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Inleiding en samenvatting 

Inleiding 
De Najaarsrapportage 2017 is de voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar. Via deze rapportage 

worden provinciale staten geïnformeerd over de (financiële) voortgang en de prognose van het 

jaarrekeningresultaat. 

  

 

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 in eerste instantie de Kadernota, 

waarmee prioriteiten benoemd en het meerjarig perspectief wordt vastgelegd. Daarna volgt de Begroting, waarin 

de focus op de doelen en de te behalen resultaten wordt gelegd. Vervolgens komt de uitvoering van deze 

planning aan bod, met de Najaarsrapportage als tussentijdse meetpunt. Op basis van dit meetpunt 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 2017 staan de financiële voortgang en de prognose van het jaarrekeningresultaat 

centraal. 

De Begroting 2018 richt zich op het beleid en de ramingen voor 2018 en verder. De financiële bijstellingen, die in 

deze Najaarsrapportage aan u worden gepresenteerd en met doorwerking naar volgende jaren, zijn ook verwerkt 

in de Begroting 2018. 
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In 2017 zal - in afwijking van voorgaande jaren - een slotwijziging aan provinciale staten aangeboden worden. Op 

basis van de realisatie per 30 september 2017 wordt een nadere prognose van de uitputting van de budgetten 

opgesteld. Indien er sprake is van afwijkingen op kasritmes worden deze in de slotwijziging opgenomen, samen 

met andere bijstellingen van technische aard. Doel is de toename van de kwaliteit van (de toelichtingen in) de 

Jaarrekening. 

Samenvatting 

Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen 
 

Algemene dekkingsmiddelen 

 Begroting  

2017  

 Prognose  

per  

31-12-2017  

 Bijstelling 

Najaars- 

rapportage  

Lasten              1.335                    800                  -535  

Baten          156.190             221.254              65.064  

Saldo algemene dekkingsmiddelen         -154.855            -220.454             -65.599  

    

Storting in reserves              2.242                 5.441                3.199  

Onttrekking uit reserves              5.204                 5.604                   400  

Saldo mutatie reserves             -2.962                   -163                2.799  

Beschikbare algemene middelen         -157.817            -220.617             -62.800  

 

 

De algemene dekkingsmiddelen - voor mutatie reserves - zijn, op basis van de meicirculaire 2017, met € 65 mln. 

gestegen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de decentrale uitkeringen die vanaf 2017 via het 

provinciefonds worden verstrekt. Tegenover deze verruiming van de beschikbare middelen staat een  stijging van 

het beslag op de algemene middelen bij de programma's, daar zijn de decentrale uitkeringen vervallen. 

 

Een verdere toelichting op de algemene dekkingsmiddelen vindt u in het hoofdstuk Bijstellingen algemene 

dekkingsmiddelen. 

 

Bijstellingen programma's 
 

Totaal programma's  Begroting  

2017  

 Realisatie  

30-06-2017  

 Prognose  

31-12-2017  

 Bijstell. 

politiek   

 Bijstell. 

technisch  

Lasten         431.093          105.207          417.768              1.230           -14.555  

Baten         236.017            27.584          214.322           -62.061            40.366  

Saldo Totaal programma's         195.076            77.623          203.446            63.291           -54.921  

      

Storting in reserves           66.369                    -              55.991                 110           -10.488  

Onttrekking uit reserves         103.633                    -              42.330              4.106           -65.409  

Saldo mutatie reserves          -37.264                    -              13.661             -3.996            54.921  

Beslag op algemene middelen         157.812            77.623          217.107            59.295                    -    

 

De stijging van het beslag op de middelen van € 59,3 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door de decentrale 

uitkeringen (van het rijk) die niet meer via de programma's verantwoord worden, maar als algemene middelen.  

Verder blijkt uit bovenstaande tabel dat er in de reserves een groot aantal technische wijzigingen plaatsvinden. 

Enerzijds doordat de methodiek omtrent begroten van reserves is gewijzigd: nu wordt alleen een saldo tussen 

lasten en baten afgewikkeld op de reserves, waar voorheen in veel gevallen een storting en een onttrekking 

begroot werden. Anderzijds zorgt een incidentele wijziging in de financiering van de OV-taken - inzet van een 

balans bedrag in plaats van reserve - voor een toename van de baten en een lagere storting in de reserve BDU 

BRU. 
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Een uitgebreidere toelichting op bijstellingen is opgenomen in het hoofdstuk Financiële bijstellingen op de 

programma's, voor wat betreft de politiek relevante bijstellingen, en in bijlage 1 voor de bijstellingen van 

technische aard. 

Prognose jaarrekeningresultaat 
 

 

Bijstelling jaarrekeningresultaat 2017   

Begrotingssaldo Kadernota 2016                     -5  

Bijstellingen Algemene dekkingsmiddelen en  stelposten            -62.800  

Bijstellingen programma's             59.295  

Prognose jaarrekeningresultaat Najaarsrapportage 2017              -3.510  

 

Op grond van de prognoses inzake de algemene dekkingsmiddelen en de realisatie op de programma's die ten 

behoeve van deze Najaarsrapportage zijn opgesteld, wordt het jaarrekeningsaldo 2017 ca. € 3,5 mln. hoger dan 

bij de Kadernota 2017 werd ingeschat. 

 

Dit saldo is o.a. ontstaan door : 

 Vrijval personeelskosten als gevolg van de NAR 675 

 Nabetaling provinciefonds over 2016  873 

 Vrijval projectreserve Hart van de Heuvelrug inz. ecoduct Boele Staal 512 

 Overige vrijval 2017 (lagere lasten en/of hogere baten) 305 

 Balansafwikkelingen voorgaande jaren 1.140 

Totaal 3.505 

 

Bij de jaarrekening 2016 is een Voorziening NAR ingesteld, waarmee een reservering is gemaakt voor alle 

toekomstige kosten van medewerkers die van de NAR-regeling gebruik maken. Hierdoor valt in 2017 een deel 

van het personeelsbudget (i.c. € 675.000) vrij, wat ten goede komt aan het saldo.  

Als gevolg van een intensivering van afwikkeling van balansbedragen blijkt een groot aantal reserveringen op de 

balans (gedeeltelijk) vrij te vallen: subsidies zijn lager vastgesteld dan aanvankelijk ingeschat en reserveringen 

voor nagekomen betalingen blijken te hoog. Deze vrijval komt eveneens ten gunste van het verwachte saldo over 

2017. 

Verdere toelichtingen op bovenstaande bedragen en andere bijstellingen zijn opgenomen in het hoofdstuk 

Financiële bijstellingen op de programma's. 

 

Aanwending jaarrekeningsaldo 

Conform de toezegging van de gedeputeerde aan provinciale staten wordt bij de jaarrekening een 

bestedingsvoorstel opgenomen om de vrijval personeelskosten als gevolge van de NAR toe te voegen aan de 

reserve Weerstandsvermogen. 

Voorgesteld wordt - in lijn met de spaarambitie van het college - het restant saldo via de jaarrekening als volgt te 

verdelen:  

 1/3 in de reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie,  

 1/3 in de reserve Mobiliteitsprogramma en  

 1/3 in de Saldireserve. 
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Ontwikkelingen 

Begrotingsrechtmatigheid (slotwijziging) 

In de notitie "Kadernota Rechtmatigheid 2015" van de commissie BBV zijn de spelregels geformuleerd over 

begrotingsrechtmatigheid. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij als volgt: 

"Indien een (begrotings)wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het 

begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een 

aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de staten vallen." 

Indien overschrijdingen binnen de beleidskaders van de staten vallen dan zijn de overschrijdingen onrechtmatig 

maar tellen deze niet mee in de oordeelsvorming. Indien overschrijdingen niet binnen de beleidskaders van PS 

vallen zijn deze onrechtmatig en tellen deze tevens mee in de oordeelsvorming. 

In het accountantsrapport dient de accountant te rapporteren over eventuele afwijkingen ten opzichte van de 

begroting. De provincie heeft zoals toegezegd bij de behandeling van de jaarrekening 2016 onderzocht of de 

haalbaarheid van een slotwijziging van de begroting mogelijk is. De slotwijziging is de gelegenheid om een laatste 

maal de begroting bij te sturen. De slotwijziging is een technisch document dat in de laatste vergadering van het 

jaar aan PS wordt aangeboden. Door het elimineren van de technische afwijkingen door middel van de 

slotwijziging zal de kwaliteit van de toelichting in de P&C documenten worden vergroot en is de kans op 

afwijkingen zoals hierboven aangegeven aanzienlijk verminderd. Hoe korter de doorlooptijd van de slotwijziging 

hoe beter de  voorspellende waarde. Op basis van de huidige procedures wordt de slotwijziging gebaseerd op de 

stand per 30 september 2017. Het eventueel inkorten van de procedures wordt onderzocht. 

Rapportage besluiten Kadernota 2017 
 

Bij de Kadernota 2017 is gesteld dat de claims per begrotingsjaar afgerekend worden. Dit houdt in dat er geen 

doorschuif mogelijk is van (een deel van) de bedragen naar een volgend jaar. Om inzicht te geven in de 

verwachte besteding van de Kadernotaclaims is voor die bedragen een prognose opgesteld: 

 

 Overzicht bijstellingen   Kadernota   Realisatie   Prognose   Verwacht   

  2017  per 30-6-2017   2017   saldo  

 01 Ruimtelijke ontwikkeling          

 Invoering Omgevingswet                453                          -                       363               90     

 02 Landelijk gebied          

 Implementatie Wet Natuurbescherming / 

biodiversiteit  
             452                          -                     452                      -    

 03 Bodem, water en milieu          

 Duurzaamheid               198                          -                     198                      -    

 04 Economische ontwikkeling          

 Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt                250                          -                     250                      -    

 Toerisme (vrijetijdseconomie)               200                          -                     200                      -    

 05 Bereikbaarheid          

 Inpassingsfonds Mobiliteit   pm     

 06 Cultuur en erfgoed          
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 07 Bestuur en middelen          

 Herindeling Vijfheerenlanden               100                          -                     100                      -    

 Regionale samenwerkingskracht               101                          -                     101                      -    

 Uitvoeren financieel toezicht   pm                          -                        -                        -    

 Overhead          

 Aanpassingen werkgeverslasten i.v.m. cao 

afspraken  
             826                       826                   826                      -    

 Reserves          

 Energiefonds toevoegen aan reserve 

weerstandsvermogen  
          1.000                    1.000                1.000                      -    

 Totaal saldo bijstellingen Kadernota 2017            3.580                    1.826                3.490           90   

      

      

 Toelichting       

      

Omgevingswet 
De prognose m.b.t. de realisatie 2017 laat een geringe onderbesteding zien van € 22.000. In het budget is ook 
een risicobudget opgenomen van ruim € 68.000 (10%), die naar verwachting niet hoeft te worden aangesproken. 
Dat maakt de totale onderbesteding in 2017 van € 90.000.  

De reden voor de onderbesteding van € 22.000 is dat eind juli 2017 bekend werd dat de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet met 1 à 2 jaar wordt uitgesteld; de exacte datum wordt later dit jaar bekend. De meeste projecten 

binnen het programma werken in 2017 onverminderd door, omdat de veranderopgave fors is, ongeacht de 

uitgestelde invoering. De opstart van het project om interne werkprocessen aan te passen is echter iets 

getemporiseerd;  het faciliteren van de medewerkers met kennis over de wet en de betekenis in hun werk gaat 

door, de verkenningen om werkprocessen aan te passen worden uitgesteld totdat meer helderheid is over de 

nieuwe datum. Zodra bekend is wat de nieuwe inwerkingstredingsdatum wordt, zal een nieuwe planning met 

begroting worden gemaakt. De temporisering heeft in ieder geval uitstel van enkele materiële kosten tot gevolg en 

het verlengen van de periode waarin de programmaorganisatie actief is. Het verwachte overschot kan daarom 

niet naar de algemene middelen, maar moet gereserveerd blijven voor het programma totdat de nieuwe planning 

en kosten bekend zijn.  

 

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

Een aantal projecten, die waarschijnlijk in de vorm van een subsidie worden gefinancierd (o.a. Technologieraad 

Utrecht) zullen over de jaargrens heenlopen. Op basis van een jaarlijkse rapportage worden deze meerjarige 

projecten getoetst op het gerealiseerde resultaat.  

 

Herindeling Vijfheerenlanden 

In afwachting van het wetgevingstraject en de mogelijke procesrol die voor Utrecht weggelegd zou kunnen zijn 

(zoals aangeboden in het herindelingsadvies), zijn er vooralsnog geen middelen aangewend. Naar verwachting 

zullen de uitgaven hiervoor in het najaar gaan starten. 

 

Regionale samenwerkingskracht 

We zijn momenteel bezig de regionale samenwerkings- en uitvoeringskracht voor het Utrechtse verder uit te 

werken in een programma. Bij de activiteiten in dit programma worden de partners ook betrokken. Voor het 

programma zijn op dit moment nog geen middelen aangewend. Naar verwachting zullen de uitgaven voor een 

aantal activiteiten in het najaar gaan plaatsvinden.  
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Financiële kwartaalafsluiting en effecten op reserves 
 

In 2017 is een start gemaakt met een periodieke administratieve kwartaalafsluiting. Doel van de Tussentijdse 

afsluiting is het kunnen opstellen van betrouwbare bestuursrapportages en het versnellen en kwalitatief 

verbeteren van het totstandkomingsproces van de jaarrekening. 

 

De focus bij de eerste afsluiting, per 30 juni, heeft o.a. gelegen op de (oude) balansbedragen. In deze 

Najaarsrapportage is een tastbaar gevolg van de afsluiting terug te vinden: er valt ruim € 1 mln. aan 

balansbedragen vrij.   

Bij de afsluiting per 30 september zal de focus o.a. komen te liggen op de kwaliteit van de balansdossiers.  

 

Effect op reserves 

Op advies van de accountant wordt vanaf 2017 de afwikkeling van financiële stromen via de reserves netto 

opgenomen, dat wil zeggen het begrote saldo tussen de lasten en baten op de programma’s wordt met een 

storting in of onttrekking aan de reserve in de begroting opgenomen. Tot nu werd bij een deel van de reserves 

zowel een storting als een onttrekking begroot, naast de budgetten voor lasten en baten op de programma’s. 

Door deze wijziging in werkwijze dalen de totale lasten en baten op de programma’s inclusief reserves op bijna 

alle programma's. De betreffende wijzigingen zijn opgenomen onder de technische wijzigingen (bijlage 1, met 

omschrijving 'stelselwijziging reserves'). 

 

Een ander gevolg van deze wijziging in werkwijze is dat de realisatie op de reserves pas in de boeken verwerkt 

kan worden op het moment dat alle lasten en baten definitief zijn. De consequentie is dat de afwikkeling op de 

reserves pas tijdens jaarrekeningproces verwerkt wordt. 

 

Ontwikkeling n.a.v. instelling Voorziening NAR 
 

Bij de jaarrekening 2016 is de voorziening NAR gevormd. Voor de dekking van de voorziening is gebruik gemaakt 

van de beschikbare middelen ad € 3,6 mln. uit de reserve Frictiekosten. Daarnaast is gebruik gemaakt van de 

vrijvallende middelen uit de reserve Weerstandsvermogen € 2,3 mln. en het jaarrekeningresultaat 2016 ad € 2,8 

mln. Vóór de vorming van de voorziening NAR kwamen de kosten van de NAR-regeling jaarlijks ten laste van de 

personele budgetten. Nu de kosten van de NAR direct ten laste van de voorziening worden gebracht blijft er 

jaarlijks een deel van de personele budgetten beschikbaar. Voorgesteld wordt deze ruimte in te zetten om het 

bedrag dat vanuit de algemene middelen is voorgeschoten, totaal € 5,1 mln. weer terug te betalen. De komende 

jaren vallen de volgende bedragen vrij: 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Totaal 

€ 0,675 mln. € 1,15 mln.  € 1,1 mln. € 1,1 mln.  € 1,075 mln. € 5,1 mln. 

 

De vrijval in 2017 ad € 675.000 is verwerkt in deze Najaarsrapportage, de vrijval vanaf 2018 wordt in de Begroting 

2018 opgenomen. De vrijval komt ten gunste van het begrotingssaldo.  
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Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen 

Algemene dekkingsmiddelen 
 

Uitkering provinciefonds 

 

 Uitkering Provinciefonds  2017 

 Stand Kadernota 2017             34.690  

 Stand Meicirculaire 2017           190.506  

 Verhoging in Meicirculaire 2017           155.816  

 Bij: Nabetaling provinciefonds 2016                  873  

 Af: decentralisatie-uitkering BDU van BRU i.v.m. 'Hek om de BRU'            -91.710  

 Af: Correctie uitkering Natuur, vooruitlopend op septembercirculaire                 -183  

 Af: Storting in Egalisatiereserve Alg. uitkering PF en MRB              -1.930  

 Bijstelling Najaarsrapportage 2017 : verhoging algemene middelen            62.866  

 

De meicirculaire 2017 is bijzonder omdat met ingang van 2017 sprake is van een nieuwe, vereenvoudigde 

verdeling van de  Algemene Uitkering provinciefonds (conform advies commissie Jansen). Het nieuwe 

verdeelmodel kent geen herverdeeleffecten, de uitkomst van de verdeling is identiek aan het oude 

verdeelmodel. Wel zijn een viertal doel- en decentralisatie-uitkeringen toegevoegd aan de Algemene Uitkering, 

waaronder de middelen voor Natuur en Verkeer en Vervoer.  

Dit wordt zichtbaar in de financiële bijstellingen op de programma's: de voormalige decentralisatie uitkeringen zijn 

als baten in de begroting opgenomen. Deze baten zijn nu vervallen waardoor het beslag op de algemene 

middelen groter wordt. 

Deze aanpassing vindt niet plaats inzake de doeluitkering BRU. In verband met het 'Hek om de BRU' wordt dat 

deel van de algemene uitkering overgeheveld naar programma 5 en dus niet verwerkt via het beslag algemene 

middelen. 

Voor de uitkering Natuur is inmiddels een aankondiging ontvangen dat deze in de meicirculaire onjuist is 

opgenomen en met de septembercirculaire gecorrigeerd wordt. Deze correctie ad € 183.000 is al wel 

meegenomen in deze najaarsrapportage 

 

De bijstelling van de uitkering provinciefonds zonder het effect van bovenstaande aanpassingen bedraagt € 1,930 

mln. Deze middelen worden gestort in de Egalisatiereserve Alg. uitkering Provinciefonds en MRB. 

 

Tot slot, in de meicirculaire 2017 is een bedrag van € 873.000 opgenomen als nog te verrekenen bedrag over 

2016. Dit bedrag wordt nu in 2017 ontvangen en toegevoegd aan het Saldo begroting. 

 

Motorrijtuigenbelasting 

 

 Opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB)  2017 

 Stand Kadernota 2017           118.131  

 Stand Meicirculaire 2017           118.400  

 Verhoging in Meicirculaire 2017                  269  

 Af: Storting in Egalisatiereserve Alg. uitkering en MRB                 -269  

 Bijstelling Najaarsrapportage 2017                    -    

 

In de begroting wordt voor de raming van de opbrengst Motorrijtuigenbelasting uitgegaan van de raming die door 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geformuleerd in de meicirculaire van het 

Provinciefonds van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.  

Op die basis is de opbrengst voor 2017 in de begroting geraamd op € 118,1 mln. Daarnaast is een jaarlijkse groei 

voorzien van 1,4% voor de jaren daaropvolgend.  

 

Uit de meicirculaire 2017 blijkt dat de opbrengst voor het jaar 2017 wordt geraamd op  € 118,4 mln. met daarbij 

een verwachte jaarlijkse groei van deze opbrengst met 2,3%. Deze verwachting wordt ook ondersteund door de 

feitelijke opbrengst over de eerste maanden van 2017. 
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Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld de geraamde opbrengst voor het jaar 2017 te wijzigen in € 118,4 

mln. en de raming voor de komende jaren in de begroting 2018 met de verwachte stijging van 2,3% te verhogen. 

Bij de Kadernota 2016 is besloten tot het instellen van de 'Egalisatiereserve Alg uitkering Provinciefonds en MRB'. 

Fluctuaties in de uitkering provinciefonds en MRB worden in de loop van het begrotingsjaar op deze 

egalisatiereserve afgewikkeld. 

 

 

Treasury 

 

 Treasury  2017 

 Stand Kadernota 2017               1.927  

 Stand Najaarsrapportage 2017               1.927  

 Bijstelling Najaarsrapportage                     -    

 

Verwacht wordt dat het rentepercentage schatkistbankieren in de rest van 2017 nihil blijft, daardoor blijft het 

treasuryresultaat gelijk ten opzicht van de kadernota 2017. De verwachting is gebaseerd op de 

rentebeschouwing en visies van ING, BNP en Rabobank zoals opgenomen in de treasury-rapportage Q2-2017. 

Naast deze opbrengst wordt op programma 7 de verwachte opbrengst aan dividend begroot (o.a. Vitens). 

 

Overige algemene inkomsten 

 

 Overige algemene inkomsten  2017 

 Stand Kadernota 2017                  200  

 Stand Najaarsrapportage 2017                  200  

 Bijstelling Najaarsrapportage                     -    

 

Er worden geen wijzigingen verwacht in de overige algemene inkomsten. 

Stelposten 
Stelpost onvoorzien 

 

 Stelpost onvoorzien  2017 

 Stand Kadernota 2017                  400  

 Stand Najaarsrapportage 2017                  800  

 Subtotaal Stelpost onvoorzien                  400  

 Onttrekking aan Egalisatiereserve Alg. uitkering en MRB                 -400  

 Bijstelling Najaarsrapportage                     -    

 

 

Wij reserveren ongeveer 0,25%van de jaarlijkse inkomsten uit motorrijtuigenbelasting en provinciefonds voor 

onvoorzien. Door de opname van vier doel- en decentralisatie-uitkeringen in de algemene uitkeringen stijgt de 

stelpost onvoorzien naar € 800.000. De stijging van € 400.000 in 2017 wordt eenmalig onttrokken aan de 

Egalisatiereserve Algemene uitkering provinciefonds en MRB. De positieve bijstellingen van de uitkering 

provinciefonds en motorrijtuigenbelasting zijn namelijk in deze reserve gestort.  

 

Stelpost Loon- en prijscompensatie 

 

 Stelpost Loon- en prijscompensatie  2017 

 Stand Kadernota 2017                  935  

 Stand Najaarsrapportage 2017                     -    

 Bijstelling Najaarsrapportage 2017                -935  

 

Verdeling Herijking exploitatiesubsidies 
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Bij de kadernota 2017 is €100.000 gereserveerd om exploitatiesubsidies bij partnerinstellingen te herijken. Reden 

hiervoor was dat een aantal partnerinstellingen had aangegeven in een nijpende financiële situatie te zijn 

terechtgekomen waardoor kwaliteit van de uit te voeren beleidstaken en wettelijke taken onder druk was komen 

te staan. Een verdeling per instelling was nog niet gemaakt.  

Er is gekozen voor een eenduidige verdelingssystematiek. Het onderzoeken en vaststellen welke instelling het 

meest 'in nood' is, is een schier onmogelijke opgave. De individuele verschillen tussen de partnerinstellingen zijn 

groot, bovendien leidt een maatregel om de ene instelling tegemoet te komen en de andere niet, onherroepelijk 

tot juridische procedures. De exploitatiesubsidies zijn verdeeld over de programma's Landelijk gebied, Bodem, 

water en milieu, Bereikbaarheid en Cultuur en Erfgoed. Conform motie 20 bij de kadernota 2017 "Indexering 

subsidie partnerinstellingen" wordt de indexering voor 2018 meegenomen in de begroting 2018. 

 

Stijging werkgeverslasten vanwege cao afspraak 

In 2017 is de nieuwe cao afgesloten, dit heeft ook financiële consequenties. In de cao is een structurele 

salarisverhoging van 2,0% per 1 juli 2017 afgesproken en een eenmalige uitkering van € 500 bruto naar rato van 

de aanstellingsomvang. De afspraken vanuit de nieuwe cao zijn ook geldig voor de medewerkers die gebruik 

maken van de NAR regeling. Hierdoor zal er in 2017 een extra storting in de voorziening NAR moeten 

plaatsvinden. De totale kosten voor 2017 i.v.m. de cao stijging bedragen €1,125 mln. De dekking van deze 

stijging van de werkgeverslasten komt in eerste aanleg ten laste van de daarvoor beschikbare stelpost loon- en 

prijscompensatie. In 2017 is het resterende budget van € 835.000 niet voldoende om alle kosten in 2017 te 

dekken. Daarom wordt vanuit het beschikbare personeelsbudget ook een deel gedekt (zie ook het onderdeel bij 

Ontwikkelingen). De stijging vanaf 2018 wordt verwerkt in de begroting 2018.  

 

  



12 

 

Financiële bijstellingen op de programma's 

Inleiding 
In dit hoofdstuk zijn de bijstellingen op de programma’s opgenomen. Per programma is, met de stand per 30 juni 

als uitgangspunt, een prognose per 31 december 2017 gegeven. Voor het maken van deze prognose is 

nagegaan welk bedrag van de openstaande verplichtingen gerealiseerd gaat worden in 2017 en welk bedrag van 

de nieuwe verplichtingen (nieuwe zaken die tijdens en na het proces van de NJR ontstaan) in 2017 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 besteed worden dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn bedoeld. 

De bijbehorende begrotingswijzigingen zijn aan het eind van dit hoofdstuk opgenomen. 

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). 

De technische bijstellingen, inclusief de toelichtingen, vindt u in bijlage 1 (technische begrotingswijzigingen). 

 

Bijstellingen bestaand beleid per programma 
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling 

 

Geen politiek relevante wijzigingen. 

 

Programma 1 Ruimtelijke 

Ontwikkeling 

 Begroting  

2017  

 Realisatie  

30-06-2017  

 Prognose  

31-12-2017  

 Bijstell. 

politiek   

 Bijstell. 

technisch  

Lasten           11.384                 671            10.754                 -630  

Baten                   24                    -                       -    

Saldo van Programma 1           11.384                 647            10.754                  -630  

      

Storting in reserves             2.779                  549              -2.230  

Onttrekking uit reserves             4.287               1.427              -2.860  

Saldo mutatie reserves            -1.508                    -                  -878                   630  

Beslag op algemene middelen             9.876                 647              9.876                      -    

 

 

Programma 2 Landelijk gebied 

 

Decentrale uitkering via provinciefonds 

Vanaf 2017 wordt de decentrale uitkering natuur ad € 23.400.000 direct via het provinciefonds in de algemene 

middelen gestort. Hierdoor komen de directe baten op het programma  te vervallen en wordt een beroep gedaan 

op de algemene middelen. In dit bedrag is een correctie op de bijdrage voor Agrarisch natuur en 

landschapsbeheer ad € 183.000 verdisconteerd die door het rijk in de septembercirculaire verwerkt wordt. 

 

Natuurbeheer 

Op advies van de commissie BBV (Besluit begroten en Verantwoorden) is landelijk besloten dat met ingang van 

2014 de lastneming van de natuurbeheersubsidies moet plaatsvinden in het daadwerkelijke uitvoeringsjaar (van 

kasstelsel naar baten-lasten stelsel). Dit betekent dat in één jaar zowel de betaling van de lasten van het 

voorgaande jaar, als de last van het huidige jaar moeten worden ‘genomen’. Dit gaat in bij het verlengen van de 

beschikkingen, die veelal over een periode van 6 jaar lopen. Jaarlijks lopen een aantal beschikkingen af en voor 

die beschikkingen wordt het baten-lasten stelsel ingevoerd. In 2014, 2015 en 2016 is al een klein deel van de last 

genomen. In 2017 dient het grootste deel van de last te worden genomen, nl. € 3,1 mln. In 2018 en 2019 gaat het 
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om resp. € 0,4 mln. en € 0,1 mln. Daarna zijn alle natuurbeheersubsidies omgeschakeld op het baten-lasten 

stelsel. 

Voorgesteld wordt de extra lastneming van de natuurbeheersubsidies 2017 ad € 3,1 mln. vooralsnog te betalen 

uit de reserve Landelijk gebied. In de kadernota 2017 is aangekondigd dat in de realisatiestrategie Natuurvisie de 

biodiversiteitsopgave voor de komende jaren verder wordt uitgewerkt. Daarbij wordt ook in beeld gebracht welk 

deel van de opgave gedekt kan worden uit eigen middelen en welk deel nog (structureel) ongedekt is. De 

natuurbeheersubsidies maken hier onderdeel van uit. De resultaten worden ingebracht in de Kadernota 2018. 

 

Groene regelgeving 

De subsidie Bestuurlijke strafbeschikking milieu uit 2016 is in 2017 uitgekeerd. De kosten hiervoor zijn in 2016 

genomen, waardoor de extra opbrengst van € 75.000 vrijvalt naar de algemene middelen. 

 

Vergunningverlening natuur en landschap 

In 2017 zijn de inkomsten uit leges € 150.000 hoger dan begroot. Deze extra baten zijn in 2017 niet (volledig) 

nodig om bijbehorende kosten te dekken. Echter in 2018 wordt het vergunningenvolgsysteem aanbesteed. Het 

voorstel is deze incidentele inkomsten te bestemmen voor de extra aanbestedingskosten ad € 110.000 in 2018 

via de projectreserve. 

 

Programma 2 Landelijk gebied  Begroting  

2017  

 Realisatie  

30-06-2017  

 Prognose  

31-12-2017  

 Bijstell. 

politiek   

 Bijstell. 

technisch  

Lasten           58.904            19.838            61.691              2.974                -187  

Baten           24.391              1.718            10.746           -23.358              9.713  

Saldo van Programma 2           34.513            18.120            50.945            26.332             -9.900  

      

Storting in reserves           17.969                  110                 110           -17.969  

Onttrekking uit reserves           31.887               7.118              3.100           -27.869  

Saldo mutatie reserves          -13.918                    -               -7.008             -2.990              9.900  

Beslag op algemene middelen           20.595            18.120            43.937            23.342                    -    

 

 

Programma 3 Bodem, water en milieu 

 

Decentrale uitkering via provinciefonds 

Vanaf 2017 wordt de decentrale uitkering BRZO ad € 520.000 direct in de algemene middelen gestort. Hierdoor 

komen de directe baten op het programma  te vervallen en wordt een beroep gedaan op de algemene middelen.  

 

Grondwaterheffing 

In afwachting van de evaluatie inzake effectiviteit van de maatregelen verdrogings-bestrijdingen worden de niet 

bestede middelen 2017 ad € 220.000 gereserveerd voor toekomstige verdrogingsopgaven. 

 

Regelgeving burgerluchtvaarthavens en militaire luchthavens (RBML) 

In de meicirculaire 2017 is de verdeling van het budget RBML voor 2017 en verder opgenomen. Voor 2017 gaat 

het om € 37.000. De lasten waren nog niet begroot, de baten zijn opgenomen in de uitkering provinciefonds. 

 

Sanering Nedereindse Plas 

In 2018 zal de toegezegde bijdrage voor de sanering van de Nedereindse Plas tot uitbetaling komen. De bijdrage 

zal gedaan worden vanuit het programma Bodemsanering. In het verleden is hiervoor een bedrag van € 

1.567.000 gereserveerd in de reserve Stimuleringsfonds. Voor uitbetaling via het programma Bodemsanering 

wordt dit deel aan de reserve Stimuleringsfonds onttrokken en aan de reserve Bodemsanering toegevoegd. De 

reserve Stimuleringsfonds is hiermee leeg en kan opgeheven worden.  

 

Handhaving - RUD 

Bij de RUD was sprake van een positief resultaat over 2016. Dit heeft geleid tot een restitutie van € 163.000, 

waardoor de lasten 2017 lager uitvallen. 

Daarnaast wordt verwacht dat het flexibel deel van het budget bedoeld voor incidentele projecten of onvoorziene 

zaken, niet volledig aangewend zal worden, waardoor € 150.000 vrijvalt. Ten slotte zijn er al meer leges 

ontvangen dan was voorzien, hierbij gaat het om € 100.000. 
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In totaal valt € 413.000 vrij naar de algemene middelen 

 

Programma 3 Bodem, water en 

milieu 

 Begroting  

2017  

 Realisatie  

30-06-2017  

 Prognose  

31-12-2017  

 Bijstell. 

politiek   

 Bijstell. 

technisch  

Lasten           18.924              3.165            16.933                -271             -1.720  

Baten             5.193                 371              4.773                -420   

Saldo van Programma 3           13.731              2.794            12.160                 149             -1.720  

      

Storting in reserves             1.497               1.787                  290  

Onttrekking uit reserves             3.652               2.222              -1.430  

Saldo mutatie reserves            -2.155                    -                  -435                1.720  

Beslag op algemene middelen           11.576              2.794            11.725                 149                    -    

 

 

Programma 4 Economische ontwikkeling 

 

Energietransitie 

Bij de kadernota 2017 is besloten om € 4 miljoen voor het energiefonds te storten in de reserve 

weerstandsvermogen als reservering voor eventuele aanspraken op de garantstelling van de BNG lening ad € 16 

miljoen. Van de € 4 miljoen is reeds € 2 miljoen via de kadernota 2017 gestort in de reserve 

weerstandsvermogen. Voorgesteld wordt om van het beschikbare budget 2017 voor de energietransitie 

€ 1 miljoen te storten in de reserve weerstandsvermogen voor het energiefonds.  

 

Dutch Design op (V)MBO 

De uitgaven voor het educatief project voor het VMBO en MBO in het kader van het themajaar de Stijl ad 

€ 100.000 zijn in 2017 gedaan, terwijl bij de beschikbaarstelling van het budget in 2016 rekening was gehouden 

met een kasritme van de uitgaven van € 60.000 in 2016, € 20.000 in 2017 en € 20.000 in 2018. Voorgesteld wordt 

om de hogere uitgaven in 2017 te egaliseren via de algemene middelen 2017/2018. 

 

Programma 4 Economische 

ontwikkeling 

 Begroting  

2017  

 Realisatie  

30-06-2017  

 Prognose  

31-12-2017  

 Bijstell. 

politiek   

 Bijstell. 

technisch  

Lasten           12.697              4.337            13.187                -980              1.470  

Baten                  96                 397              1.034                  938  

Saldo van Programma 4           12.601              3.940            12.153                -980                 532  

      

Storting in reserves             2.266                     -                -2.266  

Onttrekking uit reserves             5.103               3.369              -1.734  

Saldo mutatie reserves            -2.837                    -               -3.369                    -                  -532  

Beslag op algemene middelen             9.764              3.940              8.784                -980                    -    

 

 

Programma 5 Bereikbaarheid 

 

Brede doeluitkering via provinciefonds 

Vanaf 2017 is de brede doeluitkering via het provinciefonds in de algemene uitkering opgenomen. Hierdoor 

komen de directe baten op het programma  te vervallen en wordt in plaats hiervan een beroep gedaan op de 

algemene middelen. Dit gaat alleen op voor de BDU voor de van oudsher provinciale taken, de BDU voor de 

voormalige BRU-taken is - in verband met het "Hek om de BRU' - nog wel als baten op programma 5 opgenomen. 

 

Programma 5 Bereikbaarheid  Begroting  

2017  

 Realisatie  

30-06-2017  

 Prognose  

31-12-2017  

 Bijstell. 

politiek   

 Bijstell. 

technisch  

Lasten         258.299            43.215          243.495                     1           -14.805  

Baten         195.810            19.122          187.144           -38.035            29.369  

Saldo van Programma 5           62.489            24.093            56.351            38.036           -44.174  

      

Storting in reserves           35.490             53.457             17.967  
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Onttrekking uit reserves           48.038             21.831            -26.207  

Saldo mutatie reserves          -12.548                    -              31.626                    -              44.174  

Beslag op algemene middelen           49.941            24.093            87.977            38.036                    -    

 

 

Programma 6 Cultuur en Erfgoed 

 

Erfgoedparels 

De verwachte lasten van het Fonds Erfgoedparels bedragen € 3,4 miljoen conform de uitvoeringsverordening 

erfgoedparels voor 2017. In de begroting was rekening gehouden met € 3,006 miljoen. De hogere lasten ad 

€ 394.000 worden onttrokken uit de reserve Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed. 

 

Balansafwikkelingen 

Op programma 6 is sprake van incidentele voordelige afwikkelingsverschillen ad € 305.000 van een achttiental 

subsidieprojecten. Dit zijn voordelen door afrekeningen van diverse subsidies uit voorgaande jaren op het gebied 

van cultuur, erfgoed en zorg.   

 

Programma 6 Cultuur en Erfgoed  Begroting  

2017  

 Realisatie  

30-06-2017  

 Prognose  

31-12-2017  

 Bijstell. 

politiek   

 Bijstell. 

technisch  

Lasten           18.708              8.532            17.449                 166             -1.425  

Baten             2.102                   70              2.112                    10  

Saldo van Programma 6           16.606              8.462            15.337                 166             -1.435  

      

Storting in reserves                  24                     -                     -24  

Onttrekking uit reserves             3.575               3.172                 394                -797  

Saldo mutatie reserves            -3.551                    -               -3.172                -394                 773  

Beslag op algemene middelen           13.055              8.462            12.165                -228                -662  

 

 

Programma 7 Bestuur en middelen 

 

Balansafwikkelingen 

Op programma 7 is sprake van incidentele voordelige afwikkelingsverschillen van per saldo € 172.000. Dit betreft 

niet uitbetaalde reserveringen of afrekeningen die lager zijn uitgevallen dan verplicht op het gebied van bestuur 

en middelen van € 300.000. Daar tegenover staat een tegenvaller van € 128.000 door het niet ontvangen van de 

gedeclareerde kosten uit 2016 van ondersteuningswerkzaamheden voor de vluchtelingenopvang. 

 

Ecoduct Boele Staal 

De afronding van de groene inrichting van Ecoduct Boele Staal bedraagt € 100.000. Deze kosten worden gedekt 

door de projectreserve Hart van de Heuvelrug en waren nog niet in de begroting 2017 opgenomen. De 

projectreserve bevat een saldo van € 612.300, het resterende bedrag - na gemaakte kosten – ad. € 512.300 valt 

vrij.  

 

Programma 7 Bestuur en middelen  Begroting  

2017  

 Realisatie  

30-06-2017  

 Prognose  

31-12-2017  

 Bijstell. 

politiek   

 Bijstell. 

technisch  

Lasten           10.962              5.713            11.465                -200                 703  

Baten                759              1.098                 672                -128                   41  

Saldo van Programma 7           10.203              4.615            10.793                  -72                 662  

      

Storting in reserves                     -      

Onttrekking uit reserves                  612                 612   

Saldo mutatie reserves                   -                      -                  -612                -612                    -    

Beslag op algemene middelen           10.203              4.615            10.181                -684                 662  
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Overhead 

 

Balansafwikkelingen 

De bedrijfsvoering laat een voordelig balansafwikkelingsverschil van € 500.000 zien door o.a. lagere 

onderhoudskosten en een lagere afrekening inzake catering over 2016. 

 

Vrijval als gevolg van NAR 

Zie toelichting bij Ontwikkelingen 

 

Stijging werkgeverslasten 

Zie toelichting bij Stelposten 

 

Programma Overhead  Begroting  

2017  

 Realisatie  

30-06-2017  

 Prognose  

31-12-2017  

 Bijstell. 

politiek   

 Bijstell. 

technisch  

Lasten           41.215            16.169            42.794                -460              2.039  

Baten             7.666              4.734              7.841                -120                 295  

Saldo van Programma Overhead           33.549            11.435            34.953                -340              1.744  

      

Storting in reserves             6.344                    88              -6.256  

Onttrekking uit reserves             7.091               2.579              -4.512  

Saldo mutatie reserves               -747                    -               -2.491                    -               -1.744  

Beslag op algemene middelen           32.802            11.435            32.462                -340                    -    

 

Financiële gevolgen van de bijstellingen 
Programma 2 Landelijk gebied Lasten Baten 

Kwaliteitsverbetering natuur en landschap     

Herijking subsidies Natuur                        7   

Programmering en uitvoering AVP     

Natuurbeheer   

Decentrale uitkering via provinciefonds                11.313  

Correctie bijdrage Agrarisch natuur- en landschapsbeheer                   -183   

Subsidies Natuurbeheer                 3.100   

Herijking subsidies Natuur                      10   

Agenda Vitaal Platteland   

Decentrale uitkering via provinciefonds                12.270  

Vergunningverlening en handhaving     

Extra legesontvangsten                      40                    -150  

Groene regelgeving                      -75  

Totaal politiek relevante bijstellingen programma 2                 2.974                23.358  

Reserves   

Reserve projecten: Vergunningverlening                    110   

Reserve programma landelijk gebied: Subsidies Natuurbeheer                  3.100  

Totaal politiek relevante bijstellingen reserves programma 2                    110                  3.100  

   

Programma 3 Bodem, water en milieu Lasten Baten 

Vergunningverlening en handhaving BWM     

Decentrale uitkering BRZO via provinciefonds                     520  

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)   

Vrijval inc. projecten RUD 2017                   -150   

Restitutie RUD 2016                   -163   

Hogere ontvangsten leges                    -100  

Basistaken BWM     
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Decentrale uitkering RBML via provinciefonds                      37   

Herijking subsidies Lucht                        5   

Totaal politiek relevante bijstellingen programma 3                   -271                     420  

   

Programma 4 Economische ontwikkeling Lasten Baten 

Economische zaken     

Dutch Design op (v)MBO                      20   

Energietransitie                -1.000   

Totaal politiek relevante bijstellingen programma 4                   -980                        -    

   

   

Programma 5 Bereikbaarheid Lasten Baten 

Doelmatig verkeer- en vervoersysteem     

Herijking subsidies Infrastructuur                        1   

Brede doeluitkering via provinciefonds               -38.035  

Totaal politiek relevante bijstellingen programma 5                        1               -38.035  

   

Programma 6 Cultuur en erfgoed Lasten Baten 

Erfgoed     

Balansafwikkelingen Cultuur en erfgoed                   -305   

Herijking subsidies Erfgoed                      31   

Erfgoedparels                    394   

Kunsten     

Herijking subsidies Cultuur                      23   

Omroep en bibliotheken     

Herijking subsidies Bibliotheken                      23   

Totaal politiek relevante bijstellingen programma 6                    166                        -    

Reserves   

Investeringsfonds provinciaal erfgoed: Erfgoedparels                     394  

Totaal politiek relevante bijstellingen reserves programma 6                      394  

   

Programma 7 Bestuur en middelen Lasten Baten 

Provinciale staten     

Balansafwikkelingen Bestuur en middelen                   -300                     128  

Strategie en bestuurlijke zaken     

Ecoduct Boele Staal                    100   

Totaal politiek relevante bijstellingen programma 7                   -200                     128  

Reserves   

Reserve projecten Hart van de Heuvelrug: Ecoduct Boele Staal                     612  

Totaal politiek relevante bijstellingen reserves programma 7                      612  

   

Programma Overhead Lasten Baten 

Balansafwikkelingen Overhead                   -620                    -120  

CAO-stijging personeelskosten                    835   

Vrijval personeelskosten                   -675   

Totaal politiek relevante bijstellingen programma Overhead                   -460                    -120  

   

In Bijlage 1, Politiek relevante wijzigingen van de Kadernota 2017 is abusievelijk een regel weggevallen. Omdat 

die bijlage in principe het besluit van provinciale staten vormt op basis waarvan de begroting aangepast mag 

worden, wordt de regel hieronder alsnog aan PS voorgelegd. 

 

Programma Overhead  Lasten  

Loon- en prijscompensatie                    826  
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Ontwikkeling algemene reserves 

Algemene reserve 
 

Saldireserve 2017 

 Stand Kadernota 2017             20.950  

 geen wijzigingen                     -    

 Stand Najaarsrapportage 2017             20.950  

 

De Algemene reserve wijzigt niet ten opzichte van de Kadernota 2017. 

Reserve weerstandsvermogen 
 

Reserve Weerstandsvermogen 2017 

 Stand Kadernota 2017             27.616  

 Storting t.b.v. Energietransitie uit budget 2017               1.000  

 Stand Najaarsrapportage 2017             28.616  

 

De stijging van € 1 mln. betreft een storting ten behoeve van het energiefonds. Bij de kadernota 2017 is besloten 

om in totaal € 4 mln. voor het energiefonds te storten in de reserve weerstandsvermogen als reservering voor 

eventuele aanspraken op de garantstelling van de BNG lening ad € 16 miljoen. Met dit bedrag is nu € 3 mln 

gestort. 

Egalisatiereserve Provinciefonds en MRB 
 

Egalisatiereserve Alg. uitkering provinciefonds en MRB 2017 

 Stand Kadernota 2017               2.982  

 Verhoging provinciefonds               1.930  

 Verhoging MRB                  269  

 Stelpost onvoorzien                 -400  

 Stand Najaarsrapportage 2017               4.781 

 

Voor toelichting zie Bijstelling algemene dekkingsmiddelen. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Technische bijstellingen 
 

 

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Baten 

Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling     

1 Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven                              -630   

Totaal technische wijzigingen programma 1                              -630    

Reserves   

Reserve Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling     

1 Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven                                210  

Reserve IGP/RAP     

Stelselwijziging reserves                           -2.230                            -2.230  

Reserve projecten FUHB     

1 Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven                               -840  

Totaal technische wijzigingen reserves programma 1                           -2.230                            -2.860  

   

   

Programma 2 Landelijk gebied Lasten Baten 

Programmering en uitvoering AVP     

2 Agrarisch natuur en landschapsbeheer                               683                                683  

3 Hydrologische maatregelen                                -70                                 -70  

4 Kasritme AVP                             9.100  

5 Nieuwe Hollandse Waterlinie                              -800   

Totaal technische wijzigingen programma 2                              -187                             9.713  

Reserves   

Reserve Programma Landelijk gebied     

Stelselwijziging reserves                         -17.969                          -17.969  

4 Kasritme AVP                            -9.100  

5 Nieuwe Hollandse Waterlinie                               -800  

Totaal technische wijzigingen reserves programma 2                         -17.969                          -27.869  

   

   

Programma 3 Bodem, water en milieu Lasten Baten 

Waterveiligheid     

6 Herijking prioriteiten                               146   

Zoetwatervoorziening     

23 Verdrogingsbestrijding                              -220   

Drukte in de ondergrond     

6 Herijking prioriteiten                                 18   

Basistaken BWM     

6 Herijking prioriteiten                              -164   

7 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 

2016-2020 

                          -1.500  

 

Totaal technische wijzigingen programma 3                           -1.720                                   -    

Reserves   

Egalisatiereserve Bodemsanering     

Stelselwijziging reserves                                -25                                 -25  

7 Prov Uitv.progr. Bodemconvenant 2016-2020                            -1.500  

22 Nedereindse Plas                            1.567   

Reserve PUEV     

Stelselwijziging reserves                              -312                               -312  
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Reserve Grondwaterheffing     

Stelselwijziging reserves                           -1.160                            -1.160  

23 Verdrogingsbestrijding                               220   

Reserve Stimuleringsfonds     

22 Nedereindse Plas                             1.567  

Totaal technische wijzigingen reserves programma 3                               290                            -1.430  

   

   

Programma 4 Economische ontwikkeling Lasten Baten 

Economische zaken     

8 Cofinancieringsfonds                            1.800                                468  

9 Economic Board Utrecht                              -150   

10 EU project SUPER                                 70                                  70  

Recreatie     

11 Onderhoud legakkers                              -250                                400  

Totaal technische wijzigingen programma 4                            1.470                                938  

Reserves   

Reserve Cofinancieringsfonds     

Stelselwijziging reserves                           -2.266                            -2.266  

8 Cofinancieringsfonds                             1.332  

9 Economic Board Utrecht                               -150  

Reserve Toeristische ontwikkeling     

11 Onderhoud legakkers                               -650  

Totaal technische wijzigingen reserves programma 4                           -2.266                            -1.734  

   

   

Programma 5 Bereikbaarheid Lasten Baten 

Doelmatig verkeer- en vervoersysteem     

12 Beheer en onderhoud (vaar)wegen                         -10.806   

13 Beter benutten                            5.668                             5.668  

Verkeer en vervoersystemen BRU     

14 Bijstelling prognose OV                           -9.667                           23.701  

Totaal technische wijzigingen programma 5                         -14.805                           29.369  

Reserves   

Reserve BenO (vaar)wegen     

12 Beheer en onderhoud (vaar)wegen                          10.806   

Reserve Mobiliteitsprogramma     

Stelselwijziging reserves                         -15.814                          -15.814  

12 Beheer en onderhoud (vaar)wegen                          10.196   

Reserve Gladheidsbestrijding     

Stelselwijziging reserves                              -800                               -800  

Reserve VERDER     

Stelselwijziging reserves                           -8.680                            -8.680  

Reserve Rijksbijdrage BDU (BRU)     

12 Beheer en onderhoud (vaar)wegen                         -10.196   

14 Bijstelling prognose OV                          32.455                               -913  

Totaal technische wijzigingen reserves programma 5                          17.967                          -26.207  

   

   

Programma 6 Cultuur en erfgoed Lasten Baten 

Erfgoed     

15 Publieksbereik                                 10                                  10  

16 Vliegbasis Soesterberg                                -43   

17 Het Utrechts Archief                              -662   
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18 Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)                                 20   

5 Nieuwe Hollandse Waterlinie                              -730   

Kunsten     

18 Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)                                -20   

Totaal technische wijzigingen programma 6                           -1.425                                  10  

Reserves   

Reserve CHS     

16 Vliegbasis Soesterberg                                 -43  

Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie     

Stelselwijziging reserves                                -24                                 -24  

5 Nieuwe Hollandse Waterlinie                               -730  

Totaal technische wijzigingen reserves programma 6                                -24                               -797  

   

   

Programma 7 Bestuur en middelen Lasten Baten 

Strategie en bestuurlijke zaken     

21 IPO                                 41                                  41  

17 Het Utrechts Archief                               662   

Totaal technische wijzigingen programma 7                               703                                  41  

   

   

Programma Overhead Lasten Baten 

22 Verhoging overhead                               275                                275  

23 Frictiekosten                              -544   

24 Huisvesting                               161                                  20  

25 ICT                            2.147   

Totaal technische wijzigingen programma Overhead                            2.039                                295  

reserves   

Reserve Frictiekosten Veranderopgave     

Stelselwijziging reserves                              -750                               -750  

23 Frictiekosten                               -544  

Reserve Huisvesting     

Stelselwijziging reserves                           -4.179                            -4.179  

24 Huisvesting                              -141   

Reserve ICT     

Stelselwijziging reserves                           -1.186                            -1.368  

25 ICT                             2.329  

Totaal technische wijzigingen programma Overhead                           -6.256                            -4.512  

 

 

   

Toelichtingen 
 

1 Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven (FUHB) 

Het FUHB maakt onderdeel uit van het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling zoals ook vastgelegd in het 

beleidskader en uitvoeringsprogramma. Voorstel is om hiermee overeenkomstig de reservering van € 840.000 

voor FUHB toe te voegen aan de reserve van Binnenstedelijke ontwikkeling.  

Daarnaast wijzigt het kasritme van FUHB vanwege een aantal uitplaatsingen waarvan de verwachting is dat deze 

pas in 2018 tot uitbetaling leiden. 

 

2 Agrarisch natuur en landschapsbeheer  

Met de meicirculaire 2017 is de decentrale uitkering aangevuld met € 500.000 voor uitvoering van de ANLb 

(agrarisch natuur en landschapsbeheer) door RVO. 
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3 Hydrologische maatregelen 

In 2014 heeft het ministerie I&M € 3 miljoen toegezegd aan de provincies voor het uitvoeringsprogramma 

Natura2000/PAS. Een voorlopig kasritme is daarbij aangegeven met het streven eerder uit te keren. In 

voorgaande jaren is meer uitgekeerd. Verwachting is de laatste bijdrage uiterlijk in 2018 te ontvangen. Het 

kasritme wordt hierop aangepast, met als consequentie dat de bijdrage in 2017 met € 70.000 daalt. 

 

4 Kasritme AVP 

Er is een beter beeld op het kasritme de komende jaren, met name op de grondverkopen. De begroting wordt 

hierop aangepast met een hogere baat van € 9,1 mln. Door de toename van inkomsten als dekking van de lasten 

hoeft minder onttrokken te worden uit de reserve. 

 

5 Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Aanpassing van het kasritme door verschuiving van lasten van 2017 naar 2019 wordt veroorzaakt doordat de 

cultuurprojecten die we in 2017 verwacht hadden zich nog niet hebben aangediend en een aantal 

gebiedsprocessen, die op zich goed lopen, meer tijd vragen voordat daadwerkelijk tot ontwikkeling kan worden 

overgegaan. Het betreft een verschuiving van € 800.000 vanuit AVP en  € 730.000 vanuit cultuur naar 2019. 

 

6  Herijking prioriteiten   

Om de jaarlijkse doelstellingen uit het Bodem, Water en Milieu -begroting te halen vindt er een herverdeling plaats 

van de budgetten. 

 

7 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 

Een deel van het budget is bestemd voor de subsidieregeling voor gemeenten. Dit deel is met name gericht op 

spoedlocaties, echter bij de spoedlocaties die resteren zijn de gemeenten niet aan zet. De subsidieregeling gaan 

we herijken en toetsen op bredere inzetbaarheid. 

Het niet geprogrammeerde deel ad € 1.500.000 wordt nu uit de begroting gehaald en in de reserve opgenomen; 

bij de besluitvorming na de herijking wordt een nieuw kasritme vastgesteld.  

 

8 Cofinancieringsfonds 

Voor 2017 zullen de uitgaven naar verwachting € 1,8 miljoen hoger uitvallen dan het begrote bedrag van € 2,644 

miljoen. Dit komt enerzijds door uitbetaling van  bijdragen die in voorgaande jaren verplicht zijn en anderzijds door 

betaling van bijdragen naar aanleiding van de verordening Economic Board Utrecht 2016(algemeen 

kredietplafond van € 10 miljoen tot en met 2019).  Ook was nog geen rekening gehouden met de ontvangen 

bijdragen van € 468.000 van onder andere het ministerie van Economische Zaken inzake de MKB-regeling 

Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De per saldo hogere lasten worden onttrokken (cq. lagere 

storting) aan de reserve Cofinanciering. 

 

9 Economic Board Utrecht 

Voor 2017 was een garantie afgegeven van € 150.000 indien de EBU-organisatie er niet in slaagde om de 

exploitatiebegroting sluitend te krijgen in verband met het wegvallen van een Europese subsidie. Omdat de EBU-

organisatie erin geslaagd is om een sluitende begroting te presenteren, zal er geen gebruik worden gemaakt van 

deze garantie. Omdat bedrag van garantiestelling opgenomen was onder de lasten en dekking uit het 

cofinancieringsfonds kwam, wordt dit gecorrigeerd middels deze begrotingswijziging. 

 

10 EU-project SUPER 

De provincie Utrecht maakt tot en met 2021 deel uit van een internationaal consortium ‘supporting eco-

innovations towards international markets’ (‘SUPER’), dat zich richt op het uitwisselen van ervaringen, best 

practices en methoden die gebruikt worden door (regionale) organisaties die ondernemers op het vlak van 

Environmentally Driven Product Development (EDPM) ondersteunen. De verwachte uitgaven voor 

personeelskosten, externe expertisekosten, reis- en accomodatiekosten en kantoor- en administratiekosten 

bedragen voor 2017 € 70.000, voor 2018 € 78.000, voor 2019 € 27.000, voor 2020 € 14.000 en voor  2021 € 

4.000. Deze uitgaven worden gedekt door de te ontvangen Europese bijdrage. 

 

11 Onderhoud legakkers 

De ontvangen bijdrage van het AVP ad € 400.000, onderdeel Marickenland, was nog niet in de primitieve 

begroting geraamd. Door processen rondom de aanbesteding wordt het uitvoeren van het groot onderhoud aan 

de zandeilanden en legakkers, vertraagd. Verwacht wordt dat in het najaar de aanbesteding plaats zal vinden en 
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dat de werkzaamheden voor 50% uitgevoerd gaan worden. Voorgesteld wordt om de helft van het beschikbare 

budget ad € 650.000 via de reserve toeristische ontwikkeling, over te hevelen naar 2018. 

 

12 Beheer en onderhoud (vaar)wegen 

In 2016 is de Voorziening beheer en onderhoud (vaar)wegen omgezet in een reserve als gevolg van de 

vaststelling van de Nota infrastructurele kapitaalgoederen wegen & vaarwegen.  

De structurele storting in de voorziening wordt deels in de begroting opgenomen als uitgaven, het niet 

geprogrammeerde deel ad € 10,806 mln. wordt in de reserve gestort.  

 

13 Beter benutten 

In de meicirculaire 2017 is voor het onderwerp Beter Benutten een decentralisatie uitkering van € 5,688 mln. 

opgenomen.  Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten met dit bedrag. 

 

14 Bijstelling prognose OV 

Voor de uitvoering van de verkeer- en vervoertaken van voormalig BRU is een financiële prognose opgesteld wat 

leidt tot een bijstelling van de begroting 2017. De financiële bijstelling vindt plaats binnen het kader van de 

gemaakte transitie-afspraken tussen voormalig BRU en PU, het zogenaamde BRU-hek. De financiële mutaties 

per verkeer- en vervoertaak zijn opgenomen in een bijlage met een toelichting op de belangrijkste mutaties. 

 

15 Publieksbereik 

In verband met het niet voldoen aan de subsidievoorwaarden is een subsidiebedrag van € 10.000 

teruggevorderd. Dit was nog niet in de begroting opgenomen. Ook de  geraamde uitgaven voor publieksbereik 

komen naar verwachting € 10.000 hoger uit. 

 

16 Vliegbasis Soesterberg 

De verwachting was dat de verkoop van het terrein in 2017 zou plaatsvinden. Dit is echter uitgesteld naar 1 

januari 2018. We zijn wel in gesprek over de culturele invulling en de overdrachtsmanifestatie, maar de uitvoering 

kan pas in de eerste helft van 2018 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om € 43.000 via de reserve CHS 

over te hevelen naar 2018. 

 

17 Het Utrechts Archief 

Met ingang van 2017 wordt het budget van het Utrechts archief ad € 662.000 verantwoord onder programma 7 

Bestuur en Middelen in plaats van onder programma 6 Cultuur en erfgoed. 

 

18 Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) 

In 2017 is een aanvullende exploitatiesubsidie van € 20.000 verstrekt aan het LEU voor het ontwikkelen van een 

nieuw beleidsplan 2018-2020. Dit bedrag wordt gefinancierd uit het budget onderzoek en ontwikkeling. 

 

19 Balansafwikkelingen Bestuur en middelen 
Betreft incidentele voordelige afwikkelingsverschillen van per saldo € 203.000. Dit betreffen voordelen door niet 
uitbetaalde reserveringen of afrekeningen die lager zijn uitgevallen dan verplicht op het gebied van bestuur en 
middelen van € 300.000. Ook is er een tegenvaller van € 128.000 door het niet ontvangen van de gedeclareerde 
kosten uit 2016 van ondersteuningswerkzaamheden voor de vluchtelingenopvang. 
 
20 Ecoduct Boele Staal 
De kosten voor de afronding van de groene inrichting van Ecoduct Boele Staal bedragen € 100.000. Deze kosten 
worden gedekt door de projectreserve Hart van de Heuvelrug en waren nog niet begroot.  
 
21 IPO 
De afdracht aan het IPO in 2017 is € 41.000 hoger dan het beschikbare budget van € 560.000. Bij de baten is er 
een meevaller van € 41.000 door de hogere doorschuif btw uit 2016. 
 
22 Nedereindse Plas 
In 2018 zal de toegezegde bijdrage voor de sanering van de Nedereindse plas tot uitbetaling komen. De bijdrage 
zal gedaan worden vanuit het programma Bodemsanering. De bijdrage hiervoor maakt nu nog onderdeel uit van 
de reserve stimuleringsfonds. Voor uitbetaling via het programma Bodemsanering wordt dit budget aan de 
reserve Bodemsanering worden toegevoegd waarmee het aantal reserves wordt verminderd. 
 
23 Verdrogingsbestrijding 
In afwachting van de evaluatie effectiviteit van de maatregelen verdrogings-bestrijdingen reserveren wij de niet 
bestede middelen 2017 ad € 220.000 voor toekomstige verdrogingsopgaven. 
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24 Verhoging overhead 

Door de verhuur van ruimte aan RMN en de ODRU stijgen de servicekosten, dit wordt gecompenseerd door 

hogere ontvangsten. Hierdoor stijgen de komende jaren zowel de lasten als de baten binnen de Overhead met € 

275.000. 

 

25 Frictiekosten 

In de primitieve begroting 2017 was nog een bedrag van € 544.000 opgenomen voor de dekking van de 

frictiekosten. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve Frictiekosten voormalig personeel. Door de vorming van 

de voorziening NAR bij de jaarrekening 2016 is echter een groot deel van de frictiekosten al gedekt en is deze 

dekking en onttrekking niet meer nodig.  

 

26 Huisvesting 

De kapitaallasten voor Archimedeslaan zijn aangepast op basis van de investeringen 2016. Een klein deel wordt 

onttrokken aan de reserve Huisvesting.  

 

27 ICT 

De exploitatie- en kapitaallasten ICT zijn aangepast op basis van resp. de prognose 2017 en de investeringen 

2016. Per saldo is een onttrekking van € 2.329.000 aan de reserve ICT nodig.  

Bijlage 2: BRU 
Per 1 januari 2015 zijn de verkeer- en vervoertaken van het voormalige Bestuur Regio Utrecht binnen de 

provincie ondergebracht. Dit betreft o.a. de OV-concessie en de Regiotaxi-contracten van de stadsregio, het 

beheer en onderhoud van de provinciale OV-bedrijfsmiddelen (voornamelijk alles rondom de tram), de uitvoering 

van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) en de strategische OV-beleidszaken van 

het voormalige BRU.  

Onderdeel van de transitie-afspraken is dat de door Bestuur Regio Utrecht vastgestelde meerjarenbegroting met 

uitvoeringsprogramma’s (inclusief exploitatie en subsidiebeschikkingen) gerespecteerd blijven tot 2020. Deze 

afspraak wordt ook wel het “BRU-hek” genoemd.  

De beleidsmatige en financiële verantwoording over de uitvoering van de verkeer- en vervoertaken zijn 

opgenomen in programma 5  Bereikbaarheid. In deze Najaarsnota zijn de financiële ontwikkelingen in 2017 

verwerkt wat leidt tot bijstelling van de begroting 2017. Hierna volgt een financiële tabel van de Verkeer- en 

vervoertaken van de begroting 2017 met de financiële bijstelling in deze Najaarsnota. De belangrijkste mutaties 

worden toegelicht. 

 

 

Begroting BRU 2017  Begroting  

2017  

 Bijstelling  

NJR  

 Begroting 2017 

nieuw  

Lasten       

OV Systeemmanagement                 3.256                 -1.090                  2.166  

OV Exploitatie               53.227                    -920                52.307  

Regiotram               23.201                     392                23.593  

RUVV: Wegen en verkeer                 9.614                  8.386                18.000  

RUVV: OV-Infra               24.936               -16.436                  8.500  

Totaal lasten             114.234                 -9.668              104.566  

Baten       

BDU - decentralisatie provinciefonds               91.398                     312                91.710  

BDU - specifieke uitkering                 6.400                        -                    6.400  

Overlopend passief BDU                 2.628                24.176                26.804  

Overige inkomsten / derden               12.895                    -788                12.107  

Totaal baten             113.321                23.700              137.021  

Saldo lasten en baten                    913               -33.368               -32.455  

Mutatie Bestemmingsreserve       

Storting                32.455                32.455  

Onttrekking                    913                    -913                        -    
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Saldo na mutaties reserve                       -                          -                          -    

    

Saldo Overlopend passief BDU               24.176               -24.176                        -    

    

Saldo bestemmingsreserve BRU / OV                 9.328                32.455                41.783  

 

 

Toelichting 

 

OV Systeemmanagement 

De lagere lasten van € 1,09 mln betreffen een administratieve correctie omdat een beleidsbudget te hoog in de 

begroting 2017 was opgenomen. 

 

OV Exploitatie 

De lagere lasten van 0,9 mln  is een saldo van diverse bijstellingen binnen het totale  budget voor OV Exploitatie, 

onder andere door positieve administratieve verrekeningen vanuit 2016. 

 

RUVV Wegen en Verkeer/ OV Infra 

In april 2017 is het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) vastgesteld. Voor 2017 was 

totaal € 38 mln geprogrammeerd, waarvan voor Wegen en verkeer € 27 mln en € 11 mln. Naar verwachting wordt 

in 2017 € 18 mln aan subsidies beschikt voor Wegen en € 8,5 mln voor OV-Infra. Het restant van de 

geprogrammeerde subsidies zal doorschuiven naar 2018 omdat de subsidieaanvraag langer duurt dan 

geprogrammeerd. 

 

BDU 

De beschikbare BDU middelen 2017 zijn opgenomen in het Provinciefonds. De BDU uitkering is 0,3 mln hoger 

door de indexering vanuit het Rijk. 

 

Overlopend passief BDU 

Vanuit de landelijke richtlijnen dienen de nog niet bestede BDU-middelen van voor 2016 ingezet te worden voor 

kosten OV, zoals de concessiekosten. Conform de landelijke richtlijnen wordt in 2017 het restant van niet bestede 

BDU middelen, groot € 26,8 mln, verantwoord waardoor het saldo van het Overlopend passief BDU nihil wordt.  

 

Bestemmingreserve BRU/OV 

Door de hiervoor toegelichte financiële mutaties vindt er een toevoeging plaats aan de Bestemmingsreserve BRU 

van € 32,4 mln. De belangrijkste oorzaak is toevoeging aan de baten vanuit het Overlopend passief van € 26,8 

mln. Door de toevoeging wordt de verwachte stand van de bestemmingsreserve € 41,8 mln. 
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Bijlage 3: Staat van begrotingssubsidies 
STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2017-2020 

Wijzigingen  

      

Progr. Omschrijving Bedrag 

    2017 2018 2019 2020 

1 Ruimtelijke ontwikkeling                  -    0 0 0 

      

      

2 Landelijk gebied                200  0 0 0 

 Stg. Natuur en Milieufederatie                200     

      

3 Bodem, water en milieu                425  0 0 0 

 Het Utrechts Landschap                225     

 Stg Bosatex                200     

      

4 Economische ontwikkeling                  -    0 0 0 

      

      

5 Bereikbaarheid             5.821  0 0 0 

 Beter benutten             5.821     

      

6 Cultuur en erfgoed                  -    0 0 0 

      

      

7 Bestuur en middelen                  17  0 0 0 

 Stichting Statenjacht 17    

      

Totaal               6.463  0 0 0 

 

Toelichting aanpassingen Staat van Begrotingssubsidies 

 

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) 

Voucherregeling Beleef en Bewonder, om kleine, lokale groene initiatieven te stimuleren en wordt gekoppeld aan 

het programma Groen aan de Buurt. Dit past in de derde pijler van de Natuurvisie, het beleven en betrekken van 

burgers.        

 

Het Utrechts Landschap  

Bodemsanering van spoedlocatie Bornia in Driebergen in het kader van het bodemconvenant met het Rijk. 

 

Stichting Bosatex 

Bodemsanering van spoedlocatie Dorpsweg in Maartensdijk in het kader van het bodemconvenant met het Rijk. 

 

Beter Benutten 

Op basis van een inventariserend onderzoek is bepaald welke maatregelen in de provincie Utrecht gewenst zijn 

om automobilisten te verleiden met openbaar vervoer te reizen of te gaan carpoolen. Een aantal belangrijke 

maatregelen liggen op het terrein van gemeenten en RWS.  Met deze overheden zijn vergaande afspraken 

gemaakt over realisatie. Het betreft doorstromingsmaatregelen, herinrichtingen stationsomgeving, aanleg/ 

uitbreiding van P+R terreinen en van carpoolplaatsen.  

Betreffende overheden voeren deze maatregelen uit en dragen alle kosten voor beheer en onderhoud.   

 

Het betreft de volgende begunstigden en projecten: 

Begunstigde  projectomschrijving bedrag  

Gemeente Bunnik Realisatie P+R €    700.000    

 Realisatie carpoolplaats  €    400.000  

Gemeente Stichtse Vecht Uitbreiding P+R Maarssen € 1.500.000  
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Gemeente De Bilt Doorstroming bus Soestdijkseweg € 1.200.000 

Gemeente Houten Carpoolplaats A27 €      47.000 

Rijkswaterstaat Carpoolplaats Nieuwegein Zuid A2 €    600.000  

Gemeente Utrecht Leidsche Rijn Centrum P+R en  

verkeerskundige maatregelen €    248.000  

Overvecht herinrichting  €    200.000  

Vaartsche Rijn herinrichting voorplein  €    500.000  

Vaartsche Rijn wayfinding €      50.000  

Zuilen Geraniumstraat €      64.000  

Westraven P+R verbeteren €    312.000 

 

Stichting Statenjacht 

Deze middelen dienen als bijdrage aan de jaarlijkse kosten van de stichting.  


