuze hiervoor alleen kunnen met instemming van PS.
Het aspect duurzaamheid is nader toegelicht in de beantwoording d.d. 7 maart 2017 (2017BEM31) van de 
moties ‘Duurzame energie begint bij jezelf’ en ‘Zuiniger provinciehuis’. De wettelijke eis om het C-label te 
behalen voor de gebouwen in 2023, is de basis voor de investeringen. 

5.1.2  ICT
Als normenkader hanteert de provincie Utrecht de Interprovinciale Baseline Informatieveiligheid (IBI), die voort 
komt uit de ISO27001 en 27002. Aanvullend worden de baseline informatieveiligheid Rijk (BIR), de hiervan 
afgeleide baseline van Rijkswaterstaat (BIR RWS) en de Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties van de 
NCSC gebruikt.

Bij ICT wordt uitgegaan van een bedrijfszekerheid van 99%. Dat wil zeggen dat er op jaarbasis maximaal een 
verlies is van 1,5 uur door het niet functioneren van ICT. Onderhoud wordt uitgevoerd buiten kantooruren.
Bij gebruik van software heeft de medewerk(st)er geen hinder van wachttijden tussen verschillende 
handelingen
E.e.a. is nader uitgewerkt in: “Beleid informatieveiligheid Provincie Utrecht 2016-2018”  d.d. 22 juni 2016.

5.2  NORMKOSTEN ONDERHOUD

5.2.1  HUISVESTING
Bij ingebruikname van het gebouw aan de Archimedeslaan is het LTOP (nu MOP) voor de jaren 2013 t/m 2022 
opgesteld voor de volgende aspecten: 
- compleetheid van bouwkundige en installatietechnische onderdelen 
- technische levensduur van onderdelen 
- eenheden en prijsspiegels onderhoudskosten, gedifferentieerd naar: 
 - correctief onderhoud 
 - preventief onderhoud 
 - vervangend onderhoud
De levensduur van gebouwonderdelen en installaties is daarbij getoetst aan de levensduren zoals die staan 
opgenomen in het RGD-handboek3, waardoor de volledigheid en eenduidigheid van de MOP ’s is gewaarborgd. 
Dit LTOP is nu geactualiseerd in het voorliggende MIP en MOP.
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3   RGD-handboek Is de handleiding voor opleidingen en dagelijks gebruik voor inspecteurs onroerend goed in de 
verschillende disciplines Het handboek sluit aan op de NEN 2767 “Conditiemeting van bouw- en instalIatiedelen” en omvat 
de volledige methode van de inspectiemethodiek en de achtergronden daarvan De inventarisatie is uitgevoerd op 
ambitieniveau 3.

De provinciale gebouwen worden, sober en doelmatig onderhouden. Concreet betekent dit dat gebouw- en 
installatiedelen, conform de NEN 2767 in conditiestaat 3 zijn en worden gehouden, wat gedefinieerd kan 
worden als een redelijke conditie met plaatselijk zichtbare veroudering. Dit uitgangspunt is de basis geweest 
in 2013 voor het bepalen van de gewenste en noodzakelijke meerjarenraming rond het onderhoud en 
investeringen i.r.t. gebouwen én voor het uitvoeren van het onderhoud en het investeringsprogramma.
Dit uitgangspunt is ook de basis voor zowel het MIP als ook het MOP aangevuld met maatregelen voor 
duurzaamheid.

5.2.2  ICT
In het hiervoor genoemde VIPU is invulling gegeven aan waar het onderhoud van ICT middelen aan moet 
voldoen. Indien het bedrijfseconomisch niet verantwoord is om nog langer onderhoud te plegen, wordt de 
onderliggende investering in het MIP opgenomen.

5.3  NORMKOSTEN INVESTERINGEN

In de Kadernota investeren is aangegeven dat in de Nota kapitaalgoederen bedrijfsvoering wordt opgenomen 
welke percentages voor VAT (voorbereiding, administratie, toezicht) en risico/onvoorzien van toepassing zijn 
op de verschillende soorten van investeringen.  
Er is tot op heden geen vastlegging geweest welk deel van de organisatie van de bedrijfsvoering haar tijd 
besteed aan het begeleiden van investeringsprojecten (= onderdeel van de VAT-kosten) en er is geen analyse 
beschikbaar in welke mate bij investeringen de post onvoorzien is ingezet.
Omdat er daarmee weinig validatie is van de hierna opgenomen normen, betekent dit vooralsnog dat 
terughoudend wordt omgegaan met deze posten en op basis van ervaring en nacalculatie deze percentages 
in de toekomst kunnen worden bijgesteld.

5.3.1  VAT
Huisvesting:
Bij de vervangings-, levensduurverlengende- en kwaliteitsverbeterende investeringen  voor gebouwen zal 
15% als ‘normaal’ percentage VAT worden gehanteerd. Dit omdat deze investeringen meestal een vorm van 
aanbesteding kennen, er altijd overleg plaatsvindt met uitvoerende partijen en er vaak extern onderzoek 
nodig is. Op basis van realisatie wordt nagegaan of dit percentage te hoog dan wel te laag is. 
Indien er sprake is van aanschaf (bijvoorbeeld installatie) zonder veel begeleiding, of er geen sprake is van 
een Europese of openbare aanbesteding, gaan we uit van 10% VAT.

Bij nieuwe investeringen wordt uitgegaan van 20% VAT, maar ook dit percentage zal per investering nader 
worden bepaald. Immers als de investering bestaat uit een aankoop, kan dit percentage geheel anders zijn 
dan bij bouw in eigen beheer.

ICT:
Bij ICT wordt uitgegaan voor de VAT van15% bij openbare en Europese aanbestedingen; bij de overige 
investeringen van 10%.

5.3.2  RISICO/ONVOORZIEN
Vooralsnog wordt uitgegaan van een risico-opslag bij (alle) investeringen voor zowel gebouwen als ICT van 5%. 
Bij investeringen waar sprake is van bouwen in eigen beheer (gebouwen) wordt uitgegaan van 10%. Ook hier 
wordt in het MIP nader bepaald of deze percentages voor de daarin specifiek genoemde investeringen (naar 
verwachting) toereikend zijn. 
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ASSETMANAGEMENT6.

Assetmanagement is het optimaal beheren van kapitaalgoederen gedurende de gehele levenscyclus.
De invulling van ‘optimaal’ wordt ingegeven door de doelen die worden nagestreefd en de balans tussen 
prestaties, risico’s en kosten. 

Voor gebouwen is de intensiteit hiervan groot, omdat de levenscyclus ca 40 jaar bedraagt. Hierbij is het van 
belang dat het beheer zodanig plaatsvindt dat deze levensduur ook gerealiseerd kan worden en er geen kapi-
taalvernietiging plaatsvindt. Dit vereist duidelijkheid over welk genormeerd onderhoud wanneer moet plaatsvin-
den en wordt dit ook conform uitgevoerd. Deze transparantie wordt gerealiseerd door het opstellen van het 
MIP/MOP en de verantwoording hierover in de P&C-cyclus.
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MEERJARENINVESTERINGSPLAN7.

7.1  ALGEMEEN

In het MIP 2018 wordt uitgegaan van de componentbenadering zoals opnieuw is vastgelegd in de nota 
investeren. Dit houdt in dat er alleen sprake is van een investering indien een gehele component wordt 
vervangen. Verder kan er sprake zijn van nieuwe-, levensduurverlengende- of kwaliteitsverbeterende 
investeringen. 

Het gedeeltelijk vervangen van een component is onderdeel van het meerjarenonderhoudsplan (=variabel 
onderhoud). Door de regelgeving vanuit het BBV en de nota investeren consequent toe te passen vindt er 
binnen bedrijfsvoering een verschuiving plaats van investeren naar variabel (voorheen: ‘ groot’) onderhoud. 
Omdat het variabele onderhoud van gebouwen ten laste komt van een voorziening wordt de voorziening meer 
belast. Hiertegenover staat dat de afschrijvingslasten dalen en er een lagere belasting is van de 
bestemmingsreserves. 

De verandering bij de ICT is dat er meer en meer wordt uitgegaan van zogenaamde “managed services”. 
Hierbij is er geen sprake meer van een investeringsgoed en afschrijvingslasten, maar van inkopen van 
dagelijks gebruik en daarmee samenhangende exploitatielasten. E.e.a. wordt hierna uitgewerkt in de 
financiële paragraaf.
In de bijlagen zijn de bijgestelde MIP ’s opgenomen. 
Hierna wordt, uitgaande van de onderverdeling in de Nota investeren, aangegeven welke soort van 
investeringen er zijn opgenomen in het MIP.

7.2  GROTE PROJECTEN

Binnen de bedrijfsvoering zijn er in de periode van het MIP (20 jaar) geen investeringen die groter zijn dan 
€ 10 miljoen.

7.3  COMPLEXE PROJECTEN

Binnen de bedrijfsvoering zijn er in de periode van het MIP (20 jaar) geen investeringen die vallen onder de 
definitie van complexe projecten, zoals gedefinieerd in de nota investeren.

7.4  NIEUWE INVESTERINGEN 

In het MIP zijn geen nieuwe investeringen opgenomen. Nieuwe investeringen worden indien nodig opgenomen 
in de Kadernota.

7.5  VERVANGINGSINVESTERINGEN 

Het MIP 2018 bestaat voornamelijk uit de vervangingsinvesteringen van de investeringsgoederen die de 
provincie nu in gebruik heeft. Het spreekt voor zich dat e.e.a. is opgenomen uitgaande van de huidige kaders 
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van de bedrijfsvoering. Door beleidsmatige en technische ontwikkelingen kunnen deze vervangingen worden 
bijgesteld.
De hoofdzaak van de vervangingsinvesteringen voor de komende jaren zijn:
- de vervanging van de noodstroom voorziening en het plaatsen van raamfolie voor het gebouw 
 Archimedeslaan. Beiden ter realisatie van de gewenste energiebesparing;
- periodieke vervanging van de audiovisuele apparatuur (bijv. beamers/schermen vergaderzalen);
- de periodieke vervanging van meubilair t.b.v. werkplekken en vergaderruimten;
- de periodieke vervanging van kantoorautomatisering (m.n. lap tops) en bedrijfsvoeringsapplicaties;
- De periodieke vervanging van de dienstauto’s.

7.6  LEVENSDUURVERLENGENDE INVESTERINGEN

In het MIP zijn geen levensduurverlengende investeringen opgenomen.

7.7  INVESTERINGEN IN KWALITEITSVERBETERINGEN 

In het MIP is de volgende kwaliteitsverbeterende investeringen opgenomen:
- Nieuwe (slimmere) liftbesturing.
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MEERJARENONDERHOUDSPLAN8.

Het meerjarenonderhoudsplan (MOP) van de provincie voor gebouwen is bijgesteld, uitgaande van de hiervoor 
vermelde kaders en normeringen. In de bijlage is dit bijgestelde MOP opgenomen.

Door de bij 7.1 uitgelegde mutatie tussen vervangingsinvesteringen en variabel onderhoud (voorheen groot 
onderhoud) is er een toename aan variabel onderhoud ten aanzien van gebouwen. Hierdoor wordt de 
voorziening variabel onderhoud voor het huis voor de provincie zwaarder belast dan is opgenomen in de 
huidige meerjarenbegroting.

Een andere mutatie die is doorgevoerd is de eis vanuit het BBV dat de lasten van de gebouwen moeten 
worden toegerekend aan het taakveld en programma waarvoor het gebouw zijn primaire functie heeft.  Tot 
op heden zijn alle gebouwen opgenomen in het overzicht overhead. Door deze mutatie worden de gebouwen 
als volgt opgenomen in de begroting:
- de steunpunten in het programma Bereikbaarheid;
- de Paushuize in het programma Bestuur en Middelen;
- de huisvesting Archimedeslaan in het overzicht Overhead. 
Dit betekent ook dat de voorziening huisvesting moeten worden opgesplitst in drie afzonderlijke voorzieningen, 
omdat een voorziening niet over een programma heen kan (en mag) worden beoordeeld en/of geëgaliseerd. 

Deze opsplitsing heeft als gevolg dat als één van de voorzieningen (tijdelijk) een negatief saldo heeft, dit per 
voorziening moet worden aangevuld en dit niet meer zoals tot op heden op het totaal van deze drie 
voorzieningen tezamen kan worden beoordeeld. 

Het totaal is financieel uitgewerkt in hoofdstuk 9.
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FINANCIËN9.

In 2018 wordt er een “ Visie op bedrijfsvoering” opgesteld ter versterking van de samenhang tussen de 
separate beleidskaders van delen van de bedrijfsvoering, waar de ambitie voor de komende jaren door GS 
wordt vastgesteld

Uitgangspunten voor het opstellen van dit hoofdstuk zijn het BBV (Besluit begroten en verantwoorden), de 
nota investeren zoals vastgesteld door PS op 6 november 2017 en de hiervoor opgenomen uitgangspunten 
die van toepassing zijn op investeren en variabel onderhoud. 

Deze Nota kapitaalgoederen is de eerste nota m.b.t. de bedrijfsvoering waarin met name de financieel 
technische mutaties zijn verwerkt. Op basis van de op te stellen beleidskaders bedrijfsvoering en huisvesting, 
zal in 2018 nader worden beoordeeld of alle (nieuwe) kaderstellende uitgangspunten en onderliggende 
stukken nog aanleiding geven tot aanpassing van voorgaande en zal bij de Kadernota 2019 een voorstel 
worden gedaan voor eventuele aanpassingen in of de exploitatie of de noodzakelijke stortingen in reserves 
en voorzieningen. 

In dit hoofdstuk wordt per onderdeel van de bedrijfsvoering ingegaan op de gevolgen van het doorvoeren van 
voornoemde uitgangspunten en de actualisatie van het MIP en (waar van toepassing) het MOP op de begroting 
2018 en volgende jaren. De feitelijke (begrotings)mutaties worden opgenomen in de Kadernota 2018.

9.1  FINANCIËN ICT

Vanuit de ICT wordt de komende jaren zoveel als mogelijk uitgegaan van “managed services”. Hierbij betaalt 
de provincie voor het gebruik van hard- of software in plaats van voor de aanschaf van hard- of software. 
Hierdoor worden de investeringen verlaagd en komen periodieke betalingen aan derden voor het gebruik in 
plaats de afschrijvings- en exploitatielasten. Wel wordt er nog geïnvesteerd in de vervanging van de laptops 
en de daarvoor benodigde programmatuur. 
Naast de kantoorautomatisering zijn de meerjarige investeringen ter vervanging van de grote bedrijfsvoerings-
applicaties in beeld gebracht, uitgaande van de vastgestelde afschrijvingstermijnen. De vervanging hiervan 
was tot op heden niet opgenomen in de (meerjaren)begroting. Hierop wordt hierna separaat ingegaan.
Ook is in de Kadernota 2018 een voorstel gedaan om middelen te reserveren voor de periodiek 
(her)ontwikkeling van de digitale dienstverlening aan de samenleving. Hiervoor is een gemiddelde bepaald 
over de looptijd van 10 jaar. Dit gemiddelde is onderdeel van het jaarlijks exploitatiebudget. In de jaren dat 
er geen uitgaven zijn worden deze middelen gereserveerd in de reserve ICT ter egalisatie van het jaarlijkse 
exploitatiebudget.

De volgende mutaties hebben invloed op de exploitatielasten van ICT:
- Tot en met de begroting 2018 vond de berekening van de exploitatielasten en de daarmee 
 samenhangende mutaties in de reserve plaats voor de periode van de meerjarenraming (= vier jaar) en 
 werd daarna constant verondersteld. In deze nota zijn de lasten doorgerekend voor de komende 10 jaar.
- De doorvoering van managed services 
- Het maken van een scherper onderscheid tussen welke aanschaffingen zijn een investering en worden 
 afgeschreven over de vastgestelde periode en welke aanschaffingen komen periodiek of jaarlijks ten laste 
 van de exploitatie. Zo was de vervanging van telefoons voorheen een investering, maar omdat de 
 gemiddelde levensduur ca 2 jaar is, komen deze nu ten laste van de exploitatie, omdat 
 investeringsgoederen volgens de nota investeren een levensduur van 3 jaar of meer moeten hebben.
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Te zien is dat de geraamde exploitatielasten (rode lijn), uitgaande van de bestaande ICT toepassingen en 
digitale dienstverlening, de komende jaren voor ICT en digitale dienstverlening veel hoger zijn dan het 
beschikbare budget in de primaire begroting 2018 (blauwe lijn). 
Zoals hiervoor is uitgelegd werd t/m de begroting 2018 (slechts) vier jaar vooruitgekeken, hetgeen maakt 
dat de groene en blauwe lijn na 2021 constant zijn voorgesteld. 
Nu alle exploitatielasten zijn doorgerekend voor alle ICT- en digitale dienstverleningscomponenten is te zien 
dat het noodzakelijke gemiddelde exploitatiebudget ca € 3,8 miljoen bedraagt (paarse lijn) in plaats van ca 
€ 1,2 miljoen zoals geraamd in de primaire (meerjaren)begroting 2018. 
De grote mutaties hierin zijn de raming van de vervanging van de huidige bedrijfsvoeringsapplicaties van 
gemiddeld € 1,5 miljoen en de digitale dienstverlening van gemiddeld € 1,2 miljoen op jaarbasis. 
Hiervoor wordt een voorstel ter besluitvorming voorgelegd in de Kadernota 2018.

Uitgaande van het bestaande beleid wordt het jaarlijkse exploitatiesaldo (verschil tussen budget en 
exploitatielasten) onttrokken, resp. toegevoegd, aan de reserve ICT.

- De budgettering van de periodieke (door)ontwikkeling van de digitale dienstverlening.
Deze aanpassingen hebben de volgende invloed op de totale exploitatielasten, waarbij dit is afgezet tegen het 
huidig beschikbare budget van ICT en tegen het bij Kadernota 2018 voorgestelde budget t.b.v. ICT.

Ontwikkeling budget en exploitatielasten ICT en digitale dienstverlening
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In bovenstaande grafiek geeft de rode lijn aan hoe de reserve zicht ontwikkelt op basis van de primaire 
begroting 2018. Zoals hiervoor in de grafiek van de exploitatie is te zien, zijn de jaarlijkse lasten iets groter 
dan het beschikbare budget dus daalt de reserve langzaam.

De paarse lijn geeft aan welke ontwikkeling de reserve ICT heeft indien er geen bijstelling plaatsvindt van de 
begroting. Dit wil zeggen dat het huidige budget niet voldoende is om alle ICT middelen en digitale 
dienstverlening op peil te houden. In 2019 wordt de reserve dan negatief.

Na bijstelling van het exploitatiebudget van de (meer)jarenbegroting zoals voorgesteld in de Kadernota 2018 
ontstaat de groene lijn en is t/m 2028 de reserve voldoende om de ontwikkelingen te dekken en is er nog 
een buffer ter opvanging van onverwachte ontwikkelingen.

Het voorstel is om de reserve ICT om te zetten in een reserve bedrijfsvoering. Dit omdat ICT één van de 
middelen is om de bedrijfsvoering efficiënt en effectief in te richten, maar er soms ook andere keuzes worden 
gemaakt die de inzet van een ander middel vragen. Tevens wordt hiermee het effect van het resultaat van de 
bedrijfsvoering op het totale resultaat (nagenoeg) geëlimineerd, omdat voor- en nadelen van de bedrijfsvoering 
worden opgevangen vanuit deze reserve. Nadere uitwerking hiervan vindt plaats n.a.v. de eerder genoemde 
visie op bedrijfsvoering

9.1.1 DE BEDRIJFSVOERINGSAPPLICATIES:
Tot op heden is de vervanging van de bedrijfsvoeringsapplicaties (bijvoorbeeld: ERP (Presto), business intelli-
gence tool (BI tool), documentmanagent systeem) niet opgenomen in de raming van de vervangingsinves-
teringen. De kosten van de aanschaf van deze systemen zijn in het verleden voor een groot deel gedekt vanuit 
eenmalig beschikbaar gestelde middelen, waardoor geen structurele afschrijvingslasten zijn geraamd voor 
deze investeringen en er geen kredieten zijn geraamd voor de vervanging van deze investeringen.
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Vanuit het BBV en de nota investeren, zijn deze investeringen een onderdeel van de investeringsraming in de 
begroting en worden deze vervangingsinvesteringen vanaf heden bij realisatie opgenomen op de balans en 
over de vastgestelde afschrijvingstermijnen afgeschreven. Dit betekent dat de verwachte vervanging en de 
hiermee samenhangende afschrijvingslasten onderdeel worden van de (meerjaren)begroting.
Omdat de vervanging van bedrijfsvoeringsapplicaties veelal complex is en daardoor moeilijk voorspelbaar wat 
de vervangingskosten hiervan zijn, is voor de investeringsraming uitgegaan van de vastgestelde afschrijving-
stermijnen en de investeringsomvang in euro’s van de huidige applicaties. 

Veranderingen in o.a. regelgeving, informatiebehoeften in- en extern en technologische ontwikkelingen en de 
mogelijkheden van overgang naar managed services, zullen van invloed zijn op zowel het moment van vervang-
ing als de kosten van de vervanging. Omdat de afschrijvingstermijn op basis van de afschrijvingstabel 5 jaar is 
voor software, is de periodieke vervanging eveneens inzichtelijk gemaakt.

De raming van de investeringen van bedrijfsvoeringsapplicaties is als volgt:

bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Presto Financiën en 
Control

   1.969     1.969   

Business Intelligence 
Tool 325     325     325

HRM systeem 55 1.078    55 1.078    55

Facilitair Management 
Informatie Systeem 519     519     519

Document Management 
Systeem 110 803    110 803    110

Website Internet en 
Extranet  88 792     88 792     88

Service management 
systeem   55 501    55 501   

E-Provincie 391 1.408 1.320   391 1.408 1.320   391

Totaal 1.488 4.081 1.375 2.470 0 1.488 4.081 1.375 2.470 0 1.488

Zoals hiervoor aangegeven zijn deze investeringen tot op heden niet geraamd in de (meerjaren)begroting 
2018-2021. De financiële gevolgen van deze vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in de Kadernota 2018. 
Hierbij zal ook worden toegelicht wat de functie van de verschillende applicaties is. 

De met deze investeringen samenhangende afschrijvingslasten zijn:

bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Afschrijvingslasten 124 421 1.238 1.139 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883

Investeringen bedrijfsvoeringsapplicaties

Afschrijvingen bedrijfsvoeringsapplicaties

Te zien is dat er in 2022 een ideaalcomplex ontstaat en er gemiddeld € 1,8 miljoen op jaarbasis nodig is ter 
dekking van de afschrijvingslasten.
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9.2 FINANCIËN DIENSTAUTO’S

De in de huidige meerjarenraming opgenomen periodieke vervanging van dienstauto’s en de daaraan 
verbonden exploitatielasten geeft geen aanleiding tot aanpassing van de (meerjaren)begroting.

9.3 FINANCIËN HUISVESTING

9.3.1 GENERIEKE VERANDERINGEN
Door de toepassing van de regelgeving van het BBV en de Nota investeren, is naar voren gekomen dat wat 
tot heden veelal is aangemerkt als een vervangingsinvestering, feitelijk valt onder variabel onderhoud. Dit 
heeft als gevolg dat er een verandering plaatsvindt hoe e.e.a. in de begroting wordt opgenomen. 
Bij investeringen worden de daaruit voortkomende afschrijvingslasten, gedurende de afschrijvingsduur van 
de investering ten laste van de exploitatie gebracht. Deze lasten worden bij het huis voor de provincie gedekt 
door de huurinkomsten en een evt. positief/negatief saldo wordt t.g.v. resp. t.l.v. de bestemmingsreserve 
huisvesting gebracht.

De lasten van variabel onderhoud worden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen groot onderhoud 
(huisvesting en steunpunten) gebracht. De voeding van de voorzieningen is een exploitatielast in de begroting

Schematisch samengevat:

Was geraamd 
als:

Financiële dekking was Is o.b.v. 
regelgeving

Financiële dekking wordt

Vervangings-
investering

Afschrijvingslasten ten laste 
van de exploitatie

Variabel 
onderhoud

Ten laste van voorziening 
variabel onderhoud

Effecten op de 
begroting

Investering komt gedurende 
de afschrijvingsperiode ten 
laste van de exploitatie;

Variabel onderhoud wordt in 
jaar van uitvoeren ten laste 
van de voorziening gebracht

Effecten op 
reserve of 
voorziening

Exploitatieresultaat wordt 
‘verrekend’  met de reserve

Voorziening moet 
voldoende groot zijn om 
last te dragen; indien nodig 
bijstellen ten laste van de 
exploitatie

Gevolgen 
verandering

Minder kapitaallasten via 
exploitatie ten laste van 
reserve

Meer variabel onderhoud 
ten laste van de 
voorziening

Naast de mutaties tussen vervangingsinvesteringen en variabel onderhoud is uitgegaan van een verwachte 
ontwikkeling van de huurcontracten. 

Tot op heden is er één voorziening voor variabel onderhoud voor alle gebouwen. Vanuit het BBV moeten deze 
voorzieningen per programma worden onderscheiden. Dit betekent dat er drie afzonderlijke voorzieningen 
komen. Eén voor het Huis voor de provincie, één voor de Paushuize en één voor de steunpunten. 
Begrotingstechnisch heeft dit als gevolg dat deze voorzieningen niet meer als één voorziening worden gezien 
ter beoordeling van de ontwikkeling van het saldo, maar dat iedere voorziening afzonderlijk moet worden 
beoordeeld op de toereikendheid van het saldo ter afdekking van het toekomstige variabele onderhoud.

In de bijlagen is per soort gebouw gedetailleerd in beeld gebracht welke mutaties er ontstaan als gevolg van 
deze verandering zowel op de reserves als op de voorzieningen. Hierna worden de effecten op de begroting 
op hoofdlijnen weergegeven.
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9.3.2 EFFECTEN MIP EN MOP OP DE BEGROTING
Op basis van het geactualiseerde MOP (zie ook bijlagen), waarin is uitgegaan van de kaders zoals 
opgenomen in het BBV, de Nota investeren en deze nota, komt naar voren dat er een groter beslag gelegd 
wordt op de voorziening variabel onderhoud voor het huis voor de provincie. Zoals in 9.3.1. is uitgelegd 
komen er per saldo geen hogere lasten ten laste van de begroting, maar is er sprake van een verschuiving 
van investeringen naar variabel onderhoud.

Het gevolg hiervan is dat er in 2018 een (eenmalige) extra dotatie aan deze voorziening variabel noodzakelijk 
is van € 4 miljoen om te voorkomen dat de voorziening voor het variabel onderhoud van het Huis voor de 
provincie een negatief saldo krijgt, wat vanuit het BBV niet is toegestaan. Door deze extra dotatie wordt er in 
2018 € 4 miljoen minder in de reserve huisvesting gestort. Dit voorstel is onderdeel van de Kadernota 2018.

Schematisch:

Hogere storting in de voorziening variabel ten laste van de exploitatie € 4 mln.

Lagere storting in de reserve huisvesting vanuit de exploitatie € 4 mln.

Ondanks deze extra dotatie ontstaat er ook op de langere termijn een tekort in de voorziening van m.n. de voor-
ziening Huis voor de provincie. In de volgende grafiek is dit inzichtelijk gemaakt.

Ontwikkeling voorziening variabel onderhoud Huis voor de provincie 
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In de lijn “ eindsaldo o.b.v. huidige storting voorziening” is te zien dat de voorziening voor het Huis voor de 
provincie in 2018 een negatief saldo heeft dat de komende jaren ook negatief blijft. Omdat dit vanuit de 
regelgeving niet is toegestaan moet er een eenmalige storting in 2018 van € 4 miljoen plaatsvinden. Door 
deze storting ontstaat de lijn “eindsaldo na eenmalige storting € 4 mln”. 

Te zien is dat de voorziening variabel onderhoud t/m 2027 nog positief is, maar daarna negatief wordt. 
Het voorstel is om de structurele storting in de voorziening variabel onderhoud te verhogen naar € 0,5 miljoen 
(is nu € 173.000). 
Hierbij wordt opgemerkt dat er geen nieuwe lasten zijn opgevoerd ten opzichte van eerdere besluitvorming 
door PS. Het effect worden veroorzaakt door de hiervoor toegelichte verschuiving van 
‘vervangingsinvesteringen’ naar variabel onderhoud. Hierdoor komt de onderhoudslast ineens ten laste van de 
voorziening in plaats van de afschrijvingslasten die over een langere periode worden verdeeld.

Het MIP en het MOP, is ook op pandniveau geactualiseerd. Het effect van de bijstelling van het MIP en het 
MOP is voor de andere panden minder groot dan die voor het Huis voor de provincie.
Door de bijstellingen van de MOP ’s, zoals opgenomen in de bijlage, is berekend wat over een periode van 
10 jaar de gemiddelde lasten zijn van het variabele onderhoud. Deze lasten worden gemiddeld ieder jaar 
onttrokken aan de voorziening variabel onderhoud. Om de voorziening op peil te houden moet dus ook 
gemiddeld eenzelfde bedrag worden gestort in de voorziening variabel onderhoud. 
In onderstaande tabel en grafiek is zichtbaar gemaakt hoe de gemiddelde jaarlijkse lasten voor variabel 
onderhoud zich verhouden tot de huidige gemiddelde storting in deze voorziening. 

Bedragen x € 1.000

Gem lasten 
variabel 
onderhoud

huidige storting 
in de 
voorziening

voorstel 
aanpassing 
storting in de 
voorziening

voorstel 
structurele 
storting in de 
voorziening

Paushuize 44 10 34 44

Huis voor de provincie 716 173 327 500

Huis ter Heide 30 41 -11 30

De Meern 33 19 14 33

Totaal aanpassing   364  

Waarvan binnen de begroting te dekken   37  

Nog te dekken   327  
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Samenvattend:
1. Er een bijstelling noodzakelijk is voor Paushuize. Hier moet de structurele storting in de voorziening 
 variabel onderhoud worden verhoogd van jaarlijks € 10.000 naar € 44.000,--. Deze mutatie kan 
 plaatsvinden binnen het huidige exploitatie budget.
2. De gemiddelde jaarlijkse lasten voor variabel onderhoud voor het Huis voor de provincie zijn 
 ca. € 0,7 miljoen, terwijl de jaarlijkse storting slechts ca. € 0,2 miljoen groot is. Feitelijk zou de bijstelling 
 een plus moeten zijn van € 0,553 miljoen Maar met een ophoging tot afgerond € 0,5 miljoen is de 
 voorziening tot 2036 positief. Door jaarlijks de voorziening te beoordelen voor de komende 10 jaar kan 
 voldoende tijdig tot bijstelling worden overgegaan.
3. De voorziening  voor de steunpunten moet per steunpunt worden aangepast. Per saldo heeft dit nagenoeg 
 geen budgettair effect. Per saldo een plus van € 3.000,-- op jaarbasis, die plaatsvindt binnen het 
 beschikbare exploitatie budget.
Deze mutaties zullen worden voorgesteld in de Kadernota 2018.

Reserve huisvesting Archimedelaan:
De reserve huisvesting Archimedeslaan (Huis voor de provincie) dient ter egalisatie van het jaarlijks 
exploitatiesaldo. Het exploitatiesaldo wordt bepaald door het saldo van de jaarlijkse onderhouds- en 
exploitatielasten ten behoeven van o.a. energie, belastingen vast onderhoud en de huurinkomsten.

Ten opzicht van de meerjarenbegroting 2017 zijn de volgende factoren van invloed op de hoogte van deze 
reserve:
1. De actualisatie van het MOP en de toepassing van de actuele kaders van de nota investeren en deze 
 Nota kapitaalgoederen, waardoor er een mutatie optreedt in het jaarlijkse resterende exploitatiesaldo dat 
 kan worden gestort in de reserve
2. De ontwikkeling van de huuropbrengsten

variabel onderhoud en jaarlijkse storting in voorziening
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In de grafiek is zichtbaar  (lijn “ basis nota kapitaalgoederen) dat er in 2018 € 4 miljoen minder wordt gestort 
vanuit de exploitatie door de eenmalige storting in de voorziening variabel onderhoud, die hiervoor al is 
toegelicht. Daarnaast is, door de reële raming van de huuropbrengsten, de gemiddelde jaarlijkse dotatie 
vanuit de huurexploitatie lager dan op basis van de begroting 2018 is geraamd. Ondanks de geraamde lagere 
dotaties zal deze reserve na 2028 negatief worden. 
 
Door de extra dotatie van € 327.000 ontstaat de lijn “ Basis na extra onttrekking 327K”. Hierdoor wordt de 
reserve in 2028 negatief. 
Omdat de ontwikkeling van deze reserve nauw samenhangt met de ontwikkeling van de huurcontracten zal 
dit jaarlijks op voorgaande wijze voortschrijdend worden beoordeeld en inzichtelijk worden gemaakt.
Het voorstel in de Kadernota 2018 zal zijn de extra dotatie aan de voorziening variabel onderhoud ten laste 
te brengen van de exploitatie, waardoor er een lagere dotatie plaatsvindt aan de reserve huisvesting 
Archimedeslaan.

3. De extra dotatie vanuit de exploitatie in de voorziening variabel onderhoud van € 4 miljoen in 2018, 
 waardoor er ook eenzelfde bedrag minder wordt gestort in de reserve huisvesting Archimedeslaan
4. De extra structurele dotatie aan de voorziening variabel onderhoud van € 327.000,-- onderhoud zoals 
 voorgesteld in paragraaf 9.3.2. Indien deze ten laste van de exploitatie komt zonder bijstelling van de 
 begroting, dan verlaagt dit bedrag de dotatie aan deze reserve huisvesting Archimedeslaan.

Deze ontwikkelingen zijn zichtbaar in de volgende grafiek:
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BELEIDSVERANTWOORDING10.

10.1  PLANNING EN CONTROL CYCLUS 

Na vaststelling van deze nota kapitaalgoederen zal de uitkomst hiervan (met name MIP en MOP) worden 
opgenomen in:
a. De Kadernota 2018: voor die investeringen resp. gevolgen voor onderhoud, die niet gedekt kunnen 
 worden binnen de huidige meerjarenraming van de provincie. Hierdoor is er een integrale afweging door 
 PS mogelijk. Het gaat hierbij om de vervanging van de bedrijfsvoeringsapplicaties,  de doorvoering van 
 managed services, de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening en de bijstellingen van de storting 
 in de voorziening variabel onderhoud Huis voor de provincie, Paushuize en steunpunten.
b. De Programmabegroting 2018 (bijstelling) en 2019 en Meerjarenraming 2020-2022.

Bij Kadernota en Najaarsrapportage zal worden gerapporteerd op die onderdelen van het MIP/MOP die niet 
(kunnen) worden uitgevoerd volgens planning en/of op die (investerings)projecten waarvan PS heeft 
aangegeven hierover geïnformeerd te willen worden.
In de jaarstukken zal worden gerapporteerd welk deel van het MIP/MOP in het boekjaar is gerealiseerd en 
welke effecten e.e.a. heeft op het saldo van de jaarrekening resp. de volgende (meerjaren)begroting.

De actualisering van het MIP/MOP in relatie tot de jaarstukken is tevens de basis voor de op- en bijstelling 
van het MIP/MOP voor de daaropvolgende (meerjaren)begroting.

10.2  BELEIDSCYCLUS

Zoals is aangeven wordt het MIP/MOP jaarlijks geactualiseerd. De uitgangspunten van deze Nota 
kapitaalgoederen zijn geldig gedurende een periode van 6 jaar (2018 t/m 2023). Bijstelling in deze periode 
zal alleen plaatsvinden als dit of beleidsmatig vanuit PS wordt vastgesteld of dat er wijzigingen zijn in 
wet/regelgeving die bijstelling noodzakelijk maken.
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BIJLAGE 1

BEGRIPPENLIJST

business-case Een document over een voorgenomen investeringsbeslissing. Het bevat een feitelijke 
beredenering of een project voldoende waarde toevoegt aan de organisatie binnen 
gestelde criteria.

device Letterlijk: apparaat; in context van deze nota gaat het bijvoorbeeld om smartphone 
of tablet

kapitaalgoederen Zie investeringen

kapitaalvernietiging Het uit gebruik moeten nemen van investeringsgoederen, terwijl deze nog niet zijn 
afgeschreven zoals bij aanschaf is vastgesteld.

ondersteunend proces Processen die ondersteunend zijn aan het primaire proces 

primaire proces Processen die direct verbonden zijn met het voortbrengen van de diensten en 
producten van de provincie

managed services het overhevelen van enkele bedrijfsprocessen naar een externe partij met als doel 
een hogere efficiëntie of lagere kosten.

complexe projecten Projecten zoals gedefinieerd in de nota investeren

Investeringen (kapitaal) Goederen die worden ingezet voor een periode voor > 3 jaar en waarvan 
de aanschafkosten > € 100.000,-- (gedefinieerd in de nota investeren)

variabel onderhoud Onderhoud dat noodzakelijk is om het investeringsgoed te laten functioneren zoals 
vastgelegd is in de nota kapitaalgoederen en veelal ingrijpend van aard is en dat op 
een (groot) deel van het investeringsgoed wordt uitgevoerd. Dit onderhoud heeft een 
onderhoudscyclus van twee jaar of langer en een niet jaarlijks gelijk volume in euro’s

bedrijfsvoeringsapplicaties Software applicaties die noodzakelijk zijn in de ondersteunende processen van de 
bedrijfsvoering
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BIJLAGE 2

ONTWIKKELINGEN EXPLOITATIE, RESERVES EN 
VOORZIENINGEN HUISVESTING.

In deze bijlage is per locatie de ontwikkeling van de exploitatie, de daarmee samenhangende (egalisatie)
reserves en voorzieningen voor variabel onderhoud weergegeven.
Deze gegevens zijn gebaseerd op de eveneens in de bijlagen opgenomen MIP en MOP. De onderliggende 
(reken)tabellen zijn beschikbaar bij het domein bedrijfsvoering.

Archimedeslaan:

Effecten bijstelling exploitatie en reserve Archimedeslaan:

Het verloop van de reserve huisvesting Archimedeslaan is nu (basis begroting 2017 en verwerking van 
concept jaarrekening 2017) als volgt:

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Beginsaldo 25.949 25.634 25.396 25.158 24.920 24.682 24.444 22.155 19.298 17.009 14.367 11.737

Storting 
huuropbrengst 4.023 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 1.677 1.120 1.820 1.820 1.820 1.820

onttrekking 
kapitaallasten -4.338 -4.428 -4.428 -4.428 -4.428 -4.428 -3.966 -3.977 -4.109 -4.462 -4.450 -4.476

basis begroting 
2017-2020 25.634 25.396 25.158 24.920 24.682 24.444 22.155 19.298 17.009 14.367 11.737 9.081

In dit verloop is een prognose opgenomen van de verandering van de huurcontracten, na afloop van de lopende 
contractperioden.
Hierin moet worden verwerkt de hiervoor toegelichte switch van de (voorheen) vervangingsinvesteringen naar 
het variabel onderhoud. Dit heeft sec geen gevolgen voor het saldo van de exploitatie. Echter omdat er meer 
variabel onderhoud ten laste komt van de voorziening, is er als eerste een extra (eenmalige) dotatie aan deze 
voorziening noodzakelijk van € 4 miljoen (zie hierna).
Hierdoor wordt er ook € 4 miljoen minder in de reserve gestort.
Schematisch:

Storting in de voorziening ten laste van de exploitatie € 4 mln.

Minder storting in de reserve vanuit de exploitatie € 4 mln.

Opgemerkt wordt dat er geen nieuwe lasten zijn toegevoegd. Alleen door de verschuiving van lasten is er een 
mutatie nodig van deze reserve naar de voorziening.
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4   Het variabel onderhoud in 2018 in installaties betreft m.n. de zonwering (€ 1,8 mln.), luchtbehandeling (€ 0,7 mln.), 
beveiliging (€ 0,2 mln.) en dak onderhoud (€ 0,2 mln.). 

Door voornoemde veranderingen is de ontwikkeling van de reserve huisvesting Archimedeslaan, inclusief de 
verwerking van het (concept) jaarresultaat 2017 als volgt:

Bedragen x 
€ 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Beginsaldo 25.949 25.634 21.504 21.360 18.165 16.503 14.850 13.053 10.699 9.045 7.022 5.007

Storting 
huuropbrengst 4.023 25 4.025 926 2.600 2.600 2.392 1.835 2.535 2.535 2.535 2.535

onttrekking 
kapitaallasten -4.338 -4.155 -4.169 -4.121 -4.262 -4.253 -4.189 -4.189 -4.189 -4.558 -4.550 -4.530

basis nota 
kapitaal-
goederen 25.634 21.504 21.360 18.165 16.503 14.850 13.053 10.699 9.045 7.022 5.007 3.012

Bedragen x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Beginsaldo 208 216 258 82 165 204 225

Storting 173 173 173 173 173 173 173

onttrekking 165 132 348 91 134 151 123

Eindsaldo 216 258 82 165 204 225 275

Uit de ontwikkeling van het saldo door de lagere storting in de reserve ten faveure van de voorziening komt naar 
voren dat er uitgaande van de huidige gegevens en uitgangspunten pas na 2028 een tekort ontstaat in deze 
reserve. Dit tekort is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de huurinkomsten en zal jaarlijks bij de P&C 
documenten worden geactualiseerd. E.e.a. zal eveneens in de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing 
van de jaarstukken 2017 worden opgenomen. 

Effecten bijstellingen variabel onderhoud en de voorziening variabel onderhoud Archimedeslaan

Het verloop van de voorziening Groot onderhoud Archimedeslaan is nu (basis begroting 2018) als volgt:4

Het verloop van voorziening groot onderhoud Archimedeslaan bedraagt na de bijstorting van de € 4 miljoen in 
2017 en de aanpassing van het MOP, uitgaande van de kaders en uitgangspunten in deze nota, als volgt:

Bedragen x 
€ 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Beginsaldo 287 341 3.651 512 389 182 284 282 395 513 683 482

Storting 173 4.173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173

onttrekking -119 -863 -3.312 -295 -381 -71 -175 -60 -55 -3 -375 -731

Eindsaldo na 
eenmalige 
storting 4 mln 341 3.651 512 389 182 284 282 395 513 683 482 -76
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5     Het variabel onderhoud in 2018 in installaties betreft m.n. de zonwering (€ 1,8 mln.), luchtbehandeling (€ 0,7 mln.), 
beveiliging (€ 0,2 mln.) en dak onderhoud (€ 0,2 mln.). 

De voorziening is t/m 2027 nog positief, daarna negatief. Zonder bijstelling van beleid betekent dit dat een 
bijstorting in deze voorziening noodzakelijk is. Het uitgangspunt binnen de provincie is dat de voorziening voor 
een periode van 10 jaar positief moet zijn en hiervoor de middelen beschikbaar worden gesteld. Omdat de 
voorziening kort na deze periode negatief wordt is het voorstel om hierop nu reeds te anticiperen en de 
jaarlijkse storting in de voorziening (nu € 0,173 miljoen) op te hogen naar € 0,5 miljoen Dit voorstel is 
onderdeel van de Kadernota 2018.

Samenvattend financieel effect MIP/MOP op de exploitatie Archimedeslaan:

Bij voorgaande is uitgegaan van de volgende gegevens die na juiste toepassing van de regelgeving ten laste 
van variabel onderhoud komen resp. investeringen zijn, waarvan de kapitaallasten ten lasten van de exploitatie 
komen. Dit is afgezet tegen de huidige begrotingsgegevens (bedragen in euro’s)5:

M
O
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/ 

M
IP

 N
ie

uw

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Voorzieningen Bouwkunde  356.348  225.911  50.000  362.196  -  172.174  - 

Voorzieningen Installaties  496.853  3.136.353  295.308  18.333  61.798  3.000  60.000 

Voorzieningen AV- middelen  -  -  -  -  8.850  -  - 

Voorzieningen Losse inrichting  10.000  -  -  -  -  -  - 

Exploitatie Installates  661.920  661.920  661.920  661.920  661.920  661.920  661.920 

Exploitatie Bouwkunde  280.401  243.091  261.473  284.455  184.433  254.891  346.440 

Exploitatie AV - middelen  84.750  84.750  84.750  84.750  84.750  84.750  84.750 

Exploitatie Losse inrichting  71.950  71.950  71.950  71.950  71.950  71.950  71.950 

To
ta

al
 n

ie
uw Totaal voorziening  863.201  3.362.264  345.308  380.529  70.648  175.174  60.000 

Totaal exploitatie  1.099.021  1.061.711  1.080.092  1.103.074  1.003.053  1.073.511  1.165.060 

TOTAAL  1.962.222  4.423.975  1.425.401  1.483.603  1.073.701  1.248.684  1.225.060 

M
JO

P 
O

U
D Voorziening oud  191.992  395.400  362.488  296.310  147.900  175.244  839.000 

exploitatie oud  1.153.184  1.131.869  1.207.854  1.149.579  1.135.924  1.157.169  1.137.384 

TOTAAL  1.345.176  1.527.269  1.570.342  1.445.889  1.283.824  1.332.413  1.976.384 

To
ta

al
 v

er
sc

hi
l Verschil 

voorziening  -671.209  -2.966.864  17.180  -84.219  77.252  71  779.000 

Verschil 
exploitatie  54.163  70.158  127.762  46.505  132.871  83.658  -27.676 

TOTAAL Verschil  -617.046  -2.896.706  144.941  -37.714  210.123  83.729  751.324 

Totaal verschil  2018 - 2024                 -2.261.349 
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Te zien is dat er in 2019 een grote post variabel onderhoud t.b.v. installaties nodig is die een fors beslag legt 
op de voorziening. Dit groot onderhoud was eerder begroot als “ vervangingsinvestering” waardoor de lasten 
werden uitgesmeerd over ca. 30 jaar. Dit is ook de belangrijkste oorzaak van de correctie van € 4 miljoen in 
2017 tussen de reserve en de voorziening. Ook is te zien dat er jaarlijks minder kapitaallasten ten laste van de 
exploitatie komen. Zoals eerder aangegeven zijn er geen nieuwe investeringen opgenomen. Het MIP en MOP is 
geactualiseerd uitgaande van de bekende gegevens ultimo 2017.

Paushuize: 

Effecten bijstellingen variabel onderhoud en de voorziening Paushuize

Het verloop van de voorziening groot onderhoud Paushuize is op basis van niet bijgestelde ontwikkelingen 
(na verwerking resultaat 2017) als volgt:

Tot heden werd de voorziening groot onderhoud als één voorziening beoordeeld en kon het negatieve saldo 
van Paushuize worden “ verrekend” met het totaal van de voorziening. Omdat vanuit de regelgeving het 
Paushuize valt binnen een ander programma is deze verrekening niet meer mogelijk. Uitgaande van het 
bijgestelde MOP en de daaruit voortvloeiend gemiddeld onderhoud op jaarbasis, zal de storting in de 
voorziening structureel moeten worden opgehoogd. Dit zal bij de Kadernota 2018 worden opgenomen en is 
budgettair neutraal binnen het totaal van de exploitatie.

Na verwerking rekening 2017 en de structurele ophoging van de storting met € 34.000, is de voorziening 
groot onderhoud Paushuize als volgt:

Bedragen x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022

Beginsaldo 45 -10 3 8 11

Storting 10 10 10 10 10

onttrekking -65 3 -5 -7 -6

Eindsaldo -10 3 8 11 15

Bedragen x 
€ 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Beginsaldo 45 57 49 51 68 70 106 150 187 204 124

Storting 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

onttrekking -31 -53 -42 -27 -42 -8  -7 -27 -124 -9

eindsaldo 57 49 51 68 70 106 150 187 204 124 159
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Steunpunten de Meern en Huis ter Heide:

Effecten bijstellingen variabel onderhoud en de voorziening steunpunten

Voorziening groot onderhoud steunpunten is nu (basis begroting 2018 en verwerking concept jaarrekening 
2017) als volgt:

Bij de steunpunten is er een wel mutatie door de actualisatie van het MOP, maar is er per saldo nagenoeg geen 
mutatie nodig in de jaarlijkse storting.
Na verwerking van de mutaties ziet de voorziening groot onderhoud voor de steunpunten er als volgt uit:

Bedragen x 
€ 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Beginsaldo 144 145 177 196 181 205 207 261 184 236 270

storting DM + HtH 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

onttrekking  DM + HtH -62 -31 -43 -78 -39 -62 -9 -139 -11 -29 -90

Eindsaldo 145 177 196 181 205 207 261 184 236 270 243

Bedragen x 
€ 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Beginsaldo 168 144 155 172 214 223 76 -75

Storting DM + HtH 60 60 60 60 60 60 60 60

onttrekking DM + HtH 84 50 43 18 51 207  211 263

Eindsaldo 144 155 172 214 223 76 -75 -287
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BIJLAGE 3

ONTWIKKELING ICT

Mede door de overstap naar managed services ziet de verandering in de inzet van de reserve er als volgt uit:

In de eerste tabel is in beeld gebracht wat het verloop is van de ICT reserve voor de (concept) jaarstukken 
2017 uitgaande van de begroting 2017.

De mutaties in de ICT worden veroorzaakt door managed services en de aanpassing in wat is een investering 
en wordt afgeschreven en wat  komt ten laste van de exploitatie. Zo was de vervanging van telefoons 
voorheen een investering, maar omdat de gemiddelde levensduur ca 2 jaar is, komen deze nu ten laste van 
de exploitatie, omdat investeringsgoederen een levensduur van 3 jaar of meer moeten hebben.
Tevens heeft er een doorrekening van alle mutaties plaatsgevonden t/m 2028 (10 jaar) conform de 
uitgangspunten van de nota investeren. Hierdoor is ook in beeld gebracht welke investeringen resp. andere 
mutaties er plaatsvinden na de meerjarenperiode. Dit is gedaan om te beoordelen of een reserve in deze 
periode moet worden bijgesteld.

In de volgende tabel is opgenomen wat de effecten zijn van de mutaties in enerzijds de methodiek en 
anderzijds de overgang naar managed services en rekening houdend met de (doorontwikkeling) digitale 
dienstverlening. 
Hierbij is rekening gehouden met de bijstelling van het budget zoals voorgesteld in de Kadernota 2018.

Obv 
afschrijvings-
systematiek/
criteria 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Beginsaldo
bedragen 
x € 1.000 5.002 4.891 4.911 5.394 5.614 5.399 5.185 4.971 4.756 4.524 4.327 4.113

Storting 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186

Onttrekking 
kapitaallasten -249 -541 -703 -699 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350

Onttrekking 
investeringen 
direct t.l.v. 
reserve 0 -55 0 -171 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16

Onttrekking 
implementatie-
kosten -1.048 -570 0 -98 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034

Eindsaldo 4.891 4.911 5.394 5.614 5.399 5.185 4.971 4.765 4.524 4.327 4.113 3.899
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Exploitatie ICT 
na voorstel 
kadernota 
2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

bedragen x 
€ 1.0000              

Exploitatie ICT 
na vaststellen 
kadernota 2018 3.826 3.826 3.826 3.826 3.826 3.826 3.826 3.826 3.826 3.826 3.826

kapitaallasten 
kantoor-
automatisering -479 -401 -397 -336 -328 -448 -443 -443 -443 -443 -443

Digitale 
Dienstverlening -759 -3.135 -649 -545 -501 -2.734 -457 -418 -391 -523 -2.827

Kapitaallasten 
bedrijfsvoerings-
applicaties -124 -421 -1.238 -1.139 -1.883 -1.883 -1.883 -1.883 -1.883 -1.883 -1.883

implementatie- 
en projectkosten -2.350 -1.003 -1.264 -609 -1.034 -684 -1.259 -909 -899 -744 -899

Saldi onttrekking/
storting 113 -1.135 278 1.197 81 -1.923 -216 173 210 233 -2.226

Ten opzichte van de voorgaande tabel is te zien dat de kapitaallasten na 2020 hoger zijn, hetgeen een gevolg 
is van een juiste doorrekening van deze periode. Tevens is te zien dat door de lasten van managed services 
de exploitatielasten stijgen. 
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BIJLAGE 4

MIP ICT

Investeringen in ICT exclusief de bedrijfsvoeringsapplicaties:

Deze investeringen zijn gedekt binnen het totaal van de meerjarenbegroting.

De raming van de investeringen van bedrijfsvoeringsapplicaties is als volgt:

bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Presto Financiën en 
Control    1.969     1.969   

Business Intelligence 
Tool 325     325     325

HRM systeem 55 1.078    55 1.078    55

Facilitair Management 
Informatie Systeem 519     519     519

Document Management 
Systeem 110 803    110 803    110

Website Internet en 
Extranet  88 792     88 792     88

Service management 
systeem   55 501    55 501   

E-Provincie 391 1.408 1.320   391 1.408 1.320   391

Totaal 1.488 4.081 1.375 2.470 0 1.488 4.081 1.375 2.470 0 1.488

Bedragen x 
€ 1.000
Investeringen ICT 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

(excl bedrijfsvoeringsap-
plicaties)

Werkplek laptops €  26  € 1.839 € 1.839

Werkplek applicaties     € 375 € 375

Totaal €  26 € 2.214 € 2.214

Investeringen bedrijfsvoeringsapplicaties
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BIJLAGE 5

MIP GEBOUWEN
MIP gebouwen betreft de gebouwen: Archimedeslaan, Paushuize en de steunpunten de Meern en Huis ter 
Heide. In deze tabel is geen onderscheid gemaakt naar gebouw. 

Deze investeringen zijn qua afschrijvingslasten gedekt binnen het totaal van de meerjarenbegroting.

Bedragen in 
euro’s 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

BINNENWAND-
AFWERKING  142.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Spanbehang 
Statenzaal  142.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

BINNENWAND-
OPENINGEN  - 

 
175.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Aanpassen toe-
gang/tourniquet  - 

 
175.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

BUITENWAND-

OPENINGEN  407.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Blankglas dubbel 407.000 - - - - - - - - - -

CENTRALE 
ELEKTRO-
TECHNISCHE 
VOORZIENIN-
GEN  42.941 

 
1.000.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Noodstroom 
aggregaat   1.000.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

COMMUNICATIE 197.000 - - 238.500 - 197.000 - - 238.500 - 197.000

Commissiekamer  20.000  -  -  -  -  20.000  -  -  -  -  20.000 

Foyer  -  -  -  29.500  -  -  -  -  29.500  -  - 

Statenzaal - - - 209.000 - - - - 209.000 - -

Vergaderzalen 177.000 - - - - 177.000 - - - - 177.000

LOSSE GE-
BRUIKERSIN-
VENTARIS  76.300  -  579.227  - 

 
1.277.289  -  -  -  -  -  - 

Kantoormeubilair 76.300 - 579.227 - 1.277.289 - - - - - -

REGELING 
KLIMAAT EN 
SANITAIR

 
200.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Lucht en water-
zijdig inregelen  200.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

TRANSPORT  250.000  -  800.000  -  -  -  -  -  -  -  - 

Elektrische lift 
algemeen  250.000  -  680.000  -  -  -  -  -  -  -  - 
Hydraulische lift 
algemeen  -  -  120.000  -  -  -  -  -  -  -  - 

Eindtotaal

 

242.941 

 

2.072.300 

 

175.000 

 

1.379.227 

 

238.500 

 

1.277.289 

 

197.000  -  - 

 

238.500  - 

 

197.000 
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BIJLAGE 6

MOP GEBOUWEN HOOFDTHEMA’S

Dit MOP gebouwen betreft de gebouwen: Archimedeslaan, Paushuize en de steunpunten de Meern en Huis ter 
Heide. Dit MOP is de basis voor het bepalen van de voorzieningen voor deze gebouwen. Jaarlijks bij de 
jaarstukken vindt beoordeling en bijstelling plaats op de toereikendheid van deze voorzieningen (een voorziening 
mag niet negatief worden). Bij Kadernota en Begroting worden indien nodig voorstellen gedaan voor bijstellingen 
van beleid en de effecten hiervan op deze voorzieningen.

Het variabel onderhoud is behoudens het Huis voor de provincie voor een periode van 10 jaar gedekt binnen het 
totaal van de meerjarenbegroting. 

Voor het Huis van de provincie is een extra dotatie noodzakelijk van € 4 miljoen van de reserve huisvesting 
naar de voorziening variabel onderhoud Archimedeslaan, als gevolg van het verschuiven van 
vervangingsinvesteringen naar variabel onderhoud, uitgaande van de geldende regelgeving en de hierop 
gebaseerde provinciale kaders. Omdat na ca 10 jaar de voorziening onder nul komt, wordt voorgesteld de 
structurele storting in de voorziening variabel onderhoud te verhogen naar € 0,5 miljoen per jaar (is nu 
€ 173.000,--). Deze voorstellen worden opgenomen in de Kadernota 2018.

Voorgaande kan niet direct uit de tabellen worden afgeleid. De onderliggende berekeningen zijn beschikbaar bij 
het domein bedrijfsvoering.
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Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

AFVOEREN  € -  € 4.369,77  € 107.000,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

BEVEILIGING  € -  € 195.223,56  € -  € -  € 37.089,36  € -  € -  € -  € -  € 625,17  € - 

BINNENWANDAFWERKING  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 142.000,00 

BINNENWANDOPENINGEN  € 50.000,00  € 163.283,51  € 50.000,00  € 17.855,17  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

BUITENWANDAFWERKINGEN  € 20.650,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 20.650,00  € -  € -  € - 

BUITENWANDOPENINGEN  € -  € 1.812.311,43  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE 

VOORZIENINGEN  € -  € -  € 4.500,00  € -  € -  € 3.000,00  € -  € -  € 3.000,00  € -  € - 

COMMUNICATIE  € -  € 2.500,00  € -  € -  € 8.850,00  € -  € -  € 1.444,32  € -  € 8.850,00  € 28.718,58 

DAKAFWERKINGEN  € -  € 175.910,86  € -  € 362.196,04  € -  € -  € -  € 25.359,66  € -  € -  € - 

DAKEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

DAKOPENINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

FUNDERINGSCONSTRUCTIES  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

GASSEN  € -  € 2.769,66  € -  € -  € 4.500,00  € -  € -  € 2.769,66  € -  € -  € - 

GEBOUWBEHEERSVOORZIENINGEN  € -  € -  € -  € -  € 1.000,00  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

INDIRECTE PROJECTVOORZIENINGEN  € 79.053,86  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

KOUDE-OPWEKKING EN DISTRIBUTIE  € 335.120,00  € 18.037,47  € 21.000,00  € -  € 3.805,26  € -  € -  € -  € -  € 19.026,30  € 285.560,00 

LOSSE GEBRUIKERSINVENTARIS  € 10.000,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 76.300,00 

LUCHTBEHANDELING  € 11.640,72  € 699.278,05  € 3.303,44  € -  € 6.800,00  € -  € -  € 2.210,87  € -  € -  € 11.640,72 

PLAFONDAFWERKINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

REGELING KLIMAAT EN SANITAIR  € -  € 94.015,22  € -  € -  € 8.480,00  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

STELPOST  € 30.000,00  € -  € -  € -  € -  € 20.000,00  € -  € -  € -  € -  € 20.000,00 

TERREIN  € 2.428,22  € 45.276,50  € 19.110,60  € -  € -  € -  € 60.000,00  € -  € -  € 2.428,22  € 2.428,22 

VASTE KEUKENVOORZIENINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 314.789,76  € - 

VASTE ONDERHOUDSVOORZIENINGEN  € -  € -  € 1.500,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

VASTE SANITAIRE VOORZIENINGEN  € 130.000,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

VERLICHTING  € 17.664,00  € 3.157,18  € -  € -  € 123,72  € -  € -  € -  € -  € 18.880,00  € 17.664,00 

VLOERAFWERKINGEN  € 176.644,50  € -  € -  € -  € -  € 152.173,50  € -  € -  € -  € -  € 146.644,50 

WARMTE OPWEKKING  € -  € 117.930,97  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

WARMTEDISTRIBUTIE  € -  € 18.708,13  € 85.394,27  € 477,74  € -  € -  € -  € 1.925,23  € -  € -  € - 

WATER  € -  € 9.492,04  € 53.500,00  € -  € -  € -  € -  € 289,10  € -  € 10.000,00  € - 

Eindtotaal  € 863.201,30  € 3.362.264,35  € 345.308,31  € 380.528,95  € 70.648,34  € 175.173,50  € 60.000,00  € 54.648,84  € 3.000,00  € 374.599,45  € 730.956,02 

Archimedeslaan
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Paushuize

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

AFVOEREN  € -  € -  € 6.500,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

BEVEILIGING  € 610,83  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 18.528,51  € 610,83 

BINNENWANDOPENINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

BUITENWANDAFWERKINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

BUITENWANDOPENINGEN  € -  € -  € 10.000,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE 

VOORZIENINGEN  € -  € -  € 3.000,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 11.800,00  € - 

COMMUNICATIE  € -  € 6.925,77  € -  € -  € -  € -  € -  € 6.925,77  € -  € -  € - 

DAKAFWERKINGEN  € -  € -  € 9.000,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

DAKEN  € 30.000,00  € 40.000,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

DAKOPENINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

GASSEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

GEBOUWBEHEERSVOORZIENINGEN  € -  € -  € -  € -  € 1.400,00  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

KOUDE-OPWEKKING EN DISTRIBUTIE  € -  € 4.618,11  € -  € -  € 3.805,26  € -  € -  € -  € -  € 3.805,26  € - 

LUCHTBEHANDELING  € 444,91  € -  € -  € -  € 1.779,64  € -  € -  € -  € -  € 444,91  € 444,91 

PLAFONDAFWERKINGEN  € -  € -  € -  € 27.083,00  € 35.455,00  € 7.668,00  € -  € -  € 27.083,00  € 35.455,00  € 7.668,00 

REGELING KLIMAAT EN SANITAIR  € -  € 375,24  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

TERREIN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

TRANSPORT  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

VASTE KEUKENVOORZIENINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 54.371,97  € - 

VASTE SANITAIRE VOORZIENINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

VERLICHTING  € -  € 931,38  € 1.600,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

WARMTEDISTRIBUTIE  € -  € -  € 8.900,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

WATER  € -  € -  € 2.500,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

Eindtotaal  € 31.055,74  € 52.850,50  € 41.500,00  € 27.083,00  € 42.439,90  € 7.668,00  € -  € 6.925,77  € 27.083,00  € 124.405,65  € 8.723,74 



NOTA KAPITAALGOEDEREN BEDRIJFSVOERING PROVINCIE UTRECHT | 4645 | NOTA KAPITAALGOEDEREN BEDRIJFSVOERING PROVINCIE UTRECHT

Kanton De Meern

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

AFVOEREN  € -  € 590,00  € -  € -  € -  € 5.000,00  € -  € 413,00  € -  € -  € - 

BEVEILIGING  € -  € 217,75  € 1.987,56  € 504,10  € 1.278,42  € -  € 217,75  € 828,60  € -  € 2.092,86  € - 

BINNENWANDOPENINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

BUITENWANDAFWERKINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

BUITENWANDEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 28.110,24 

BUITENWANDOPENINGEN  € -  € 16.445,87  € -  € 10.578,48  € -  € -  € -  € 3.526,16  € -  € -  € - 

CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE 
VOORZIENINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

COMMUNICATIE  € -  € -  € -  € -  € -  € 5.427,27  € -  € -  € -  € -  € - 

DAKAFWERKINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

DAKOPENINGEN  € -  € -  € -  € 14.591,10  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

GASSEN  € -  € -  € -  € -  € -  € 3.000,00  € -  € 2.769,66  € -  € -  € - 

KOUDE-OPWEKKING EN DISTRIBUTIE  € 3.805,26  € -  € -  € -  € 3.805,26  € -  € -  € 22.589,14  € -  € 3.805,26  € 3.805,26 

LUCHTBEHANDELING  € 9.146,60  € -  € -  € -  € -  € 20.650,00  € -  € -  € -  € -  € 9.146,60 

PLAFONDAFWERKINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

REGELING KLIMAAT EN SANITAIR  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

STELPOST  € 1.483,85  € 1.483,85  € 1.483,85  € 1.483,85  € 1.483,85  € 1.483,85  € 1.483,85  € 1.483,85  € 1.483,85  € 1.483,85  € 1.483,85 

TERREIN  € 10.620,00  € -  € -  € 6.958,36  € -  € -  € -  € 796,50  € -  € -  € - 

VASTE KEUKENVOORZIENINGEN  € -  € -  € 2.500,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 7.080,00  € - 

VASTE SANITAIRE VOORZIENINGEN  € -  € -  € -  € 25.000,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

VERLICHTING  € 35.400,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 35.400,00 

VLOERAFWERKINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

WARMTE OPWEKKING  € -  € -  € -  € -  € 16.102,22  € -  € -  € -  € -  € 3.997,66  € - 

WARMTEDISTRIBUTIE  € -  € -  € -  € -  € -  € 12.500,00  € -  € -  € -  € -  € - 

WATER  € -  € 979,03  € -  € -  € -  € 7.500,00  € -  € 979,03  € -  € -  € - 

Eindtotaal  € 60.455,71  € 19.716,50  € 5.971,41  € 59.115,89  € 22.669,75  € 55.561,12  € 1.701,60  € 33.385,94  € 1.483,85  € 18.459,63  € 77.945,95 



NOTA KAPITAALGOEDEREN BEDRIJFSVOERING PROVINCIE UTRECHT | 4847 | NOTA KAPITAALGOEDEREN BEDRIJFSVOERING PROVINCIE UTRECHT

Kanton Huis ter Heide

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

AFVOEREN  € -  € 428,02  € 7.500,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

BEVEILIGING  € -  € -  € -  € -  € 435,50  € 5.450,61  € -  € -  € -  € 435,50  € - 

BINNENWANDOPENINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

BUITENWANDAFWERKINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

BUITENWANDEN  € -  € -  € -  € -  € -  € 600,40  € -  € -  € -  € -  € - 

BUITENWANDOPENINGEN  € -  € -  € -  € -  € 3.524,50  € -  € -  € -  € -  € -  € 10.724,55 

CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE 

VOORZIENINGEN  € 1.700,00  € -  € 1.500,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 1.400,00  € 1.700,00 

COMMUNICATIE  € -  € -  € -  € 749,25  € -  € -  € -  € -  € -  € 749,25  € - 

DAKAFWERKINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 49.735,80  € 2.843,10  € -  € - 

DAKEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

DAKOPENINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 2.789,15  € -  € - 

GASSEN  € -  € 2.769,66  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

GEBOUWBEHEERSVOORZIENINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

KOUDE-OPWEKKING EN DISTRIBUTIE  € -  € -  € -  € 8.805,26  € -  € -  € -  € 25.364,44  € -  € 7.610,52  € - 

LUCHTBEHANDELING  € -  € 6.862,66  € -  € -  € 390,25  € -  € 7.500,00  € -  € -  € 390,25  € - 

REGELING KLIMAAT EN SANITAIR  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

TERREIN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

TRANSPORT  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

VASTE KEUKENVOORZIENINGEN  € -  € -  € -  € 9.612,04  € 11.800,00  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

VASTE SANITAIRE VOORZIENINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 30.000,00  € -  € -  € - 

VERLICHTING  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

VLOERAFWERKINGEN  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

WARMTE OPWEKKING  € -  € -  € 1.200,00  € -  € -  € -  € -  € -  € 3.550,61  € -  € - 

WARMTEDISTRIBUTIE  € -  € -  € 12.000,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

WATER  € -  € 1.569,61  € 15.000,00  € -  € -  € -  € -  € 979,35  € -  € -  € - 

Eindtotaal  € 1.700,00  € 11.629,95  € 37.200,00  € 19.166,55  € 16.150,25  € 6.051,01  € 7.500,00  € 106.079,59  € 9.182,86  € 10.585,52  € 12.424,55 



Provincie Utrecht
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