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1

INLEIDING

1.1

Doel

De Najaarsrapportage 2016 is de tweede voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar. Via deze rapportage
worden provinciale staten geïnformeerd over de financiële voortgang en de prognose van het jaarrekeningresultaat.

1.2

Context

Provinciale staten leggen de beleidskaders en financiële kaders vast voor het college. Via de planning- en
controlcyclus controleren provinciale staten of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders realiseert. Het
college stuurt en beheerst de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de budgetten eveneens via de planning- en
controlcyclus. Via deze cyclus legt zij ook verantwoording af aan provinciale staten.
Elke cyclus start met een planning. Voor de planning- en controlcyclus is dit de begroting. Hierna volgt de uitvoering
van deze planning. Deze uitvoering kent twee tussentijdse meetpunten. Het eerste meetpunt is de Kadernota en het
tweede is deze Najaarsrapportage. Op basis van deze meetpunten kan bijsturing plaatsvinden. De planning- en
controlcyclus sluit af met een evaluatie van en verantwoording over de realisatie van de planning in de vorm van de
jaarrekening en het jaarverslag.
In de Najaarsrapportage 2016 staan centraal de financiële voortgang en de prognose van het jaarrekeningresultaat.
De Begroting 2017 richt zich op het beleid en de ramingen voor 2017 en verder. Alle financiële bijstellingen, die in
deze Najaarsrapportage aan u worden gepresenteerd, zijn ook verwerkt in de Begroting 2017.

1.3

Leeswijzer

Vertrekpunt voor deze rapportage zijn de uitkomsten (realisatie) over de periode 1 januari tot en met 31 juli 2016*.
In hoofdstuk 2 vindt u de financiële samenvatting.
In hoofdstuk 3 staan de bijstellingen van de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten en in hoofdstuk 4 de
bijstellingen op de programma’s.
Hoofdstuk 5 gaat over de algemene reserves.
In bijlage 1 staan de politiek relevante begrotingswijzigingen en in bijlage 2 de technische begrotingswijzigingen.
Bijlage 3 gaat over aanvullingen op de Staat van inkomensoverdrachten en bijlage 4 over wijzigingen van de
kenmerken van twee reserves. De geactualiseerde Staat van activa staat in bijlage 5
Om de leesbaarheid te vergroten staan de bedragen in de financiële tabellen weergegeven in eenheden van € 1.000.
Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld.
Bedragen kunnen wel of niet voorafgegaan worden door een minteken. Bij geen minteken gaat het om lasten,
uitgaven of nadelige verschillen. Bij wel een minteken gaat het om baten, inkomsten of voordelige verschillen.
* bedragen zijn incl. realisatie op de projecten, maar zonder de verplichtingen op de projecten.
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2

SAMENVATTING FINANCIËN

2.1

Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten

De meicirculaire 2016 (niet verwerkt in Kadernota 2016) geeft hogere ramingen voor de opcenten motorrijtuigenbelasting en de algemene uitkering. De meeropbrengst van € - 900.000 wordt conform de door provinciale staten
vastgestelde Kadernota 2016 in de ‘‘egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten
MRB” gestort. Bij het vaststellen van de Kadernota 2016 hebben provinciale staten een motie aangenomen waarin is
aangegeven dat wanneer gelden aan deze egalisatiereserve worden onttrokken of toegevoegd dit aan provinciale
staten wordt gemeld. Ook is de totale omvang van de reserve gemaximeerd op € 5 mln.
De algemene inkomsten zijn verhoogd met een niet geraamde BTW teruggave van € - 429.000.
Het resultaat Treasury is verlaagd met € 1.125.000 als gevolg van de neerwaartse bijstelling van het geprognotiseerde rentepercentage schatkistbankieren van 0,25% (kadernota 2016) naar 0%.
Op de stelposten zijn er geen verdere bijstellingen.

2.2

Bijstellingen programma’s

Over de periode 1 januari t/m 31 juli 2016 bedragen de lasten op programma’s € 221,5 mln. en de baten
€ - 39,3 mln. Dit betekent dat per 31 juli bij de lasten 46 % van de begroting is gerealiseerd en bij de baten 14,7 %.
Op basis van deze realisatie t/m 31 juli 2016 en de verwachtingen voor de laatste 5 maanden van 2016 is per
programma een prognose voor geheel 2016 gemaakt. Staat bij een begrotingspost vast dat de realisatie in 2016 gaat
afwijken van de begroting (lager of hoger), dan is dit verwerkt in de prognose en is een begrotingswijziging opgesteld.
Bij deze werkwijze blijven buiten beschouwing de afwijkingen die (nog) onzeker zijn. Zie ook hierna onder 2.4.
De bijstellingen van de lasten en baten op de programma’s bedragen in totaal € 39,282 mln. (= nadelig). De
bijstellingen op de stortingen en onttrekkingen bij de reserves bedragen in totaal € - 41,042 mln. (= voordelig). Per
saldo bedragen de bijstellingen op de programma’s dus € - 1,760 mln. (= voordelig, minder beslag op algemene
middelen).

Totaal programma's
Begroot 2016 t/m
laatste w ijziging

Realisatie per 31- Prognose 31-1207-2016
2016

Verschil prognose en begroot

Lasten

481.852

221.531

536.819

54.967

Baten

-267.758

-39.285

-283.443

-15.685

214.094

182.246

253.376

39.282

85.569

1.186

29.781

-55.788

-133.442

0

-118.696

14.746

Saldo lasten en baten
Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
Saldo storting en onttrekkingen

-47.873

1.186

-88.915

-41.042

Saldo = beslag algem ene m iddelen

166.221

183.432

164.461

-1.760

2.3

Ontwikkeling algemene reserves

Algemene reserves
De Algemene Reserve wijzigt door een correctie ten opzichte van de Kadernota 2016. De Reserve
Weerstandvermogen wijzigt niet.
De Egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB neemt met € 0,9 mln. toe.
(zie 2.1). Het saldo van deze reserve wordt € 3,9 mln. (maximale omvang € 5 mln.).
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2.4

Prognose ten gunste van jaarrekeningresultaat

De prognose ten gunste van jaarrekeningresultaat 2016 bedraagt € - 1,064 mln. voordelig. Dit is na verwerking van
de bijstellingen op de algemene dekkingsmiddelen, stelposten en programma’s. Zie hiervoor onder 2.1 en 2.2 en
verder in de hoofdstukken 3 en 4.
Wij merken op dat deze prognose gebaseerd is op de stand van zaken per 31 juli 2016. Ontwikkelingen na deze
datum zijn daarom niet meegenomen. Bovendien is geen rekening gehouden met afwijkingen die (nog) onzeker zijn.
Voorbeelden van het laatste zijn onder andere projecten waarbij de realisatie onzeker is en projecten waarbij onzeker
is of de uitvoering (grotendeels) in 2016 of 2017 plaatsvindt. In dergelijke gevallen is de begroting niet bijgesteld.
Het werkelijke rekeningresultaat over 2016 kan daarom afwijken van de prognose ten gunste van het jaarrekeningresultaat.
Om tot betere prognoses van het rekeningresultaat te komen, zal in 2017 bij de kwaliteitsverbetering van de P&C
cyclus een aanpak worden ontwikkeld die ook rekening houdt met afwijkingen die op het moment van rapporteren
nog onzeker zijn. Per programma zal een inschatting worden gemaakt van de haalbaarheid van de prognose inclusief
een weging van de onzekerheden. De hierbij te hanteren systematiek is vergelijkbaar met die van de paragraaf
Weerstandvermogen.
Ook worden in deze aanpak de afwijkingen meegenomen die met reserves verrekend worden. Deze zijn bij de
huidige wijze van rapporteren relatief onzichtbaar.

Prognose t.g.v. jaarrekeningresultaat

2016

Begrotingssaldo volgens Kadernota 2016
Bijstellingen Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

0
696

Bijstellingen programma's
Prognose t.g.v. jaarrekeningresultaat 2016

-1.760
-1.064

In het onderstaande overzicht treft u de opbouw van het bijgestelde begrotingssaldo 2016 aan.

Opbouw bijgestelde begrotingssaldo
A. Saldi programma’s incl. reserves

2016
155.910

B. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten
Opcenten Motorrijtuigenbelasting
Uitkering provinciefonds
Saldo treasury
Dividenden en overige algemene inkomsten

-115.948
-32.769
-7.928
-729

Totaal baten (B)

-157.374

C. Stelposten
Onvoorzien

400

Loon- en prijscompensatie

0

Totaal stelposten (C)

400

D. Saldo begroting (C-A-B)

-1.064

In het coalitie akkoord is afgesproken bij een eventueel positief jaarrekeningresultaat 1/3 deel te storten in de reserve
Nieuwe Hollandse Waterlinie, 1/3 deel te storten in de reserve Grote Wegen Werken en 1/3 deel te storten in de
Algemene reserve.

6

3 BIJSTELLINGEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN
STELPOSTEN
3.1

Algemene dekkingsmiddelen

Opcenten Motorrijtuigenbelasting

Opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB)
Stand Kadernota 2016
Meicirculaire
Nieuwe raming na meicirculaire
Storting in egalisatiereserve alg.uitkering en opbrengst opcenten MRB
Stand Najaarsrapportage 2016

2016
-115.948
-552
-116.500
552
-115.948

In de begroting wordt voor de raming van de verwachte opbrengst uit de opcenten MRB vanaf 2016 uitgegaan van
de raming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in de meicirculaire Provinciefonds
van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Deze raming wordt jaarlijks opgesteld voor de berekening van de
provinciefondsuitkering.
De raming in de begroting 2016 is dus gebaseerd op de meicirculaire 2015. De raming in de begroting 2017 zal
gebaseerd zijn op de meicirculaire 2016.
In de meicirculaire 2016 is echter ook de raming 2016 bijgesteld en verhoogd tot € -116,5 mln. Dat betekent een
meeropbrengst van € -552.000, die cf de Kadernota 2016 in de ‘‘egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds
en opbrengst opcenten MRB” wordt gestort. Bij het vaststellen van de Kadernota 2016 hebben provinciale staten een
motie aangenomen waarin is aangegeven dat wanneer gelden aan deze egalisatiereserve worden onttrokken of
toegevoegd dit aan provinciale staten wordt gemeld. Ook is de totale omvang van de reserve gemaximeerd op € 5
miljoen. Voor de stand van deze reserve wordt verwezen naar hoofdstuk 5.
Uitkering Provinciefonds

Uitkering Provinciefonds
Stand Kadernota 2016
Meicirculaire
Nieuwe raming na meicirculaire

2016
-32.769
-348
-33.117

Storting in egalisatiereserve alg.uitkering en opbrengst opcenten MRB
Stand Najaarsrapportage 2016

348
-32.769

Wij ontvangen drie maal per jaar informatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
over de (hoogte van de) provinciefondsuitkeringen: via de mei-, september- en decembercirculaire (laatste als
afronding van het lopende jaar).
Ten opzichte van de Kadernota 2016 is de bijstelling in de meicirculaire positief en wordt de uitkering € -348.000
hoger. De bijstelling is vooral het gevolg van de ‘‘samen-trap-op-trap-af-systematiek’’ met het Rijk.
De ramingen van de algemene uitkering provinciefonds zijn echter nogal wisselend en kunnen in de eerstvolgende
(september)circulaire weer een ander beeld (negatiever of positiever) geven. Om de financiële stabiliteit en soliditeit
in het lopende begrotingsjaar te vergroten, wordt cf de Kadernota 2016 de meeropbrengst gestort in de
‘‘egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB’’. Zie verder hierboven bij
Opcenten Motorrijtuigenbelasting. Voor de stand van deze reserve wordt verwezen naar hoofdstuk 5.
Treasury
De opbrengsten uit Treasury worden met € 1,125 mln. naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van de neerwaartse
bijstelling van het geprognotiseerde rentepercentage schatkistbankieren van 0,25% (kadernota 2016) naar 0%.
Verwacht wordt dat het rentepercentage in de rest van 2016 en ook in 2017 nihil blijft.
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Treasury

2016

Stand Kadernota 2016
Bijstellingen

-9.053
1.125

Stand Najaarsrapportage 2016

-7.928

Dividend en overige algemene inkomsten

Dividend en overige algemene inkomsten

2016

Stand Kadernota 2016
Bijstellingen

-300
-429

Stand Najaarsrapportage 2016

-729

De algemene inkomsten zijn aangepast voor een niet geraamde BTW teruggave van € -429.000. Zie verder
onder 4.7.

3.2

Stelposten

Een stelpost is een begrotingspost waarvan de besteding nog moet worden uitgewerkt. Bij het
opstellen van de begroting wordt een deel van de beschikbare (algemene) middelen achter de hand
gehouden om hieraan op een later tijdstip een bestemming te geven.
De volgende algemene stelposten zijn opgenomen in de Begroting 2016:
1. Stelpost onvoorzien
2. Stelpost loon- en prijscompensatie

Stelpost onvoorzien

2016

Stand Kadernota 2016
Mutaties

400
geen

Stand Najaarsrapportage 2016

400

Na de Kadernota 2016 zijn er geen mutaties geweest in de stelpost onvoorzien.

Stelpost loon- en prijscompensatie

2016

Stand Kadernota 2016
Mutaties

0
geen

Stand Najaarsrapportage 2016

0

De stelpost Loon- en prijscompensatie is bij de Kadernota 2016 geheel aangewend.

3.3

Gevolgen voor begrotingssaldo

Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten

2016

Bijstellingen
Motorijtuigenbelasting
Uitkering Provinciefonds
Resultaat Treasury
Overige algemene inkomsten
Stelposten
Kostenplaatsen

Geen*
Geen*
1.125
-429

Totaal bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten

696

Bovenstaande bijstellingen leveren per saldo een bijstelling op van € 696.000 (nadelig).

* na storting van € 552.000 en € 348.000 in de egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB.
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4

BIJSTELLINGEN PROGRAMMA’S

Dit hoofdstuk gaat over de bijstellingen op de programma’s. Per programma wordt een prognose per 31 december
2016 gegeven. Voor het maken van deze prognose is nagegaan welk bedrag van de openstaande verplichtingen
gerealiseerd gaat worden in 2016 en welk bedrag van de nieuwe verplichtingen (nieuwe zaken die tijdens het proces
van de NJR zijn ontstaan) in 2016 nog tot realisatie komt.
Als de prognose afwijkt van de begrote baten en lasten leidt dit tot één of meerdere financiële bijstellingen
(begrotingswijzigingen).
Hieronder worden de politiek relevante bijstellingen per programma toegelicht.
Onder politiek-relevante bijstellingen wordt hierbij verstaan:

extra inkomsten die vrij besteedbaar zijn;

nieuwe stortingen in of onttrekkingen aan bestemmingsreserves die nog niet geraamd waren;

wijzigingen die leiden tot een mutatie van de algemene middelen (niet-budgettair neutraal);

middelen anders besteden dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn bedoeld.
In bijlage 1 vindt u de bijbehorende begrotingswijzigingen
Naast de politiek-relevante bijstellingen zijn er technische bijstellingen. Deze zijn politiek niet relevant (voldoen niet
aan bovenvermelde criteria) en leiden niet tot een mutatie van de algemene middelen (budgettair neutraal). Een
toelichting op de technische bijstellingen vindt u in bijlage 2 (technische begrotingswijzigingen).

4.1

Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling

Op dit programma zijn geen politiek relevante wijzigingen. Wel zijn er technische bijstellingen. Deze worden
toegelicht in bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.

Tabel programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling
Begroot 2016 t/m
laatste w ijziging

Realisatie per 31- Prognose 31-1207-2016
2016

Verschil
prognose en
begroot

Lasten

25.440

6.409

16.982

-8.458

Baten

-5.130

-337

-287

4.843

Saldo van dit program m a

20.310

6.072

16.695

-3.615

4.489

0

4.489

0

-12.456

0

-8.841

3.615

Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
Saldo storting/onttrekking

-7.967

0

-4.352

3.615

Beslag op de algem ene m iddelen

12.343

6.072

12.343

0

4.2

Programma 2: Landelijk gebied

Tijdelijke intensivering regulier beleid
Een al ontvangen bijdrage (€ -90.000) van het Rijk voor Stikstof (bank) wordt in 2016 aangewend voor bekostiging
van de afronding van de provinciale stikstofverordening. Het gaat daarbij vooral om extra personele kosten voor de
afhandeling van rechtszaken.
Naast deze politiek relevante wijziging zijn er op dit programma technische bijstellingen. Deze worden toegelicht in
bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.
Meerjarenprogramma AVP
Er wordt naar verwachting in de jaarschijf 2016 minder uitgegeven (€ 12,7 mln.) dan begroot. Bij de Kadernota 2016
is namelijk - omdat de gebiedsprogramma’s nog niet klaar waren - uitgegaan van een gelijke verdeling van het
meerjarenbudget over de jaren. Deze programma’s zijn nu wel klaar en dat geeft een scherper beeld van de
benodigde middelen in 2016. Met de informatie van nu blijkt dat de nadruk bij de besteding van de middelen ligt in de
tweede helft van de AVP-periode 2016-2019. Vooral de verwachte uitgaven uit budgetten voor realisatie van
internationale natuur en uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof zijn naar achteren geschoven.
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Hierdoor ontstaat een meer realistische planning. In de uitvoeringsfase worden immers de meeste kosten gemaakt.
Ook is het risicobudget voor het programma AVP uit de jaarplanning gehaald. Dit resulteert in totaal tot een verlaging
van de jaarschijf 2016 met € 12,7 mln.
Deze administratieve aanpassing heeft geen gevolgen voor het tijdig realiseren van de internationale natuuropgave
(2021) en de overige natuuropgaven (2027). Het budget blijft in stand binnen de reserve landelijk gebied. Dat is ook
de reden dat het overschot van 2016 niet terug kan naar de algemene middelen, anders zou later een tekort
ontstaan. Verder is ook afgesproken dat eventuele mee- en tegenvallers binnen het programma moeten worden
opgelost. Pas als zou blijken dat we de programmadoelstellingen realiseren met minder middelen, kunnen deze terug
naar de algemene middelen.

Tabel programma 2 Landelijk gebied
Begroot 2016 t/m
laatste w ijziging

Realisatie per 31- Prognose 31-1207-2016
2016

Verschil prognose en begroot

Lasten

80.700

37.688

67.990

Baten

-30.077

-5.764

-30.167

-90

50.623

31.924

37.823

-12.800

Saldo van dit program m a
Stortingen in reserves

-12.710

23.033

0

23.033

0

Onttrekkingen aan reserves

-48.584

0

-35.784

12.800

Saldo storting/onttrekking

-25.551

0

-12.751

12.800

25.072

31.924

25.072

0

Beslag op de algem ene m iddelen

Analyse bij tabel
Omdat de storting en de onttrekking uit de reserve pas bij de jaarrekening worden geboekt, is de presentatie van het
beslag op algemene middelen (€ 31,924 mln.) bij de realisatie tot en met 31-7-2016 hoger dan het geprognotiseerde
bedrag ( € 25,072 mln.). De prognose is correct maar door de manier van presenteren lijkt er per 31-7-2016 een
hogere onttrekking van de algemene middelen te zijn, maar dat is een moment opname.

4.3

Programma 3: Bodem, water en milieu

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en RUD
Bij de eindafrekening van de Dienstverleningsovereenkomsten met Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied en de
RUD over 2015 is gebleken dat deze niet volledig zijn besteed. Een bedrag van € -277.500 is terugontvangen.
Startsubsidie BSB-M
De ontvangen startsubsidie BSB-M is ongeveer € -15.000 hoger dan geraamd.
Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid
De lasten zijn lager omdat de uren van de provincie zelf uit de algemene middelen worden betaald. De Rijksbijdrage
is echter ook lager. Het budget en onttrekking worden hierop aangepast. De restant reserve blijkt hoger dan
noodzakelijk, daarom kan € -275.000 worden teruggestort naar de algemene middelen.
Woonschepenknelpunten
Het project Woonschepenknelpunten nadert zijn afronding. Voor zover nu valt te voorzien zal het budget met een
bedrag van €100.000 tot € 150.000 worden overschreden. Dit tekort wordt veroorzaakt binnen het deelproject
Woonschepenhaven Tull en ’t Waal. Wanneer deze overschrijding zich daadwerkelijk voordoet, zal aanspraak
gemaakt worden op de reserve weerstandsvermogen. Dit zal dan in de jaarrekening 2016 worden geëffectueerd
Naast deze politiek relevante wijzigingen zijn er op dit programma technische bijstellingen. Deze worden toegelicht in
bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.
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Totalen programma 3 Bodem, water en milieu
Begroot 2016 t/m
laatste w ijziging

Realisatie per 31- Prognose 31-1207-2016
2016

Verschil prognose en begroot

Lasten

21.928

8.608

20.760

-1.168

Baten

-5.653

-1.876

-8.780

-3.127

Saldo van dit program m a

16.275

6.732

11.980

-4.295

Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
Saldo storting/onttrekking
Beslag op de algem ene m iddelen

4.4

2.722

0

5.430

2.708

-3.121

0

-2.101

1.020

-399

0

3.329

3.728

15.876

6.732

15.309

-567

Programma 4: Economische ontwikkeling

Balansafwikkelingsverschillen
Een voordeel van € -444.000 wordt veroorzaakt door afrekening van het subsidieproject herstructurering
bedrijventerrein de Hagen/ de Biezen van de gemeente Vianen uit 2004.
Investeringsimpuls energietransitie
Aanpassing van het kasritme van de uitgaven in 2016 op die in de energieagenda 2016-2019: in de energieagenda
2016-2019 worden de uitgaven in 2016 geraamd op € 1 miljoen, terwijl er € 1,5 miljoen beschikbaar is. Voorgesteld
wordt om € 0,5 miljoen via de reserve projecten over te boeken naar 2017.
MBO Realisatie onderwijs/arbeidsmarkt
Een bedrag van € 200.000 is toegekend om onze faciliterende rol als provincie in dit vraagstuk waar nodig met
financiële middelen te ondersteunen. Voor de besteding wordt onder andere gedacht aan het leveren van een
bijdrage aan een arbeidsmarktmonitor voor de provincie Utrecht, samen met o.a. EBU en de gemeenten Utrecht en
Amersfoort. Daarnaast denken we aan het ondersteunen van het stimuleringsfonds leren/werken, mogelijk bijdragen
aan het Techniekpact (Pim van den Berg is ambassadeur) en andere specifieke projecten op het vlak onderwijsarbeidsmarkt voor (V)MBO. Voor dit jaar wordt verwacht dat € 100.000 nodig is.
Daarnaast loopt een BOB-traject van PS (Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming) over de aansluiting
onderwijs – arbeidsmarkt dat naar verwachting eind dit jaar zal zijn afgerond. In dit traject wordt gekeken naar de
aard van het vraagstuk, worden feiten en cijfers verzameld en op basis van een analyse enkele scenario’s geschetst
voor de taak- en rolinvulling van de provincie. Afhankelijk van het uiteindelijk gekozen scenario zal een investeringsbehoefte geformuleerd kunnen worden. Eind dit jaar is duidelijk welke activiteiten en middelen nodig zijn om onze rol
goed te kunnen invullen. Voorgesteld wordt om € 100.000, via de reserve projecten, over te boeken naar 2017 om
invulling te kunnen geven aan de uitkomsten van het BOB- traject.
Naast deze politiek relevante wijzigingen zijn er op dit programma technische bijstellingen. Deze worden toegelicht in
bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.

Totalen programma 4 Economische ontwikkeling
Begroot 2016 t/m
laatste w ijziging
Lasten
Baten
Saldo van dit program m a
Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
Saldo storting/onttrekking
Beslag op de algem ene m iddelen

Realisatie per 31- Prognose 31-1207-2016
2016

Verschil prognose en begroot

11.542

7.706

13.939

2.397

-36

-397

-1.477

-1.441

11.506

7.309

12.462

956

2.266

0

2.866

600

-2.717

0

-4.717

-2.000

-451

0

-1.851

-1.400

11.055

7.309

10.611

-444

11

4.5

Programma 5: Bereikbaarheid

De prognose realisatie lasten voor programma 5 wordt in deze najaarsrapportage met ca 75 mln. naar boven
bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door bijstellingen in de Infrastructurele maatregelen OV uit het
Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV). In 2015 was er een fors verschil tussen realisatie en
begroting, wat leidt tot doorschuivingen naar 2016. Dit is in voorliggende rapportage verwerkt conform het op 7 juni
2016 door GS vastgestelde RUVV. De extra lasten vloeien voornamelijk voort uit de start van de uitvoering aan de
bovenbouw aan de Uithoflijn door de aannemer.
De prognose baten wordt met ca 15,4 mln. verhoogd, voornamelijk als gevolg van de ontvangen decentralisatieuitkering BDU-projecten van 8,7 mln. Daarnaast is er nog sprake van Ca 5,7 mln. bijstellingen van de inkomsten van
diverse UMP-projecten, waaronder een niet begroot voorschot van de provincie Zuid Holland ad € 3,8 mln voor de
realisatie van de fietsbrug bij Nigtevecht.
Het beslag op de algemene middelen wordt tot slot met € 170.000 naar beneden bijgesteld.
Bij de afrekening met de gemeente de Stichtse Vecht bij de subsidievaststelling rond- en randwegen N402 Loenen is
de subsidie namelijk € 170.000 lager vastgesteld. Dit bedrag komt daarmee ten gunste van de algemene middelen.
Systeemwijziging Brede Doeluitkering(BDU)
Met ingang van 2016 is de specifieke uitkering BDU vervallen. Hiervoor is in de plaats gekomen de decentralisatieuitkering Wegen en Vervoer via het provinciefonds. Door het wegvallen van de specifieke uitkering BDU vervalt vanaf
2016 de specifieke verantwoording aan het Rijk. De BDU middelen vóór 2016 moeten nog wel verantwoord worden
aan het Rijk.
Door deze wijziging verandert ook de administratieve verwerking van de BDU gelden. Vanaf 2016 worden de niet
bestede gelden decentralisatie uitkeringen Wegen en Vervoer gestort in een reserve. Gelet op de bestuurlijke
afspraken met de BRU-gemeenten zijn twee reserves noodzakelijk (tot 2020). Het aandeel in de decentralisatie
uitkering van de provincie wordt gestort in de reserve Grote Wegenwerken. Deze wordt hernoemd naar reserve
Mobiliteitsprogramma, zie ook bijlage 4 Kenmerken reserve Mobiliteitsprogramma. Het aandeel van het voormalige
BRU wordt gestort in de reserve BRU bestemmingsreserve BDU (rente). Ook hiervoor worden de kenmerken
aangepast. Zie bijlage 4, Kenmerken BRU bestemmingsreserve BDU.
Naast deze politiek relevante wijzigingen zijn er op dit programma technische bijstellingen. Deze worden toegelicht in
bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.

Totalen programma 5 Bereikbaarheid
Begroot 2016 t/m
laatste w ijziging

Realisatie per 31- Prognose 31-1207-2016
2016

Verschil prognose en begroot

Lasten

298.107

138.426

372.969

74.862

Baten

-220.043

-30.271

-235.417

-15.374

Saldo van dit program m a

78.064

108.155

137.552

59.488

Stortingen in reserves

42.012

0

-17.689

-59.701

Onttrekkingen aan reserves

-57.207

0

-57.164

43

Saldo storting/onttrekking

-15.195

0

-74.853

-59.658

62.869

108.155

62.699

-170

Beslag op de algem ene m iddelen

4.6

Programma 6: Cultuur en erfgoed

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Het programmaplan Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam (SvA) is vastgesteld door GS, de
uitvoering gaat daarmee van start met bijbehorende lasten. Voor de periode 2015-2019 is er maximaal € 13,5 miljoen
beschikbaar voor het Utrechts deel van de NHW en SvA. Hiervan is direct € 4 mln. beschikbaar gekomen in 2015. De
overige middelen spaart de provincie in de periode 2016-2019 bij elkaar, doordat conform het Coalitie-akkoord een
derde van de positieve rekeningresultaten ten gunste van NHW komt. In 2016 was dit € 3,8 mln., wat het huidige
saldo € 7,8 mln. maakt. Maximaal de gespaarde middelen worden begroot. Voor 2016 zijn de verwachte uitgaven
€ 350.000. De komende jaren worden via de begroting 2017 verder ingevuld.
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Jeugdcultuurfonds
Provinciale Staten hebben bij de behandeling van de kadernota een motie ingediend waarbij voor maximaal 4 jaar
€ 35.000 per jaar beschikbaar wordt gesteld voor extra kosten van coördinatie en PR. Het doel hiervan is om de
samenwerking met het jeugdcultuurfonds van 12 gemeenten uit te breiden tot alle 26 gemeenten. Dankzij deze
bemiddeling van het jeugdcultuurfonds kunnen in 2016 ongeveer 700 jongeren van 4 tot 18 jaar, van ouders met een
minimum inkomen, het hele jaar professioneel les krijgen in een kunstvak.
Park Vliegbasis Soesterberg
Op de voormalige Vliegbasis Soesterberg bevinden zich 114 historische objecten die de drie belangrijke periodes van
de vliegbasis illustreren. Om de staat van onderhoud van de diverse objecten in beeld te brengen, heeft
Monumentenwacht in opdracht van de provincie Utrecht een tweetal onderzoeken uitgevoerd:
- In het eerste onderzoek (mei 2015) zijn de 14 grotere objecten, die momenteel in gebruik zijn voor cultuur,
onderzocht. Daar kwam uit naar voren dat een slag gemaakt moet worden in achterstallig onderhoud.
- Een aanvullend tweede onderzoek is geïnitieerd om alle overige 100 objecten te onderzoeken. Eind maart 2016 zijn
de resultaten van dit tweede onderzoek binnen gekomen.
Binnen de Cultuurnota 2016-2019 is € 250.000 gereserveerd voor het herstellen en onderhouden van de historische
objecten op Park Vliegbasis Soesterberg. Uit de resultaten van de twee onderzoeken is gebleken dat er sprake is van
veel achterstallig onderhoud. Er is minimaal € 221.000 extra nodig voor het wegwerken van het achterstallig
onderhoud. Er zullen keuzes gemaakt worden welke objecten aangepakt zullen gaan worden.
Wij stellen voor om voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud € 221.000 beschikbaar te stellen ten laste
van de algemene middelen.
Balansafwikkelingsverschillen
Betreft incidentele voordelige afwikkelingsverschillen ad € -115.000 op het gebied van cultuur en zorg. Het gaat om
voordelen door niet uitbetaalde reserveringen van voorgaande jaren en afrekeningen, waaronder Vrede van Utrecht
ad € -71.000, van diverse subsidieregelingen op het gebied van cultuur, erfgoed en zorg.
Cultuurparticipatie
Het PCP Programma cultuurparticipatie is afgelopen. De rijksbijdrage hoeft niet terugbetaald te worden en kan
vrijvallen ten gunste van de algemene middelen (€ -150.000).
Naast deze politiek relevante wijzigingen zijn er op dit programma technische bijstellingen. Deze worden toegelicht in
bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.

Totalen programma 6 Cultuur en erfgoed
Begroot 2016 t/m
laatste w ijziging

Realisatie per 31- Prognose 31-1207-2016
2016

Verschil prognose en begroot

Lasten

15.071

10.547

15.726

655

Baten

-1.793

-209

-2.289

-496

Saldo van dit program m a

13.278

10.338

13.437

159

3.834

0

4.189

355

-714

0

-1.237

-523

Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves
Saldo storting/onttrekking
Beslag op de algem ene m iddelen

4.7

3.120

0

2.952

-168

16.398

10.338

16.389

-9

Programma 7: Bestuur en middelen

BTW en horizontaal toezicht
Als gevolg van personele uitstroom is de provincie kwetsbaar geworden op het gebied van BTW en horizontaal
toezicht. Wij zijn bezig om de ontstane leemte in te vullen en te voorzien in een extra kwaliteitsimpuls.
Die acties hebben mede geleid tot een niet geraamde BTW teruggave van € -429.000, die verwerkt is onder de
algemene dekkingsmiddelen, zie 3.1. De daarmee samenhangende kosten voor begeleiding en extern advies
bedragen € 35.000. In die kosten was niet voorzien.
Wij stellen daarom voor van de netto opbrengst € -394.000 ten gunste van algemene middelen te laten komen.
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Realisatie laadpalen
Vanuit onze voorbeeldfunctie en om tegemoet te komen aan de toenemende maatschappelijke vraag naar
laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer, zijn laadpunten op het parkeerdek van het provinciehuis geplaatst (inclusief
infrastructuur) voor de elektrische voertuigen (t.b.v. pool- en dienstvoertuigen en bezoekers). Dit is eerder niet
voorzien in het investeringsplan, maar er is wel ruimte in de reserve aanwezig om dit te dekken. Voorgesteld wordt
eenmalig € 97.000 te onttrekken aan de reserve Huisvesting.
Poortwoningen
In verband met de renovatie en afsplitsingswerkzaamheden aan de Poortwoningen zijn er ook werkzaamheden aan
het poortgebouw uitgevoerd. Hierbij zijn enkele onvoorziene werkzaamheden direct onder handen genomen om recht
te doen aan de monumentale status van het gebouw. Dekking van de benodigde € 36.000 is mogelijk binnen de
bedrijfsvoering door het inzetten van een deel van het voordelige balansafwikkelingsverschil ad. € -99.000.
Voordelig balansafwikkelingsverschil ad. € -99.000
De bedrijfsvoering laat een voordelig balansafwikkelingsverschil zien door onder andere minder postverzending,
minder kosten aan salarisverwerking en minder IPO beheerskosten eind 2015. Voorgesteld wordt een deel hiervan in
te zetten ten behoeve van de investering van de poortwoningen (zie hierboven).
Presto: verschuivingen naar 2017
De oplevering van de rapportagetool verschuift naar 2017. Dit geldt ook voor een deel van de activiteiten van Presto
II – Facilitair.
Licenties Presto
De benodigde licenties worden in 2016 betaald. Hiervoor is binnen het programma VBI - Presto II Facilitair budget
opgenomen. De uitgaven komen echter niet in één keer t.l.v. de algemene middelen, maar worden vanaf 2017 in 5
jaarlijkse termijnen afgeschreven.
Ecoduct Boele Staal
De afrondende werkzaamheden voor Ecoduct Boele Staal vallen lager uit dan verwacht. De bijdrage van het
programmabureau Hart van de Heuvelrug aan deze kosten zijn opgenomen in de projectreserve. Het restant van
ruim € -400.000 valt vrij in de algemene middelen.
Naast deze politiek relevante wijzigingen zijn er op dit programma technische bijstellingen. Deze worden toegelicht in
bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.

Totalen programma 7 Bestuur en middelen
Begroot 2016 t/m
laatste w ijziging

Realisatie per 31- Prognose 31-1207-2016
2016

Verschil prognose en begroot

Lasten

29.064

12.147

28.453

Baten

-5.026

-431

-5.026

0

Saldo van dit program m a

24.038

11.716

23.427

-611

7.213

1.186

7.463

250

-8.643

0

-8.852

-209

Stortingen in reserves
Onttrekkingen aan reserves

-611

Saldo storting/onttrekking

-1.430

1.186

-1.389

41

Beslag op de algem ene m iddelen

22.608

12.902

22.038

-570

14

4.8

Gevolgen voor begrotingssaldo

Overzicht politiek relevante bijstellingen

Mutatie
2016

Om schrijving

Mutatie Mutatie Mutatie
2017
2018
2019
Bedragen x € 1.000

Mutatie
2020

01 Ruim telijke ontw ikkeling
Totalen 01

0

02 Landelijk gebied
Tijdelijke intensivering regulier beleid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lasten
Baten
Storting
Onttrekking

-32
12
-275
20

-32
12

-32
12

20

20

Lasten
Baten

-277
-15
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lasten
Baten

Totalen 02
03 Bodem , w ater en m ilieu
Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe
Veiligheid

Eindafrekeningen 2015 Omgevingsdienst
NoordZeekanaalgebied en RUD
Startsubsidie BSB-M
Totalen 03

-567

04 Econom ische ontw ikkeling
Balansafw ikkelingsverschillen
Investeringsimpuls energietransitie

MBO Realisatie onderw ijs/arbeidsmarkt

Lasten
Baten
Lasten
Storting
Onttrekking
Lasten
Storting
Onttrekking

Totalen 04
05 Mobiliteit
Balansafw ikkelingsverschillen
Lasten
Brede Doeluitkering(BDU) (zonder ex BRU) Lasten
Baten
Storting
Totalen 05

90
-90

-63
-381
-500
500
-100
100

500
-500
100
-100

-444

-170
-10.817
-8.737
19.554
-170

15

06 Cultuur en erfgoed
Nieuw e Hollandse Waterlinie
Jeugdcultuurfonds
Park Vliegbasis Soesterberg
Balansafw ikkelingsverschillen
Cultuurparticipatie

Lasten
Onttrekking
Lasten
Lasten
Lasten
Baten
Baten

Totalen 06

Poortw oningen
Balansafw ikkelingsverschil
Presto II - Facilitair
Ecoduct Boele Staal

TOTALEN

35

35

35

35

35

35

0

27

27

27

27

-570

27

27

27

27

-1.760

62

62

62

27

-9

07 Bestuur en m iddelen
BTW en horinzontaal toezicht
Realisatie laadpalen

Totalen 07

350
-350
35
221
-44
-71
-150

Lasten
Lasten
Onttrekking
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten

35
97
-97
36
-99
-136
-406

De wijzigingen voor 2017 en verder worden in de begroting 2017 verwerkt.
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5

ONTWIKKELING ALGEMENE RESERVES

5.1

Algemene Reserve

Algemene reserve
Stand Kadernota 2016
Correctie stand Kadernota
Stand Najaarsrapportage 2016

2016
27.296
-1.276
26.020

Volgens de Kadernota 2016 was de stand € 27.3 mln. Dit is inclusief de mutaties uit de Jaarrekening 2015 en de
Kadernota 2016. Bij de berekening in de kadernota “Egalisatie tussen begrotingsjaren” was echter een fout gemaakt
waardoor er in 2016 minder beschikbaar was voor de egalisatie. Dit heeft echter geen gevolgen voor het totaal beeld.
Vanuit de Algemene reserve wordt een deel van het coalitieakkoord gefinancierd. Daarbij is afgesproken dat de
Algemene Reserve minimaal een omvang moet hebben van € 10,0 mln.

5.2

Reserve weerstandvermogen

Reserve Weerstandsvermogen
Stand Kadernota 2016
Mutaties
Stand Najaarsrapportage 2016

2016
28.916
Geen
28.916

Er zijn geen mutaties bij de reserve Weerstandsvermogen. De reserve Weerstandsvermogen is op voldoende niveau
en overtreft op dit moment het benodigde weerstandvermogen.

5.3

Egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB

Om de financiële stabiliteit en soliditeit in het lopende begrotingsjaar te vergroten is bij de Kadernota 2016 besloten
tot het instellen van een ‘‘egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB’’. Via
deze reserve worden fluctuaties op de korte termijn in de algemene uitkering provinciefonds en de opbrengst uit
opcenten MRB opgevangen.

Egalisatiereserve Algemene uitkering en opbrengst opcenten MRB
Stand Kadernota 2016
Bij: storting hogere opbrengst MRB volgens meicirculaire 2016
Bij: storting hogere uitkering Provinciefonds volgens meicirculaire 2016

2016
3.000
552
348

Stand Najaarsrapportage 2016

3.900

Voor meer informatie over de stortingen wordt verwezen naar 3.1.

17

BIJLAGEN
Bijlage 1 Politiek relevante begrotingswijzigingen
Bijlage 2 Technische begrotingswijzigingen
Bijlage 3 Staat van inkomensoverdrachten
Bijlage 4 Kenmerken reserve Mobiliteitsprogramma en kenmerken BRU bestemmingsreserve
BDU. Nog niet ontvangen !
Bijlage 5 Staat van activa 2016
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Bijlage 1: Begrotingswijzigingen politiek relevant
Programma / Reserve

Onderwerp

Totaal
Programma 2 Landelijk gebied
Productgroep 0204 Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving
Tijdelijke intensivering regulier beleid
Programma 3 Bodem, water en milieu
Productgroep 0305 Vergunningverlening en handhaving
BWM
Startsubsidie BSB-M
Eindafrekening 2015 Omgevingsdienst
Noordzeekanaal gebied en RUD
Productgroep 0306 Basistaken BWM
Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe
Veiligheid
Programma 4 Economische ontwikkeling
Productgroep 0401 Economische zaken
Balansafwikkelverschillen
MBO Realisatie onderwijs/arbeidsmarkt
Investeringsimpuls energietransitie
Programma 5 Bereikbaarheid
Productgroep 0501 Doelmatig verkeer- en
vervoersysteem
Balansafwikkelverschillen
Brede Doeluitkering (BDU) (excl. oud BRU). Zie
ook productgroep 0502
Productgroep 0502 Verkeersveiligheid
Brede Doeluitkering (BDU) (excl. oud BRU). Zie
ook productgroep 0501
19

2016 Lasten

2016 Baten

2016 Totaal

9.935.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
-309.000,00

-9.935.000,00
-90.000,00
-90.000,00
-90.000,00
-3.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
-312.000,00

-277.000,00
0,00

-15.000,00
-15.000,00

-292.000,00
-15.000,00

-277.000,00
-32.000,00

0,00
12.000,00

-277.000,00
-20.000,00

-32.000,00
-663.000,00
-663.000,00
-63.000,00
-100.000,00
-500.000,00
-10.987.000,00

12.000,00
-381.000,00
-381.000,00
-381.000,00
0,00
0,00
-8.737.000,00

-20.000,00
-1.044.000,00
-1.044.000,00
-444.000,00
-100.000,00
-500.000,00
-19.724.000,00

1.578.000,00
-170.000,00
1.748.000,00

-20.752.000,00
0,00
-20.752.000,00

-19.174.000,00
-170.000,00
-19.004.000,00

-12.565.000,00
-12.565.000,00

12.015.000,00
12.015.000,00

-550.000,00
-550.000,00

Programma / Reserve
Productgroep 0601 Erfgoed

Onderwerp
Balansafwikkelverschillen
Park Vliegbasis Soesterberg
Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)

Productgroep 0602 Kunsten
Jeugdcultuurfonds
Cultuurparticipatie
Programma 7 Bestuur en middelen
Productgroep 0702 Strategie en bestuurlijke zaken
Ecoduct Boele Staal
Licenties Presto
Presto: verschuivingen naar 2017
Productgroep 0705 Bedrijfsvoering
BTW en horizontaal toezicht
Balansafwikkelverschillen
Realisatie laadpalen
Poortwoningen
Algemene middelen
Algemene dekkingsmiddelen en Stelposten
Uitkering provinciefonds
Opcenten motorrijtuigenbelasting
Treasury
Overigen, BTW teruggave
Saldo Begroting
Saldo Begroting

20

2016 Lasten
2016 Baten
2016 Totaal
527.000,00
-71.000,00
456.000,00
-44.000,00
-71.000,00
-115.000,00
221.000,00
0,00
221.000,00
350.000,00
0,00
350.000,00
35.000,00
-150.000,00
-115.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
-150.000,00
-150.000,00
-723.000,00
0,00
-723.000,00
-792.000,00
0,00
-792.000,00
-406.000,00
0,00
-406.000,00
-136.000,00
0,00
-136.000,00
-250.000,00
0,00
-250.000,00
69.000,00
0,00
69.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
-99.000,00
0,00
-99.000,00
97.000,00
0,00
97.000,00
36.000,00
0,00
36.000,00
1.064.000,00
-204.000,00
860.000,00
0,00
-204.000,00
-204.000,00
0,00
-348.000,00
-348.000,00
0,00
-552.000,00
-552.000,00
0,00
1.125.000,00
1.125.000,00
0,00
-429.000,00
-429.000,00
1.064.000,00
0,00
1.064.000,00
1.064.000,00
0,00
1.064.000,00

Programma / Reserve
Mutatie reserves Algemene middelen
Egalisatiereserve Alg.uitk. en MRB
Mutatie reserves Programma 3 Bodem, water en milieu
Reserve PUEV

Onderwerp
Uitkering provinciefonds
Opcenten motorrijtuigenbelasting
Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe
Veiligheid

Mutatie reserves Programma 4 Economische ontwikkeling
Res. proj. Energie agenda
Investeringsimpuls energietransitie
Res. proj. MBO onderwijs/arbeidsmarkt
MBO Realisatie onderwijs/arbeidsmarkt
Mutatie reserves Programma 5 Bereikbaarheid
Brede Doeluitkering (BDU) (excl. oud BRU).
Res. GWW/Mobiliteitsplan BDU
Mutatie reserves Programma 6 Cultuur en erfgoed
Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie
Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)
Mutatie reserves Programma 7 Bestuur en Middelen
Reserve Huisvesting
Realisatie laadpalen
Res. project Presto/ERP
Presto: verschuivingen naar 2017
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2016 Lasten
2016 Baten
2016 Totaal
900.000,00
0,00
900.000,00
348.000,00
0,00
348.000,00
552.000,00
0,00
552.000,00
-275.000,00
20.000,00
-255.000,00
-275.000,00
20.000,00
-255.000,00
600.000,00
500.000,00
100.000,00
19.554.000,00
19.554.000,00
0,00
0,00
250.000,00
250.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-350.000,00
-350.000,00
-97.000,00
-97.000,00
0,00

600.000,00
500.000,00
100.000,00
19.554.000,00
19.554.000,00
-350.000,00
-350.000,00
153.000,00
-97.000,00
153.000,00

Bijlage 2: Technische Begrotingswijzigingen
Programma / Reserve

Onderwerp

Omschrijving

Totaal
Programma 1
Ruimtelijke
ontwikkeling
Productgroep 0101
Ruimtelijke
ontwikkeling
Vliegbasis Soesterberg

2016 Lasten
2016 Baten
2016 Totaal
-8.962.000,00 8.962.000,00
0
-8.458.000,00 4.843.000,00
-3.615.000,00

-4.843.000,00

4.843.000,00

0,00

-4.843.000,00

4.843.000,00

0,00

-3.615.000,00
-3.615.000,00

0,00
0,00

-3.615.000,00
-3.615.000,00

In 2016 zullen de lasten en baten rechtstreeks op de
balansrekening geboekt worden. Hierdoor verdwijnt
Vliegbasis Soesterberg uit de exploitatie. Een toelichting
op de resultaten vindt net zoals voorgaande jaren plaats
via het projectenblad Hart van de Heuvelrug.
Productgroep 0102 Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling
Programma wonen en binnenstedelijke ontwikkeling
Het ingeschatte begrote bedrag is hetzelfde gebleven
(ruim € 7,1 mln.). Echter bij de kadernota is dit niet goed
verwerkt waardoor er teveel begroot is. Dit wordt
hiermee gecorrigeerd. Zie ook de reserves.
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Programma / Reserve
Programma 2
Landelijk gebied
Productgroep 0203
Programmering en
uitvoering AVP

Onderwerp

Omschrijving

Agenda Vitaal Plateland

2016 Lasten

2016 Baten

2016 Totaal

-12.800.000,00

0,00

-12.800.000,00

-12.800.000,00
-12.000.000,00

0,00
0,00

-12.800.000,00
-12.000.000,00

-800.000,00

0,00

-800.000,00

De subsidieregeling POP 3 is trager op gang gekomen dan
bij de begroting van uit is gegaan. De provincie
cofinanciert de POP3 projecten. Daarnaast is bij de
kadernota 2016 uitgegaan van een gelijke verdeling van
het meerjarenbudget van AVP. Op basis van de inmiddels
opgestelde gebiedsprogramma's voor 2016 is een beter
beeld van het kasritme van de gebiedscommissie's en
wordt de begroting hierop aangepast. Zie ook de
reserves
Recreatie om de stad

Wijziging kasritme. De verwachting is dat 8 ton minder
uitgegeven wordt dan begroot. De inrichting en
overdracht van het IJsselbos heeft vertraging opgelopen,
door weersomstandigheden en onderhandeling over de
voorwaarden van overdracht. Bij het project De Rivier
(Haarzuilens) is een aanvullende niet voorziene
bestemmingsprocedure nodig. Zie ook de reserves.
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Programma / Reserve
Programma 3 Bodem,
water en milieu
Productgroep 0306
Basistaken BWM

Onderwerp

Omschrijving

Luchtvaarttaken
Met de invoering van de RBML (Regelgeving
Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens) zijn de
provincies sinds 1 november 2009 het bevoegd gezag
over de kleine, regionale (niet-nationale)
luchtvaartterreinen. Voor 2016 ontvangt de provincie
Utrecht opnieuw een bedrag van € 41.479. In 2016 zal
een besluit worden genomen over de eventuele
voortzetting en hoogte van deze financiering door het
Rijk vanaf 2017.
Provinciaal Uitvoeringsprogramma bodemconvenant
Ten opzichte van de begroting wordt dit jaar circa 1 mln.
niet besteed. Omdat er een half jaar met te weinig
bezetting is gewerkt is er onderbesteding in zowel
apparaatskosten als materiele uitgaven. Budget voor
inhuur om deze achterstand weg te werken, kan pas
sinds vaststelling van de jaarrekening 2015, waarin
besloten besloten is de resterende ISV gelden
beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsprogramma
bodemsanering. Dit aanvullende budget vanuit het ISV
worden hierbij tevens als baten begroot. Zie ook de
reserves.
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2016 Lasten

2016 Baten

2016 Totaal

-859.000,00

-3.124.000,00

-3.983.000,00

-859.000,00
41.000,00

-3.124.000,00
-41.000,00

-3.983.000,00
0,00

-1.000.000,00

-1.914.000,00

-2.914.000,00

Programma / Reserve

Onderwerp

Omschrijving

Bijdrage Rijk waterbodems
Het Rijk stelt van 2016 tot 2020 in totaal € 3.262.626
beschikbaar om projecten in de waterbodem uit te laten
voeren door waterschappen. Wij dienen toezicht te
houden om de besteding van betreffende middelen. De
bijdrage wordt jaarlijks aan de decentrale uitkering
bodem toegevoegd. Deze baten en bijbehorende lasten
worden hierbij begroot. Uitvoering vindt plaats via het
programma bodemsanering. De bijbehorende reserve
wordt gebruikt om het verschil in kasritme van lasten en
baten op te vangen. Zie ook de reserves
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2016 Lasten
100.000,00

2016 Baten
2016 Totaal
2016 Totaal
-1.169.000,00
-1.069.000,00

Programma / Reserve
Programma 4
Economische
ontwikkeling
Productgroep 0401
Economische zaken

Onderwerp

Omschrijving

Cofinancieringsfonds

2016 Lasten

2016 Baten

2016 Totaal

3.060.000,00

-1.060.000,00

2.000.000,00

3.060.000,00
3.000.000,00

-1.060.000,00
-1.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

60.000,00

-60.000,00

0,00

Betreft aanpassing van het kasritme van de lasten 2016
tot en met 2019 naar aanleiding van de verordening
Economic Board Utrecht 2016(algemeen kredietplafond
van € 10 mln.). In de primitieve begroting 2016, en ook
in de meerjarenraming 2017 tot en met 2019, was een
bedrag van € 844.000 opgenomen, terwijl de lasten naar
verwachting in 2016 € 3 miljoen hoger zullen uitvallen.
Ook was nog geen rekening gehouden met de ontvangen
bijdrage van € 1 miljoen van het ministerie van
Economische Zaken betreffende de MKB-regeling
Innovatiestimulering Regio en Topsectoren(MIT). Ook
voor de jaren 2017 tot en met 2019 worden hogere
lasten verwacht. De per saldo hogere lasten worden
onttrokken aan de reserve Cofinanciering.

Promotie en acquisitie
Voor deelname aan het Investor Relations programma
van de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency)
ontvangen wij € 60.000 van het Rijk. Hierdoor nemen
zowel de lasten als de baten toe met dit bedrag.
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Programma / Reserve
Programma 5
Bereikbaarheid
Productgroep 0501
Doelmatig verkeer- en
vervoersysteem

Onderwerp

Omschrijving

Uitvoering Mobiliteitsprogramma(UMP)
Bij een twintigtal projecten is het kasritme van de lasten
en de baten aangepast naar de laatste verwachtingen.
Hierbij is ook rekening gehouden met de realisatie in
2015 en nieuwe inzichten op het gebied van de
doorlooptijd en investeringen in 2016. Zie ook
productgroep 0502. De totale raming van de lasten
wordt hierdoor verhoogd met € 2,282 miljoen en bij de
baten met € 5,825 miljoen. Per saldo wordt er € 3,543
miljoen minder aan de reserve GWW( nieuw
Mobiliteitsprogramma) onttrokken.
Bereikbaarheidsoffensief(BOR)
Aanpassing van het kasritme van de lasten naar de
laatste verwachting bij het project N412 Universiteitsweg
de Bilt. Hierbij is ook rekening gehouden met de
realisatie in 2015 en de nieuwe inzichten op het gebied
van de doorlooptijd in 2016. Hierdoor worden de lasten
met € 1,5 miljoen verhoogd. De hogere lasten worden
onttrokken aan de reserve
GWW(Mobiliteitsprogramma).
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2016 Lasten

2016 Baten

2016 Totaal

6.552.000,00

-6.595.000,00

-43.000,00

7.352.000,00
3.082.000,00

-6.595.000,00
-5.825.000,00

757.000,00
-2.743.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

Programma / Reserve

Onderwerp

Omschrijving

Stationsgebied Driebergen Zeist
Aanpassing van het kasritme van de lasten en baten naar
aanleiding van de laatste verwachtingen. De bijdrage aan
ProRail dit jaar voor de aanleg van de infra en aan NS
voor aanleg van de P&R komen waarschijnlijk € 770.000
hoger uit dan de geraamde € 4 miljoen. Ook de baten
nemen met dit bedrag toe, door de terugontvangst van
de door ons voorgeschoten kosten van ProRail.

VERDER pakketstudies
De verwachting is dat het kasritme van de lasten voor
projecten die mede door gemeenten, vooral project
aanleg ongelijkvloerse spoorkruising Amersfoortseweg,
worden uitgevoerd worden € 2 miljoen hoger uitvallen
dan de geraamde € 7 miljoen in 2016. De hogere lasten
worden onttrokken aan de reserve Verder.
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2016 Lasten
770.000,00

2016 Baten
-770.000,00

2016 Totaal
0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Programma / Reserve
Productgroep 0502
Verkeersveiligheid

Onderwerp

Omschrijving

Uitvoering Mobiliteitsprogramma(UMP)
Bij een twintigtal projecten is het kasritme van de lasten
en de baten aangepast naar de laatste verwachtingen.
Hierbij is ook rekening gehouden met de realisatie in
2015 en nieuwe inzichten op het gebied van de
doorlooptijd en investeringen in 2016. Zie ook
productgroepen 0501. De totale raming van de lasten
wordt hierdoor verhoogd met € 2,282 miljoen en bij de
baten met € 5,825 miljoen. Per saldo wordt er € 3,543
miljoen minder aan de reserve GWW( nieuw
Mobiliteitsprogramma) onttrokken.
Programma 6 Cultuur
en erfgoed
Productgroep 0601 Erfgoed
Cultuur en erfgoednota 2016-2019
Aanpassing van de begroting 2016 en de jaren 2017 tot
en met 2019 met de in de Cultuurnota en erfgoednota
2016-2016 'Alles is Nu' (PS2016BEM06) opgenomen
bedragen. Zie ook de productgroepen 0602 en 0603. De
hogere c.q. lagere lasten worden onttrokken c.q. gestort
in de reserve CHS.
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2016 Lasten

2016 Baten

2016 Totaal

-800.000,00
-800.000,00

0,00
0,00

-800.000,00
-800.000,00

93.000,00
198.000,00
-250.000,00

-275.000,00
-275.000,00
0,00

-182.000,00
-77.000,00
-250.000,00

Programma / Reserve

Onderwerp

Omschrjving

Limes samenwerking 2016-2019
Het nominatiedossier Romeinse Limes als Unesco
werelderfgoed wordt samen met ander overheden
opgepakt. De verwachte lasten voor 2016 bedragen €
400.000. In de begroting was rekening gehouden met €
125.000. De hogere lasten worden gefinancierd uit de
bijdragen van de provincies Zuid-Holland, Gelderland, de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de ANWB.
Erfgoedparels

2016 Lasten
275.000,00

2016 Baten
-275.000,00

2016 Totaal
0,00

173.000,00

0,00

173.000,00

145.000,00
145.000,00

0,00
0,00

145.000,00
145.000,00

De verwachte lasten van het fonds erfgoedparels zijn
conform het PS besluit PS2015MME04 € 3,2 miljoen. In
de begroting was rekening gehouden met € 3,027
miljoen. De hogere lasten worden onttrokken uit de
reserve Investeringsfonds provinciaal Erfgoed.
Productgroep 0602
Kunsten
Cultuur en erfgoednota 2016-2019
Aanpassing van de begroting 2016 en de jaren 2017 tot
en met 2019 met de in de Cultuurnota en erfgoednota
2016-2016 'Alles is Nu' (PS2016BEM06) opgenomen
bedragen. Zie ook de productgroepen 0601 en 0603. De
hogere c.q. lagere lasten worden onttrokken c.q. gestort
in de reserve CHS.
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Programma / Reserve
Productgroep 0603
Omroep en
bibliotheken

Onderwerp

Omschrijving

Cultuur en erfgoednota 2016-2019
Aanpassing van de begroting 2016 en de jaren 2017 tot
en met 2019 met de in de Cultuurnota en erfgoednota
2016-2016 'Alles is Nu' (PS2016BEM06) opgenomen
bedragen. Zie ook de productgroepen 0601 en 0602. De
hogere c.q. lagere lasten worden onttrokken c.q. gestort
in de reserve CHS.
Programma 7 Bestuur
en middelen
Productgroep 0705
Bedrijfsvoering
Kapitaallasten Archimedeslaan 6
De kapitaallasten voor Archimedeslaan zijn aangepast op
basis van de werkelijke investeringen 2014. De
kapitaallasten worden onttrokken aan de reserve
Huisvesting. De nu berekende aanpassing wordt
toegevoegd aan de bestaande onttrekking. Zie ook
reserves.
Reserves
Mutatie reserves
Programma 1
Ruimtelijke
ontwikkeling

2016 Lasten

2016 Totaal

-250.000,00
-250.000,00

0,00
0,00

-250.000,00
-250.000,00

112.000,00

0,00

112.000,00

112.000,00
112.000,00

0,00
0,00

112.000,00
112.000,00

112.000,00
0,00
3.338.000,00 15.173.000,00

112.000,00
18.511.000,00

0,00
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2016 Baten

3.615.000,00

3.615.000,00

Onderwerp
Omschrijving
Reserve Wonen en
Binnenstedelijke
ontwikkeling
Programma wonen en binnenstedelijke ontwikkeling
Mutatie reserves Programma 2 Landelijk gebied
Reserve Programma
landelijk gebied
Agenda Vitaal Plateland
Recreatie om de stad
Mutatie reserves Programma 3 Bodem, water en milieu
Egalisatiereserve
Bodemsanering
Provinciaal Uitvoeringsprogramma bodemconvenant
Bijdrage Rijk waterbodems
Mutatie reserves Programma 4 Economische ontwikkeling
Reserve
Cofinancieringsfonds Cofinancieringsfonds
Mutatie reserves Programma 5 Bereikbaarheid
Reserve Grote
wegenwerken
Uitvoering Mobiliteitsprogramma(UMP)
Reserve VERDER
VERDER pakketstudies
Mutatie reserves Programma 6 Cultuur en erfgoed
Reserve
Investeringsfonds
Provinciaal Erfgoed
Erfgoedparels
Reserve CHS
Cultuur en erfgoednota 2016-2019
Mutatie reserves Programma 7 Bestuur en Middelen
Kapitaallasten Archimedeslaan 6
Reserve Huisvesting

Programma / Reserve
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2016 Lasten

2016 Baten

2016 Totaal

0,00 3.615.000,00
0,00 12.800.000,00

3.615.000,00
12.800.000,00

0,00 12.000.000,00
0,00
800.000,00
2.983.000,00 1.000.000,00

12.000.000,00
800.000,00
3.983.000,00

1.914.000,00
1.069.000,00
0,00

-2.000.000,00

2.914.000,00
1.069.000,00
-2.000.000,00

0,00
0,00

-2.000.000,00
43.000,00

-2.000.000,00
43.000,00

0,00
0,00
355.000,00

2.043.000,00
-2.000.000,00
-173.000,00

2.043.000,00
-2.000.000,00
182.000,00

0,00
355.000,00
0,00
0,00

-173.000,00
0,00
-112.000,00
-112.000,00

-173.000,00
355.000,00
-112.000,00
-112.000,00

1.000.000,00

Bijlage 3 Aanpassing staat van inkomensoverdrachten
In de Programmabegroting 2016 is een staat van inkomensoverdrachten opgenomen. Deze staat is eerder
gewijzigd via de Kadernota 2016.
Door middel van deze najaarsnota stellen wij u voor om onderstaande instellingen toe te voegen aan deze staat
van inkomensoverdrachten om een juridische basis te creëren voor de subsidieverlening.
Bedragen x € 1.000
STAAT VAN INKOMENSOVERDRACHTEN 2016
Programma
3
5

Omschrijving

Bedrag

Bodem, water en milieu
Waternet

100

Bereikbaarheid
Stadsdistributie Stop & Drop Amersfoort
Verbetering doorfietsroutes USP & Rijnsweerd
Uitbreiding U15
Truckspotting en Logistiek makelaar Amersfoort
De Gebruiker Centraal

23
890
406
217
1451

Toelichting aanpassing staat van inkomensoverdrachten per programma
Programma 3 Bodem, water en milieu
Waternet voert het project ‘waterbodemsanering ’t Slijk’ uit. Wij verlenen hiervoor een subsidie aan het
waterschap. Op basis van de subsidieverlening kan Waternet in totaal maximaal ruim € 3 miljoen ontvangen en
wordt volledig gedekt door een bijdrage van het Rijk. Het bedrag voor dit jaar ( € 100.000) is een uitbetaling van
een voorschot aan Waternet.
Programma 5 Bereikbaarheid
Stadsdistributie Stop & Drop Amersfoort
In het kader van Beter Benutten vervolg wordt aan de gemeente Amersfoort voor de implementatie van een Stop
& Drop systeem in de binnenstad een subsidie van € 23.000 toegekend. Hiermee worden bewegingen en overlast
van vrachtverkeer teruggebracht.
Verbetering doorfietsroutes USP & Rijnsweerd
In het kader van Beter Benutten vervolg wordt aan de gemeente Utrecht voor de uitbreiding van fietsroutes naar
het Utrecht Science Park de Uithof en Rijnsweerd een subsidie van € 890.000 toegekend. Hiermee worden
overbelaste verbindingen verbeterd en de aantrekkelijkheid van de fiets als alternatief vergroot.
Uitbreiding U15
In het kader van Beter Benutten vervolg wordt aan de stichting U15 voor de uitbreiding van de activiteiten van de
U15 naar meer werkgebieden binnen de provincie Utrecht een subsidie van € 406.000 toegekend. Hiermee
worden werkgevers geholpen om in gezamenlijkheid hun duurzame bereikbaarheid, en daarmee die van de regio,
te verbeteren.
Truckspotting en Logistiek makelaar Amersfoort
In het kader van Beter Benutten vervolg wordt aan de gemeente Amersfoort voor de inzet van truckspotting en
een logistiek makelaar een subsidie van € 217.000 toegekend. Hiermee worden logistiek stromen inzichtelijk
gemaakt en gebundeld waarmee het aantal bewegingen van vrachtverkeer wordt verminderd.
De Gebruiker Centraal
In het kader van Beter Benutten vervolg wordt aan de gemeente Utrecht voor de uitvoering van het project De
Gebruiker Centraal een subsidie van € 1.451.000 toegekend. Hiermee wordt op voor burgers belangrijke
momenten zoals verhuizing of schoolgaan van kinderen aandacht besteed aan mobiliteitskeuzes. Hierdoor wordt
de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeterd.
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Bijlage 4
Kenmerken reserve Mobiliteitsprogramma
Criteria

Toelichting

Naam en nummer

93024/93041 Reserve Mobiliteitsprogramma (voorheen GWW)

Soort

Bestemmingsreserve

Instellingsdatum

PS X-14/1988, herzien PS d.d.27 juni 2005(PS2005BEM20)

Besluitvorming

Provinciale Staten

Nut en noodzaak

Om de fluctuaties in het mobiliteitsprogramma, onder andere vanwege de
wegeninvesteringen, concessies OV en samenwerkingsprojecten met het rijk en regio,
op te kunnen vangen in het mobiliteitsprogramma, is het enerzijds noodzakelijk om een
egalisatiereserve te vormen en anderzijds te kunnen sparen voor toekomstige grote
investeringen.

Functie

Zowel sparen als egaliseren

Doel

Doel is geld voor het mobiliteitsprogramma beschikbaar te houden en zodoende
financiële stabiliteit en soliditeit te bewerkstelligen in de komende begrotingsjaren.

Ambtelijk beheerder

Afdelingsmanager MEC

Voeding

In 2014 is het mobiliteitsprogramma opgeleverd. Op basis hiervan is de storting voor
materiële en apparaatskosten begroot. Het mobiliteitsprogramma liep in eerste instantie
tot 2028 en is verlengd tot 2030.

Plafond/streefbedrag

Niet bepaald. Hangt samen met het meerjarige investeringsplan.

Minimumbedrag

Niet bepaald, mag niet negatief zijn.

Bestedingsplan

Bestedingen volgens het uitvoerings(Mobiliteits)programma dat tot en met 2018
vastgesteld is. Investeringen worden via aparte GS besluiten aan PS voorgelegd.

Voorwaarden
besteding

Uitgaven die in het uitvoerings(mobiliteits)programma voorzien zijn.

Looptijd

Totdat mobiliteitsprogramma ophoudt te bestaan.

Risico’s

Reserve kan negatief komen indien uitgaven sneller gaan dan gepland en mogelijk niet
doorgaan van geplande projecten.

Bijzonderheden

De uitgaven die gefinancierd worden met BDU gelden maken onderdeel uit van het
mobiliteitsprogramma. Vanaf 2016 is de BDU geen doeluitkering meer, maar een
decentralisatie uitkering. Dit is de reden dat een saldo vanaf 2016 in deze reserve wordt
gestort of onttrokken. Per 1 januari 2016 is er nog een saldo van vooruitontvangen BDU
gelden. In IPO verband is hierover afgesproken dat de concessie-uitgaven hiervoor
worden aangewend.
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Kenmerken BRU bestemmingsreserve BDU
Criteria

Toelichting

Naam en nummer

93042: Reserve Rijksbijdrage BDU (BRU)

Soort

bestemmingsreserve

Instellingsdatum

Via begroting 2016, vastgesteld op 2 november 2015, PS2015PS11

Besluitvorming

Provinciale Staten

Nut en noodzaak

Bij het opheffen van de BRU per 1 januari 2015, is afgesproken dat de Provincie
Utrecht de rechtsopvolger wordt. Hierbij is afgesproken dat de PU de uitvoering op zich
neemt van het RUVV, UHL en concessies beheerder OV en regiotaxi wordt. Voor het
Saldo dat na 2019 resteert wordt door de voormalige deelnemers aan het BRU een
gezamenlijke verantwoordelijkheid gedragen. Om dit saldo te kunnen volgen en
eventueel te kunnen afrekenen, wordt deze reserve gebruikt.

Functie

Egaliseren/sparen

Doel

Inzichtelijk en beschikbaar houden van de te ontvangen voormalige BDU inkomsten
tbv de uitvoering van de door het voormalige BRU met de PU gemaakte afspraken.

Ambtelijk beheerder

Afdelingsmanager OV

Voeding

Via Provinciefonds; decentralisatie-uitkering Wegen en Vervoer

Plafond/streefbedrag

Niet bepaald

Minimumbedrag

Niet bepaald, mag niet negatief zijn.

Bestedingsplan

RUVV waaronder project UHL, concessies voormalig BRU.

Voorwaarden
besteding

Ter dekking van de begroting voormalig BRU

Looptijd

31 december 2019

Risico’s

Risico’s worden tot 2020 gedragen door de voormalige deelnemers aan het BRU

Bijzonderheden

Zie hierboven, kenmerken reserve Mobiliteitsprogramma.
Omdat de hekken nog aanwezig zijn tussen de provinciale gelden en de middelen van
voorheen de BRU zijn er twee reserves. Het aandeel van het voormalige BRU wordt in
deze reserve gestort, de BRU bestemmingsreserve BDU (rente).
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Bijlage 5 Staat van activa
STAAT VAN VASTE ACTIVA 2016
Afgeschreven

Extra

Boekwaarde

Afschrijving

Boekwaarde

tot en met

Afschrijving

1-1-2016

2015

2016

(1-6-8)

2016

31-12-2016 (5-6-8-10+7)

2016

(1+2-3-4)

Geheel afgeschreven

2016

4

31-12-2016

teringen

2016

3

Aansch.waarde

Investeringen

1-1-2016

2

Desinves-

Aansch.waarde

Omschrijving

1

5

6

8

9

10

11

A. Immateriele Vaste Activa
Kst. sluiten geldleningen, agio en disagio
(Dis)agio obligaties

0

TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA

0

0

B.
Investeringen met economisch nut
a. bedrijfsgebouwen
Huisvesting Archimedeslaan
Renovatie Paushuize
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)
Remise gebouw (oud)
Tram remise gebouw (nieuw)
Renovatie tram remise
Benzineverkooppunt
Subtotaal
b. Overige materiële vaste activa
Automatisering algemeen
Presto (ERP)
Datanetwerken
Utrechts Regionaal Tramsysteem
Haltes
Tijdelijke eind halte
Wagenpark
Tram (Weense)
Tram (Sunij)
LVO fase 1 t/m 3 (levens verlengend ondrhoud)
Rail
Onderstations
GVI 1 en 2(vervanging infra structuur)
Overweg beveiliging
Overweg bevloering
FTLVM
Ontvangst/aanloopkosten UHL Regiotram
Distributiesysteem
Uithoflijn Infrastuctuur
Uithoflijn Materieel
Subtotaal
d. Grond en Terreinen
Remise terrein
Subtotaal Invest. met economisch nut
Investeringen met maatschappelijk nut
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Hart vd Heuvelrug (HVH)
Hart vd Heuvelrug (HVH) Richelleweg
Hart vd Heuvelrug (HVH) Dorrestein
Subtotaal invest. Met maatschappelijk nut
TOTAAL MATERIELE ACTIVA

114.344
2.690
3.292
3.089
10.485
-1.181
0
221
132.940

2.176

1.457
494
1.167
1.938
2.325
969
97
2.401
6.220
9.563
0
3.287
40.155
313
475

1.852

0

0

0

0

0

0

114.873
2.690
3.292
3.089
10.485
2.819
0
221
137.469

16.833
444
1.087
1.136
10.485
0
0
52
30.037

277
0
0
0
1.768
311
24
2.401
6.220
1.564
0
0
1.475
0
16

0

0

0

0

0

0

0

4.536
90
113
103

0

97.510
2.246
2.205
1.953
0
-1.181
0
170
102.903

93.503
2.156
2.092
1.850
0
2.819
0
162
102.582

3.032
494
1.167
1.938
557
659
73
0
0
7.999
0
3.287
38.680
313
459
0
0
0
163.759
17.385
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Materiële Vaste Activa

1.647

4.000

0

6.176

0

0
1.647

8
4850

163.759
17.385

1.251
987
0
3.613
731
3.000
880
2.000
1.000
1.744
70.000
17.025

252.005

105.557

0

97

3.309
494
1.167
2.100
3.427
969
210
2.401
7.471
10.550
0
6.900
40.886
3.313
1.355
2.000
1.000
1.744
233.759
34.410
0
357.465

1.028

0

385.972

111.733

0

1.744

495.961

44.092

24.263
4.902
5.218

-114
-1.624
387

24.149
3.278
5.605

0
0
0

34.383

-1.351

0

0

33.032

0

0

34.383

0

33.032

420.355

110.382

0

1.744

528.993

44.092

0

378.115

7.572

477.427

162
1.102
210

97

1.028

14.055

0

239.801

0

343.733

97
72
58
323
73

1028
0
774
17

2.721

340.785

7.571

444.395

1.028

1.028

24.263
4.902
5.218
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2.753
494
1.070
2.028
1.601
336
210
0
1.251
7.958
0
6.900
38.637
3.313
1.322
2.000
1.000
1.744
233.759
34.410

24.149
3.278
5.605

Vervolg Staat van activa

Afschrijving

Boekwaarde

(1-6-8)

2016

31-12-2016 (5-6-8-10+7)

TOTAAL VASTE ACTIVA

1-1-2016

TOTAAL FINANCIELE ACTIVA

Boekwaarde

Subtotaal

2016

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Aandelen Hydron (WMN)
Aandelen NWB
Aandelen BNG

Afschrijving

Subtotaal

5

6

8

9

10

11

Financiële Vaste Activa
0
35.900

0

Extra

Overige langlopende leningen
Leningen u/g waterschappen
Lening u/g Statenjacht
Lening GNG net
Lening OrangeGas Ned. BV
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide
Lening Orange Gas Amersfoort Stuwdam
Aardgasvulp.autober.De Rooij
Net BV GNG station Maarssen
GNG Net Veenendaal
Lening OrangeGas Utrecht
Lening OrangeGas Bunschoten
Cooperatieven Kredietunie Midden-Ned.
Lening Interne Technologies BV
Lening Somantix BV
Lening Het Lokaal
Lening Museum Oud Amelisweerd
Lening Kasteel Amerongen
Aank. Woningen Gem. Utr. Heuvelrug
Startersfonds
Leningen Fietsplan

68.076

2015

Subtotaal

tot en met

0
60.918
1.665
5.493

Afgeschreven

2016

B.
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.
Obligaties
Garantieproducten
BOR Provincie Utrecht
Dep. BNG 0,518% (30-04-2014)

(1+2-3-4)

Geheel afgeschreven

2016

4

31-12-2016

teringen

2016

3

Aansch.waarde

Investeringen

1-1-2016

2

Desinves-

Aansch.waarde

Omschrijving

1

35.900

0
333
75
70
75
100
100
100
100
100
100
100
50
870
83
63
160
1.130
850
2.873
33

115
35

600
35

7.366

150

778

0
25.018
1.665
5.493

0
0
0
0

0

32.176

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
333
50
52
50
75
100
100
100
100
100
100
50
870
83
63
160
1.080
850
2.388
33
0
6.738

0
0
3
3

0

80

0

80

0

75.522

0

38.994

25
18
25
25

50

48
7
28

0

84

0

0

0

48
7
28
0
84

75.525

150

36.678

0

38.997

3

495.881 110.532

36.678

1.744 567.991

44.095

0
60.918
1.665
5.493
0

68.076

0
25.018
1.665
5.493
0

0
333
75
70
75
100
100
100
100
100
100
100
50
870
83
63
160
1.130
850
2.873
33
0

7.366

0
333
50
52
50
75
100
100
100
100
100
100
50
870
83
63
160
1.080
850
2.388
33
0

48
7
25

0 453.637

37

32.176

6.738

48
7
25

7.572 516.421
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