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Inleiding 
 
Voor u ligt de kadernota 2019-2022 en de voorjaarsnota 2018. De kadernota 2019-2022 is de 

“voorloper” van de begroting 2019. Aan de hand van geactualiseerde cijfers wordt een doorkijk 

gegeven naar de jaren 2019 t/m 2022. Ook worden de (financiële) kaders voor de begroting 2019 

bepaald. 

 

De voorjaarsnota 2018 is de eerste financiële voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar 

en is gebaseerd op de financiële cijfers tot en met maart 2018. 

Plaats van de Kadernota in de planning & controlcyclus 
Provinciale Staten (PS) leggen de beleidskaders en de financiële kaders vast voor het college van Gedeputeerde 

Staten. Via de planning- en controlcyclus controleert u of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders 

realiseert. Het college stuurt en beheerst het realiseren van de beleidsdoelstellingen en de budgetten ook via de 

planning- en controlcyclus. Via deze cyclus legt zij ook verantwoording af aan PS. Elke cyclus start  met een 

kadernota, de kaders en uitgangspunten voor de begroting daarna volgt de planning. De planning wordt 

vastgelegd in de Begroting. Hierna volgt de uitvoering van deze planning. De uitvoering kent twee tussentijdse 

meetpunten. Het eerste meetpunt is de voorjaarsnota . Gebaseerd op de stand van zaken over het eerste 

kwartaal. Het tweede meetpunt is de Najaarsrapportage. Op basis van deze meetpunten kan er bijsturing 

plaatsvinden. Daarnaast is er nog een Slotwijziging. Deze is bedoeld om de begroting met technische bijstellingen 

aan te passen.. De Slotwijziging bevat alleen technische wijzigingen. Met de Jaarrekening sluiten we de planning- 

en controlcyclus af. Daarmee evalueren we de uitvoering van het beleid en leggen we verantwoording af. 

 

 
 

Leeswijzer 
Zoals aangeven heeft  de kadernota op dit moment een dubbele functie. Enerzijds bevat de kadernota een deel 

dat betrekking heeft op de voortgang van het huidige begrotingsjaar de zogenaamde voortgangsrapportage. 

Anderzijds heeft de kadernota betrekking op de opmaat van de begroting 2019. Eén van de doorontwikkelingen 

van de Planning & Control cyclus is het splitsen van de kadernota in kadernota 2019-2022 en een 

voorjaarsrapportage 2018. Op deze manier wordt duidelijk welke besluit een effect heeft op de begroting 2019 en 

welk besluit een bijstelling van de begroting 2018 betreft. 

 

Ook de naamgeving is aangepast, daar waar we voorheen sprake van een kadernota 2018, stellen we nu voor 

om de naam aan te laten sluiten met de periode waar deze betrekking op hebben. Zo spreken we voortaan van 

de kadernota 2019-2022 en de voorjaarsnota 2018. 
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Het eerste deel in deze kadernota bevat de kadernota 2019-2022. Eerst wordt de bestuurlijke opgave voor het 

laatste bestuursjaar van het huidige college geschetst. Daarna wordt ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen die 

invloed hebben op de nieuwe begroting 2019. De kadernota bevat daarnaast ook twee (geactualiseerde) kaders.  

Een financieel totaal overzicht wordt gegeven in het hoofdstuk Financieel meerjarenperspectief 2018-2022. Dit 

wordt daarna uitgewerkt in Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten voor wat betreft de 

beschikbare middelen. In het onderdeel Programma's en overhead 2019-2022 zijn de toevoegingen aan de 

begroting 2019 opgenomen. 

 

Daarna volgt het tweede deel, namelijk de voorjaarsnota 2018. Dit betreft de voortgangsrapportage over het 

huidige begrotingsjaar 2018. Hierbij wordt dit jaar voor het eerst een voortgang getoond op subdoelen van de 

doelenbomen die in de programmabegroting 2018 voor het eerst zijn opgenomen. Hiervoor gebruiken 3 

symbolen: 

 

  voortgang conform planning 

  bijsturing gewenst, is wel beheersbaar 

  bijsturing noodzakelijk  

 

 

Het gebruik van deze symbolen is nieuw voor de provincie Utrecht en vraagt een stukje ervaring met de precieze 

interpretatie ervan. Met het gebruik van deze symbolen en de discussie naar aanleiding daarvan, willen we ook 

meer eenduidigheid in de rapportages bereiken. In de volgende  voortgangsrapportage (najaarsrapportage) 

kunnen we enkele verbeteringen doorvoeren naar aanleiding van de behandeling van deze nota. In de begroting 

2019 zullen we naast de concretiseren van de doelenboom ook de middelen gaan koppelen aan de subdoelen. 

Hierdoor zal de voortgangsrapportage in 2019 ook inzicht geven in het inzetten van de middelen. 

 

De kadernota sluit af met een aantal bijlagen. In bijlage 1 wordt de tabel met de Politiek relevante 

begrotingswijzigingen weergegeven. In Bijlage 2 staan de technische begrotingswijzigingen opgenomen. Onder 

technische begrotingswijzigingen verstaan wij budget neutrale wijzigingen en kasritme wijzigingen via 

bestemmingsreserves.  
In Bijlage 3 wordt de staat van begrotingssubsidies geactualiseerd. Deze staat vormt de grondslag om subsidies 

aan derden te verstrekken. Daarnaast is in bijlage 4 het Meerjareninvesterings-(MIP) en 

Meerjarenonderhoudsprogramma (MOP) van mobiliteit en bedrijfsvoering opgenomen. In de laatste bijlage 5 

staan de geactualiseerde of nieuw in te stellen reserves en voorziening vermeld. 

 

De gegevens in de kadernota hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2018. De bedragen in de financiële 

tabellen staan weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een 

bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld in de financiële tabel. 
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Kadernota 2019-2022 
 

  



7 

Focus op resultaat 
 

In dit hoofdstuk nemen wij u mee in onze voornemens ten aanzien van de uitvoering van onze doelstellingen voor 

dit laatste bestuursjaar. Een jaar met mooie kansen om ambities die er nog liggen uit ons coalitieakkoord, nu 

versneld uit te werken. In dit hoofdstuk blikken we ook terug, waarbij we zowel bereikte resultaten onder de 

aandacht brengen als reflecteren op het afgelopen jaar.   

 

Bereikte resultaten en onze provinciale rol  

Alle opgaven waar wij aan werken moeten bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving en goede 

bereikbaarheid. Die twee pijlers maken onze regio tot de topregio waar steeds meer mensen willen wonen en 

werken en waar het de grootste uitdaging is om groen en groei met elkaar in evenwicht te laten zijn; om kansen te 

benutten en daarbij altijd de kwaliteit van de omgeving te bewaken. 

Zo zal de in het afgelopen jaar totstandgekomen verkoop van Vliegbasis Soesterberg voor een flinke impuls 

zorgen op de aantrekkelijke leefomgeving. Maar ook tientallen cruciale infrastructurele projecten waaronder 

veiligere provinciale wegen, verbetering OV knooppunten en natuurverbindingen, tientallen boerenbedrijven die 

starten met innovatieve en duurzame landbouw en het toegankelijk maken van ons cultureel erfgoed dragen daar 

aan bij. 

Steeds beter laten we zien hoe we invulling geven aan onze specifieke rol van een netwerkorganisatie die partijen 

verbindt en belangrijke maatschappelijke opgaven gezamenlijk met andere overheden, bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties oppakt.  Als voorbeelden noemen we het participatieproces rondom de 

omgevingsvisie, de versnellingsagenda op de woningmarkt  die met tientallen partijen gezamenlijk is 

gerealiseerd, de realisatie van de retailvisie voor het behoud van vitale centra en het Pact van Ruigenhoek waarin 

14 partijen hun krachten bundelden om het cultureel erfgoed in de regio beter te benutten. De 

samenwerkingsagenda Gezonde Lucht wordt bovendien door het Rijk aangehaald als goed voorbeeld van een 

participatieve aanpak. Het komend jaar gaan we hiermee door bij de invulling van enkele belangrijke transities 

zoals de energietransitie en de vorming van een toekomstbestendige en duurzame landbouw.  

 

Basis op orde  

Om deze opgaven zo goed mogelijk uit te voeren en de focus op onze doelen te kunnen leggen, moeten we onze 

organisatie goed op orde hebben en goed de verbinding maken met uw Staten.  

De bekendmaking van de vertraging en kostenstijging op het project Uithoflijn, de daaropvolgende bestuurswissel 

van de gedeputeerde mobiliteit en financiën en het bijzonder verlof van de provinciesecretaris / algemeen 

directeur hebben tot diverse debatten in uw Staten geleid. U heeft daarin duidelijk kenbaar gemaakt wat uw 

verwachtingen zijn ten aanzien van het ‘in verbinding staan’ met elkaar: meer transparantie zodat u  beter in 

positie komt  om uw controlerende en kaderstellende taken uit te voeren. Voor ons betekent dit het eerder delen 

van informatie, in sommige gevallen ook in stadia waarin beleidsvorming nog niet besluitrijp is of risico’s nog niet 

volledig in beeld kunnen worden gebracht. Wij zijn ons ervan bewust dat transparant zijn naar uw staten meer 

inhoudt dan informatie delen die beschikbaar is. Het gaat om een bewustwording van medewerkers, 

leidinggevenden, directie en bestuur èn politiek dat obstakels en tegenvallers een vanzelfsprekend onderdeel zijn 

van het realiseren van ambities en dat die net zo goed gedeeld mogen en kunnen worden als positieve – of 

negatieve eindresultaten. Met elkaar zullen we het open communiceren over kwetsbaarheden moeten leren. 

 

Openbaar Vervoer  

We vinden dat de achterliggende periode aanleiding geeft om onze rol ten aanzien van goed OV scherper te 

positioneren. Past het realiseren van een dergelijke opgave bij onze organisatie, de kennis en kunde die 

standaard in huis is en de taakopvatting van een decentrale overheid? Deze vragen kunnen niet op korte termijn 

worden beantwoord, al is het maar omdat de reflectie op de uitvoering nog in volle gang is. Deels is die evaluatie 

afgerond door middel van het verbeterplan, maar vooral daar waar het gaat om meer proces gerelateerde en 

bestuurlijke en politieke vragen, doorlopen we met elkaar nog twee onderzoekstrajecten. Dit betekent concreet 

dat de OV organisatie op de korte termijn wel aan de slag kan met een transparante uitvoering van het 

verbeterplan, wat onder andere inhoudt: een meer centrale aansturing en bedrijfsmatige werkwijze. Verder 

dragen we zorg voor een goede betrokkenheid van de OR en de medewerkers bij deze verbetering. Voor de 

middellange termijn zullen we de opties verkennen m.b.t. fundamentele vragen over rol en positie provincie en 

OV bedrijf.  

 

Blik op resultaat  

Ondertussen gaan we door met het realiseren van onze ambities, zoals beschreven in het coalitieakkoord. We 

zien dat er met het aantreden van het nieuwe kabinet ook nieuwe kansen voor deze ambities zijn gerezen. Het 
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interbestuurlijk programma (IBP) ondersteunt provincies om op gebiedsniveau een regisserende en verbindende 

rol te spelen bij het in samenhang realiseren van maatschappelijke opgaven. Om deze te benutten zullen we 

onze opgaven meer dan voorheen integraal aan moeten vliegen en uiteraard in nauwe samenwerking met rijk, 

gemeenten en waterschappen en inwoners. De kansen hiervoor  liggen op het vlak van: energie en klimaat, 

woningbouw, een vitaal platteland, regionale economie en een vitale rechtstaat (onder andere de aanpak van 

ondermijning). Dit zijn de dossiers waar we extra inzet op zullen plegen om in de tweede helft van 2018 tot 

concrete afspraken met onder meer het Rijk te kunnen komen.  

Naast deze extra impuls voor uitwerking van onze coalitiedoelen, voeren we met het Rijk het gesprek over de 

schaalsprong mobiliteit en de woningbouwopgave in de regio waarvoor vanuit U Ned een  gezamenlijke 

uitwerking voor de korte, middellange en lange termijn op tafel ligt. De komende maanden zullen we benutten om 

samen met de gemeente Utrecht de verschillende scenario’s en de urgentie van de aanpak bij het Rijk onder de 

aandacht te brengen.  

De uitwerking van de omgevingswet en de verankering in de nationale omgevingsvisie is de laatste majeure 

opgave die we hier apart benoemen. Waar we hier al onze voornemens met u deelden ten aanzien van het in 

verbinding staan met elkaar en open en transparant communiceren, zullen we bij de realisatie van de 

omgevingswet laten zien dat het de inwoner is die centraal staat. Dat doen we door een daadwerkelijk integrale 

aanpak op het fysieke domein waarbij we zoveel mogelijk partijen en inwoners betrekken.   

Focus voor laatste bestuursjaar 
Voor alle portefeuilles en met de thema’s uit het coalitieakkoord in ogenschouw komen we vervolgens tot een 

focus op onderstaande resultaten.  

 

1. Ruimtelijke Ontwikkeling:  

 

1.1 Woningbouw  

Provincie neemt interbestuurlijk zijn verantwoordelijkheid bij het realiseren van de woningbouwopgave in deze 

provincie (op korte en lange termijn) 

 

1.1.1 Interbestuurlijk gedragen visie op de woningbouwopgave 2050, waarbij we de ambities uit het 

coalitieakkoord hanteren. De visie is onderdeel van het Koersdocument Omgevingsvisie.  

1.1.2 Een Actie Agenda Woningmarkt die volop in uitvoering is, met inzet van alle betrokken partijen. De 

provincie neemt het initiatief voor oprichten van een platform, verschillende netwerkactiviteiten en een 

netwerkbureau. We geven aan hoe kennisdeling en netwerkopbouw een impuls geven aan vernieuwing van de 

woningmarkt en tot welke resultaten de actie agenda leidt. 

1.1.3 Opgave: minimaal  7000 nieuwe woningen in de provincie voor 1/2/19. De inzet van provinciaal 

instrumentarium moet de woningbouw versnellen. We laten zien hoe onder andere  de inzet van een 

aanjaagteam doorstroming, de inzet van een versnellingsteam en een 100-dagen challenge bijdraagt aan de 

woningbouwopgave.  

 

1.2. Omgevingswet/-visie  

De Omgevingswet en Omgevingsvisie (en het digitale stelsel dat in dit kader wordt ontwikkeld) betekenen een 

fundamenteel andere (en meer dan ooit integrale) aanpak in het fysieke domein. Vanwege de omvang en 

verstrekkendheid betekent dit interbestuurlijk (op alle niveaus en op de verbinding daartussen) een forse opgave.  

 

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 juli 2019 naar 1 januari 2021. In september 2017 

hebben PS dit uitstel aangegrepen om het participatieproces rondom het opstellen van de omgevingsvisie 

zorgvuldig te doorlopen met onder andere een tussenstap met een koersdocument. De aanpak van de provincie 

is erop gericht om binnen de (nationale) planning op een vernieuwende interactieve manier (passend in de geest 

van de nieuwe wet) te komen tot invoering van de Omgevingswet en alles wat daarvoor nodig is. 

 

1.2.1 Een door PS vastgesteld koersdocument, wat met een brede betrokkenheid van maatschappelijke 

partners en Utrechtse samenleving is opgesteld 

1.2.2 Voorbereiden van de provincie op de komst van de Omgevingswet samen met de regionale partners, IPO 

en Rijk. Dit met onder andere het opstellen van een position paper met de Utrechtse inbreng voor de Nationale 

Omgevingsvisie en 5 experimenten om te leren werken met de wet en organisatie van de Utrechtse 

Omgevingswetdag 2018.  
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2. Landelijk Gebied:  

 

2.1 Vitaal platteland 

De provincie heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor het landelijk gebied waarin een groot aantal 

maatschappelijke opgaven (‘transities’) samen komen. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe 

landbouwvisie de transitie van de landbouwsector ondersteunt. Ook verkent de provincie op dit moment met 

andere overheden de mogelijkheid om tot een aantal regiodeals voor een aantal gebieden. Dit betreft vooralsnog: 

- FoodValley (samen met provincie Gelderland, Regio FoodValley en LNV) 

- Veenweidegebied Groene Hart (samen met provincie Zuid-Holland, Woerden, Gouda, Alphen en LNV) 

 

De uitvoering van ons beleid voor het landelijk gebied doen we via het programma Agenda Vitaal Platteland 

(AVP). Hierbij staat het samenwerken met twee gebiedscommissies centraal. De werkwijze is een voorbeeld hoe 

invulling kan worden gegeven aan participatie en co-creatie. 

Om de komende AVP-periode doelmatig vorm te geven gaan we in 2018 de huidige werkwijze evalueren. Verder 

is er aanleiding om de governance binnen AVP te verbeteren. Daarbij gaat het onder meer om een het 

verhelderen van de rolverdeling tussen de gebiedscommissies en de provincie en om het beschikbaar stellen van 

provinciale formatie.   

 

2.1.1 Gedragen Landbouwvisie, waarin helder wordt aangegeven hoe de provincie de transitie van de sector  wil 

ondersteunen 

2.1.2 Regiodeal FoodValley: met aandacht voor circulaire landbouw, gezonde leefomgeving en een agenda 

gezondheid-voedsel-slimme technologie 

2.1.3 Regiodeal Groene Hart : met aandacht voor klimaat, bodemdaling, biodiversiteit, landbouw, water, 

landschap 

2.1.4 Zichtbare dialoog over de verbinding stad-land met jonge ondernemers (over voedsel, zorg, beleving, 

bedoeld om ketens te verkorten en nieuwe verdienmodellen te laten ontstaan) 

2.1.5  Een aanpak en strategie voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen 

 

2.2 Natuur 

De provincie is verantwoordelijk voor het natuurbeleid, waarvan de opgave is vastgelegd in de wet 

natuurbescherming. Dit is uitgewerkt in de provinciale natuurvisie en de realisatiestrategie natuur. Daarin is onder 

andere opgenomen dat de  provincie verantwoordelijk is voor het realiseren van nationaal natuur netwerk en het 

treffen van maatregelen voor de instandhouding van beschermde soorten (biodiversiteit) Hiermee voldoen we ook 

aan de internationale verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. 

 

De provincie is door besluit van de minister op 7 maart jl. met terugwerkend kracht per 1 januari 2018 

verantwoordelijk geworden voor de bestrijding van een aantal invasieve uitheemse dier- en plantensoorten. De 

aanpak van deze soorten heeft prioriteit omdat langer wachten effectieve beheersing complexer maakt. Daarom 

stellen wij dit jaar samen met onze stakeholders een uitvoeringsprogramma op en gaan wij aan de slag met 

uitvoering deze nieuwe taak. 

 

2.2.1 De uitvoering van de natuuropgave ligt op schema en deze wordt met een financieel sluitende 

meerjarenplanning overgedragen 

2.2.2 Het (agrarisch) natuurbeheer krijgt een kwaliteitsimpuls, in het bijzonder door het nemen van maatregelen 

in de natuurparels en het weidevogelbeheer.     

2.2.3 Aan de slag met de aanpak invasieve exoten, daarvoor wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld  

 

3. Bodem, Water en Milieu:  

 

3.1. Gezonde leefomgeving/Healthy Urban Living 

Als deze metropoolregio met zijn krachtige gezondheidseconomie ook in 2050 nog een levend voorbeeld wil zijn 

van ‘healthy urban living’, zal er naast groei van economie, mobiliteit en woningen ook een robuuste groene 

ambitie moeten zijn die deze regio allure geeft. Bovendien zal de lucht gezond moeten zijn. Slimme oplossingen 

zijn nodig.  

 

3.1.1 Het Ringpark wordt bovenregionaal/nationaal gepositioneerd als concept om de groei van de stedelijke 

regio te verbinden met de groen omgeving (mede gedragen door ministeries LNV en BZK).  Er wordt een aanzet 
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gegeven tot een Ringpark-pact. In dit Ringpark-pact worden de gedeelde ambitie en inzet van partners 

vastgelegd, waaronder inzet vanuit de bestaande provinciale programma’s zoals gezonde leefomgeving en 

energietransitie. Matchmaking wordt als nieuwe manier van samenwerken ingezet bij bestaande 

programma’s/projecten 

3.1.2 Levende en levendige Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht (PU als initiator van het netwerk en een 

aantal zichtbare netwerkactiviteiten) 

3.1.3 Zichtbare aanjaagfunctie van provincie op slimme oplossingen voor een gezonde leefomgeving  

 

4. Economie en Energie: 

 

4.1. Energie 

Provincie neemt interbestuurlijk zijn verantwoordelijkheid voor het beperken van de klimaatverandering door bij te 

dragen aan realisatie  van de energieopgave in deze provincie. In het kader van het klimaatakkoord (waarover nu 

onderhandeld wordt) zal duidelijk worden hoe groot die opgave is.  Het Rijk verwacht van de provincie een 

regisseursrol in deze decentrale opgave 

 

4.1.1 Interbestuurlijk gedragen doorvertaling van het klimaatakkoord naar de regio’s, in de vorm van een 

regionale energiestrategie 

 4.1.2 Omschakeling naar aardgasloze wijken versnellen (zichtbare inzet kennisteam aardgasloze wijken samen 

met gemeenten en ter ondersteuning van gemeenten) 

 

4.2 Regionale economie 

De Utrechtse metropoolregio scoort qua economische aantrekkelijkheid hoog in (internationale) ranglijsten. 

Desalniettemin kan de samenwerking en de organisatiekracht in deze regio versterkt worden. Daarnaast zullen 

we ons moeten inspannen om krachtige punten van ons ‘ecosysteem’ krachtig te houden.  

 

In het kader van het IBP wil de provincie samen met de ministeries van EZK (BZK, I&W, LNV), stad Utrecht, stad 

Amersfoort, U10 en EBU verkennen hoe we onze regionale agenda maximaal kunnen verbinden met de 

verschillende rijksagenda’s rond economie, mobiliteit, woningbouw en groen. Uiteraard met inachtneming van 

opgaven rond klimaat/energie/circulariteit. We willen de economische samenwerking en innovatiekracht zichtbaar 

en merkbaar versterken. 

 

4.2.1 Interbestuurlijk gedragen voorstel voor doorontwikkeling, bundeling en opschaling van het economisch 

instrumentarium om de herkenbaarheid en slagkracht te versterken (fondsvorming, business development 

functie, EBU, OMU, Invest Utrecht e.d. in een ‘ontwikkelmaatschappij’)  

4.2.2 Een door PS vastgestelde Ruimtelijk Economische Strategie die samen met partners in de regio 

(bedrijfsleven, kennisinstellingen, andere overheden, inclusief Vijfheerenlanden) is ontwikkeld. 

4.2.3 Uitwerken concrete handelingsperspectieven om de transitie naar een circulaire economie effectief te 

ondersteunen (passend binnen de rijksbrede aanpak om NL in 2050 circulair te laten zijn). (Keuze ambitieniveau 

aan nieuw college) 

4.2.4 Uitwerken agenda voor ondersteuning van het MKB met speciale aandacht voor de maakindustrie. 

 

5. Mobiliteit en bereikbaarheid 

 

5.1 Mobiliteit 

Mobiliteit is een belangrijke achilleshiel voor onze regionale economie, maar zeker ook voor onze nationale 

economie (‘draaischijffunctie’). De discussie over de schaalsprong mobiliteit,  die in de Utrechtse regio 

noodzakelijk is om te zorgen dat het verkeer in en rond de stad Utrecht  ‘ontstopt’ , is onlosmakelijk verbonden 

met de discussie over economie, woningbouw en groen. In het kader van het MIRT worden interbestuurlijk 

afspraken hierover gemaakt. 

 

5.1.1 Er is overeenstemming tussen provincie, gemeenten en Rijk over de concretisering van de schaalsprong 

mobiliteit (mede in relatie tot wonen en werken). 

5.1.2 Een door PS vastgesteld geactualiseerd Mobiliteitsprogramma 

5.1.3 Er zijn 4 pilots op het gebied van Smart Mobility uitgevoerd. Deze vormen een zichtbare opmaat voor de 

start van een Uitvoeringsprogramma Smart Mobility. 

5.1.4 In het kader van het goede voorbeeld geven zal een aantal bussen binnen de nieuwe vloot bestaan uit 
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‘zero emissie bussen’ (besluit voor 1/1/19)  

5.1.5 Zichtbare uitvoering van het verbeterplan OV-organisatie (strakke sturing op/transparante monitoring van 

de voortgang van noodzakelijke verbeteracties) 

5.1.6 Richtinggevende besluitvorming over de volgende concrete infrastructurele projecten: N233 (rondweg 

Veenendaal), Rijnbrug, N201 en het verder vervolmaken van de Ring Utrecht (A27/NRU/N230 aansluiting A2) 

5.1.7 Realisatie van de kwaliteitsverbetering Regionaal Fietsnetwerk (o.a. Woerden en Veenendaal), aftrap 

snelfietsroutes Amersfoort-Utrecht/Woerden-Utrecht/Veenendaal-Utrecht en de realisatie van 600 

stallingsplekken bij regiostations. 

 

6. Bestuur en organisatie: 

 

6.1 Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een ernstige bedreiging van de democratische rechtstaat. De 

provincie wil zijn verantwoordelijkheid nemen bij het tegengaan van dit verschijnsel: door actief in het 

interbestuurlijk netwerk te participeren  van onder meer  gemeenten (burgemeesters), politie, justitie en vele 

andere instanties, maar ook door onze eigen organisatie weerbaarder te maken. Daarvoor is ook het versterken 

van de Bibob-functie van belang. Concrete voorbeelden van resultaten in de periode tot aan de verkiezingen, in 

samenwerking met  o.m. het RIEC: 

- Regionaal ondermijningsbeeld (samenvattende beelden uit de gemeentelijke ondermijningsbeelden 

- Provinciaal ondermijningsbeeld: met het RIEC wordt de kwetsbaarheid van de provinciale organisatie 

(en de RUD) in beeld gebracht en een start gemaakt met het vergroten van de weerbaarheid. 

- Overzicht kwetsbaarheid recreatieparken in de provincie. 

- Bijdrage versterking geïntegreerd toezicht buitengebied, m.b.t. ondermijning. 

- Bewustwordingsbijeenkomst met o.m. notarissen (vastgoedfraude). 

- Bevorderen van best practices provinciebreed.   

- Blijvend aandacht vragen voor ondermijning bij burgemeesters 

- Opbouw Bibob-netwerk provinciebreed. 

 

6.1.1 Complementair en ondersteunend aan gemeenten, politie, justitie en andere instellingen draagt de 

provincie actief bij aan het tegengaan van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.  

 

6.2 Digitale overheid 

De provincie werkt aan een moderne overheid die gebruik maakt van de mogelijkheden die digitalisering biedt om 

informatie breed beschikbaar te stellen. Voorwaarde is dat dit gebeurt binnen de regels om de privacy te 

beschermen. 

 

6.2.1 Stateninformatie wordt als open data beschikbaar gesteld voor de buitenwereld (samen met provincies 

Zuid Holland en Noord Holland)  

6.2.2 Op een aantal terreinen (o.a. erfgoed, luchtkwaliteit, verkeer) worden open data beschikbaar gesteld voor 

burgers en bedrijven, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van app’s 

6.2.3 Een door PS vastgestelde I-visie op de ontwikkeling naar een digitaal middenbestuur (ingebed in de IPO-

context) 

6.2.4. In het kader van het IBP wordt nadrukkelijk gewerkt aan meer digitale samenwerking en innovatie met 

Veiligheidsregio's en RUD's om elkaar te ondersteunen bij de overgang naar informatiegestuurd werken, 

de veiligheid en de duurzaamheid en een digitaal afgestemde inrichting van het gebied. Op 12 december 2018 

worden de eerste producten van deze samenwerking in het Provinciehuis gedemonstreerd. 

 

6.3 Bestuur  

Voor de grote belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire 

economie geeft het Coalitieakkoord 2015-2019 “In verbinding!” al belangrijke aanzetten. De laatste jaren wordt 

steeds meer duidelijk dat die opgaven spelen op meerdere schaalniveaus en dat oplossingen liggen in een 

bestuurlijke aanpak in de regio, waarbij meerdere gemeenten en partners moeten worden betrokken. Dit komt 

“bovenop” de vele wettelijke taken die al naar de gemeenten gedecentraliseerd zijn en die ze vaak ook al in 

regioverband uitvoeren. Gemeenten zoeken naar oplossingen in de vorm van samenwerking of fusie.  

 

Een visie op regiovorming van de provincie met handelingsperspectieven voor gemeenten en provincie is 

wenselijk. Waarin vragen worden beantwoord als: Hoe willen we (in dialoog met de gemeenten) dat regiovorming 



12 

in de provincie Utrecht eruit ziet?  Welke regio’s hebben samenwerkings- en uitvoeringskracht? Welke 

samenwerkings- of fusievormen kennen we en wanneer zijn deze wel of niet succesvol? Uitgangspunt bij deze 

visie is dat regiovorming tot stand komt in gesprek met en op basis van de opgaven die gemeenten met elkaar 

delen. Het moet immers handelingsperspectieven bieden waarbij ook gemeenten inzicht hebben in wat de 

provincie voor hen kan betekenen. Het gaat om gezamenlijke oplossingen, omdat de opgaven waar we als 

overheid voor staan om een aanpak vragen waar bestuurlijke schaalgrenzen geen rol dienen te spelen.  

 

6.3.1. Wij verwachten in het eerste kwartaal van 2019 een visie op regiovorming met handelingsperspectieven 

gereed te hebben.  

 

Aanvullende wensen 2019 
De kadernota laat zien dat er dit jaar extra financiële ruimte is, wat ons uiteraard helpt bij de uitvoering van onze 

ambities. Tegelijkertijd echter stellen wij voor om slechts een beperkt deel van de vrije ruimte nu in te vullen en 

niet nu al  onze wensen meerjarig in te vullen. Beter vinden wij het om die financiële ruimte te behouden voor de 

nieuwe bestuursperiode. Wij beperken ons daarom nu tot extra wensen die allemaal passen binnen één of 

meerdere van deze ambities en geven daar een sterke impuls aan. Voor de regiodeals geldt dat wij ons dit jaar 

inspannen om gezamenlijk met onze partners tot een inzet te komen. Hiervoor is in deze kadernota daarom 

budget opgenomen. Mogelijke aanvullende financiering voor de uitvoering van de regiodeals zullen wij in 2019 

aan uw Staten voor te leggen. 

 

Regiodeal FoodValley (focus: regionale economie en gezonde leefomgeving) 

Samen met provincie Gelderland en Regio Foodvalley wordt nu gewerkt aan een regiodeal voor Midden 

Nederland met als uitgangspunt een gemeenschappelijke agenda voor de as voeding-gezondheid-slim. Met deze 

agenda spelen wij in op de wens van het Rijk om te werken aan het waarborgen van een gezonde leefomgeving 

voor mens en dier en versterken wij de regionale kennisinfrastructuur. 

Zo kan bestaande expertise van de UU en UMCU worden gebruikt en draagt de deal bij aan  het beter benutten 

van gezondheidsonderzoek (RIVM), het ondersteunen van experimenten (bijvoorbeeld klimaatneutrale/circulaire 

pluimveehouderij) en het participeren in initiatieven als World Food Center (WFC) en Sustainable Food Initiative.  

 

Regiodeal bodemdaling Groene Hart (focus: vitaal platteland, klimaat, en gezonde leefomgeving) 

Drie grote gemeenten in het Groene Hart (Alphen a/d Rijn, Gouda en Woerden) werken al geruime tijd samen in 

een netwerkconstructie in het Groene Hart. In dit verband wordt nu een regiodeal uitgewerkt voor bodemdaling. 

Samen met de provincie Zuid-Holland ondersteunen wij dit gemeentelijk initiatief van harte en doen wij mee aan 

deze regiodeal.  

Speerpunten zijn: vernieuwd ondernemerschap voor agrarische bedrijven; bijdrage aan klimaatmaatregelen en 

CO2-reductie (o.a. door aanleg van onderwaterdrainage); toekomstbestendig bouwen en wonen in veengebied; 

kennisontwikkeling en een kennis- en bezoekerscentrum.  De deal zet in op samenwerking van overheden, 

bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen.  

 

Hoogspanningskabels ondergronds (focus: gezonde leefomgeving)  

De Staten hebben vragen gesteld over de hoogspanningskabels die dwars door Veenendaal lopen. Mogelijk kan 

middels een pilot gezamenlijk gekeken worden hoe de hoogspanningskabels met financiële bijstand van het Rijk 

ondergronds kunnen worden gebracht. 

 

Duurzaamheid/Circulaire Economie (focus: regionale economie, klimaat / energie en gezonde 

leefomgeving) 

Vanuit het IPO-aanbod aan het kabinet, het IBP en de wens om beleid op het vlak van circulaire economie vorm 

te geven is een intensivering op de huidige inzet noodzakelijk. Ook al omdat de huidige inzet niet past bij de 

wensen van de Staten en de maatschappelijke verwachtingen.  

 

Recreatie om de stad (focus: natuur en gezonde leefomgeving) 

Het programma Recreatie om de Stad Utrecht (RodS) is een samenwerking van partijen in de regio (provincie, 

gemeenten en terreinbeheerders). De huidige afspraken lopen in 2019 af, maar de groeiende regio vraagt om 

een vervolg op deze samenwerking. Na afronding van het RodS-programma (2019) zal circa 690 ha nieuw 

recreatiegebied ingericht zijn. Voor circa 310 ha is het beheer geregeld: door de deelnemers aan het 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden of door recente inrichting met afspraken over het beheer. Voor 379 ha 

eerder ingerichte gebieden (Gagelbos, Nieuw-Wulven, lJsselbos, Wielrevelt en Klein-Limburg) is het beheer tot 
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en met 2018 (vanuit resterende investeringsmiddelen) door de provincie gesubsidieerd voor Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten. 

De partijen in de stuurgroep hebben met de brochure Utrecht Buiten opgeroepen om de samenwerking in de 

regio verder uit te bouwen en daarbij te werken aan de wens een Topregio te blijven voor inwoners en bedrijven 

en daarmee de opgave voor topgroen in de groeiende regio.  Deze opgave ligt ook op het kwalitatief beter maken 

van de groene gebieden in de regio en de bekendheid en bereikbaarheid daarvan. Daarbij is het nodig om deze 

opgave in samenhang te zien, ook met de structuren in de regio en de integraliteit met andere functies.  

 

Staat van Utrecht (Focus: Omgevingswet en communicatie) 

In maart 2017 is de Staat van Utrecht voor de vierde keer uitgebracht. De Staat van Utrecht 2017 bevat veel 

kwalitatief goede data over verschillende thema’s, is interactief op te roepen en heeft een eigen huisstijl. De Staat 

van Utrecht is zeer goed ontvangen bij veel partijen in de regio. Binnen de provincie en daarbuiten is draagvlak 

om door te blijven gaan met dit instrument. Uitgangspunt is een cyclus van twee jaar; de volgende Staat van 

Utrecht verschijnt in 2019.  Het is een politiek bestuurlijke wens om de Staat van Utrecht structureel te borgen.  

 

Potentiële opgaven voor het instrument regiodeals 

Momenteel worden verschillende potentiële regiodeals onderzocht en voorbereid binnen de regio Utrecht. Hierbij 

wordt verkend in hoeverre er draagvlak is voor één verbindende regiodeal namens alle (deel)regio’s in de 

Provincie Utrecht+ ter versterking van de regionale economie. Dit concept wordt vormgegeven rondom de 

concepten Healthy Urban Living (HUL) en Ringpark Utrecht. Daarnaast worden in samenwerking met andere 

provincies en gemeenten verschillende potentiële regiodeals onderzocht, zoals regeneratieve geneeskunde 

(REGMED XB), Utrechtse Heuvelrug, Asbestsanering en Transitie media-industrie/landschap.  

 

EBU ontwikkelen Ontwikkelingsmaatschappij 

De EBU zal de komende jaren worden doorontwikkeld tot een ontwikkelingsmaatschappij. Om een 

ontwikkelingsmaatschappij vorm te geven zal een aanzienlijk startkapitaal bijeen moeten worden gebracht. Daar 

zal samen met de gemeente Utrecht en Amersfoort invulling aan moeten worden gegeven. Dit is een eerste 

aanzet om alvast vanuit de provincie de benodigde fondsen te sparen.  
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Trends en ontwikkelingen 
 

De hierna te noemen onderdelen gaan niet alleen in op de speerpunten benoemd in het Coalitieakkoord 2015 -

2019 "In verbinding", maar ze geven ook een doorkijk naar actuele ontwikkelingen (2018) en een beschrijving van 

de te verwachten ontwikkelingen voor 2019 en verder.  

Bestuurlijke ontwikkelingen 
Omgevingsbewuste provincie in verbinding met de samenleving 

Het in 2017 aangetreden kabinet heeft verschillende ambities geformuleerd. Van belang is het Interbestuurlijke 

Programma (IBP) dat in februari is gestart. Dit programma bevat een gezamenlijke bestuurlijke aanpak voor de 

belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Die spelen 

op meerdere schaalniveaus en oplossingen liggen niet in het bereik van één overheidslaag. Ze zijn alleen op te 

lossen als gemeenten, provincies, waterschappen en/of Rijk gaan samenwerken met maatschappelijke partners 

(bedrijfsleven, maatschappelijke en kennisinstellingen). Dit wordt verder uitgewerkt. 

Onze lobby heeft in ieder geval geresulteerd in concrete aandacht voor de Utrechtse regio. Food Valley, het 

Groene Hart, bereikbaarheid Utrecht en het Utrecht Science Park zijn allen genoemd in het regeerakkoord. Dit 

moet het komende jaar worden verzilverd. Wij gaan daarom veel aandacht besteden aan het verder profileren 

van de provincie in politieke en ambtelijke netwerken. Wij bouwen onze netwerken verder uit bijvoorbeeld door 

middel van werkbezoeken en pakken de belangenbehartiging zoveel mogelijk samen met de regionale partners 

op. Er wordt gewerkt aan een regionale Public Affairs (PA) strategie. 

De Staat van Utrecht is belangrijk als informatiebron, omdat het vele thema’s en indicatoren omvat die samen een 

beeld geven van het woon-, werk- en leefklimaat in de 26 Utrechtse gemeenten. In mei 2018 verscheen een 

nieuwe special van de Staat van Utrecht: Groen in en om de stad. Verschillende onderzoeken en indicatoren 

worden met elkaar in verband gebracht om te kijken hoe het in de provincie staat met het groen in en om de stad. 

In het voorjaar van 2019 zal een compleet vernieuwde Staat van Utrecht verschijnen. 

 

Versterken regionale samenwerkings- en uitvoeringskracht 

Naarmate de samenleving zich verder ontwikkelt, veranderen de belangrijke maatschappelijke opgaven ook 

binnen de provincie Utrecht in aard en omvang. We zien dat gemeenten belast worden met meer taken; denk aan 

de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 en de aanstaande Omgevingswet, die van gemeenten vraagt 

allesomvattende omgevingsvisies en -plannen op te stellen in samenspraak met de omgeving. Daarbij komt dat 

veel van de veranderingen op maatschappelijk en economisch vlak zich steeds meer manifesteren op het 

regionale niveau. Zoals gezegd zijn er vaak meerdere partijen (op verschillende schaalniveaus) belangrijk bij de 

aanpak van de opgaven. Gemeenten zoeken elkaar daarom op om te gaan samenwerken, op formele 

(bijvoorbeeld Wgr, DVO of centrumgemeenteconstructie) of informele (netwerksamenwerking U10) wijze, of door 

te fuseren, ambtelijk of bestuurlijk (herindeling). Dit vraagt om een andere rol van de provincie. Om grip te krijgen 

op de regionale samenwerkings- en uitvoeringskracht wordt een visie op regiovorming opgesteld die inzicht moet 

geven en handelingsperspectieven gaat bieden. Het streven is deze visie begin 2019 gereed te hebben. 

Voor wat betreft herindeling stelt het kabinet dat blauwdrukken van bovenaf niet werken, maar dat het proces 

helemaal van onderop laten komen ook niet altijd een optimaal resultaat oplevert. In het regeerakkoord stelt het 

kabinet dat een proces van herindeling gewenst is voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn 

van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken. Het is dan aan de provincie de herindelingsprocedure 

te starten wanneer een herindeling noodzakelijk wordt geacht. De op dit moment gewenste invulling van de rol 

van de provincies binnen het herindelingsproces is echter door het Rijk nog niet eenduidig aangegeven. 

 

Herindeling Vijfheerenlanden 

Het betreft de samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en de wijziging van de grens 

tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. 

Op 19 april 2017 heeft u het herindelingsadvies Vijfheerenlanden vastgesteld en aan de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gezonden. De minister van BZK heeft het concept wetsvoorstel 

Herindeling Vijfheerenlanden in december 2017 aan het parlement ter besluitvorming aangeboden.   Op 24 april 

2018 is het wetsvoorstel aangenomen in de Tweede kamer en doorgezonden aan de Eerste kamer. Naar 

verwachting wordt de behandeling voor de zomer afgerond. De gemeenteraadsverkiezingen zijn gepland op 21 

november 2018.Intussen wordt door een Begeleidingscommissie (voorgezeten door BZK met leden: provincies 

Zuid-Holland en Utrecht en de drie gemeenten) het ontvlechtingsproces van de wettelijke 

samenwerkingsverbanden vormgegeven en begeleid. Mede op verzoek van de drie gemeenten en beide 
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provincies heeft BZK een procesbegeleider aangesteld die de voortgang van deze processen bewaakt en 

rapporteert aan de Begeleidingscommissie.  

Daarnaast is het overleg met Zuid-Holland gestart over zaken die van belang zijn bij de overgang van het gebied 

naar Utrecht (de overgang van rechten en verplichtingen op basis van de Wet arhi). Voordat op 1 januari 2019 de 

nieuwe gemeente Vijfheerenlanden start, zal de provincie  aangeven (publiceren en bekendmaken) welke regels, 

plannen enz. van toepassing worden verklaard op het overgaand gebied van Leerdam en Zederik. 

De drie gemeenten zijn per 1 januari 2018 ambtelijk gefuseerd. 

 

Eemnes 

Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben op 7 november 2017 besloten om de provinciale herindelings-

procedure voort te zetten voor de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren en een herindelingsontwerp voor te 

bereiden voor een fusie van deze gemeenten. Medio september 2018 stellen GS van Noord-Holland het ontwerp 

vast. Dit besluit betekent mogelijk het einde van de BEL-samenwerking en heeft dan gevolgen voor de toekomst 

van Eemnes. Voor de raad van Eemnes is zelfstandigheid van Eemnes het uitgangspunt. In verband met de 

regionale ontwikkelingen in Noord-Holland en de nationale ontwikkelingen verwoord in het regeerakkoord over 

versterking van het openbaar bestuur heeft Eemnes met Baarn de mogelijkheden van ambtelijke samenwerking 

laten onderzoeken. Op basis van het onderzoeksrapport zien beide gemeenten mogelijkheden voor een 

ambtelijke fusie als de BEL-samenwerking stopt.  

Wij zijn in overleg met Eemnes over hun bestuurlijke toekomst in regionale context en parallel in gesprek met  GS 

van Noord-Holland over een zorgvuldige borging van een mogelijke beëindiging van de BEL-samenwerking in het 

kader van genoemde herindelingsprocedure. 

 

Samenwerking IJsselstein – Montfoort 

De gemeenten IJsselstein en Montfoort zijn ambtelijk gefuseerd sinds 1 januari 2014. Hiervoor is een organisatie 

opgericht, de Gemeenschappelijke Regeling UW Samenwerking (GR UW), waarin al het personeel is geplaatst 

en waaruit beide zelfstandige gemeenten worden bediend. De raad van de gemeente IJsselstein heeft op 20 

december 2017 besloten tot het opheffen van de op de ambtelijke fusie gebaseerde samenwerking met Montfoort 

en heeft het college opgedragen het besluit  tot uittreding/opheffing van de GR UW Samenwerking te nemen. Dit 

besluit heeft het college op 21 december jl. genomen. Hiermee is een eerste stap in het ontvlechtingsproces 

gezet, dat nu vorm en inhoud moet gaan krijgen. Doel is opheffing van de GR UW Samenwerking per 1 januari 

2020 of zoveel eerder als mogelijk. Naast het ontvlechtingsproces dienen beide gemeenten hun eigen ambtelijke 

organisatie in te richten waarin het huidige personeel van UW Samenwerking geplaatst kan worden. Op initiatief 

van IJsselstein en met instemming van Montfoort is GS gevraagd of zij een rol op zich wil nemen in dit gehele 

traject. Op dit moment wordt bezien wat een geschikte aanpak is. 

 

Participatie 

Er wordt onderzoek gedaan naar hoe wij op eenduidige wijze invulling kunnen geven aan toekomstige 

participatietrajecten enerzijds en (inwoners)initiatieven anderzijds zonder daarbij de mogelijkheid tot maatwerk uit 

het oog te verliezen. Momenteel worden op het gebied van participatie de geformuleerde richtlijnen voor de 

omgevingswet als maatstaf gebruikt. Het onderzoek moet leiden tot een te formuleren kader voor 

participatietrajecten en inwonersinitiatieven dat ons gaat helpen op een eenduidige manier participatietrajecten te 

optimaliseren en optimaal gebruik te maken van inwonersinitiatieven. Een kader dat ook de inwoners zelf inzicht 

geeft in hoe hun inbreng tot resultaten leidt. Als het gaat om (inwoners)initiatieven dan zien we dat er sprake is 

van een grote hoeveelheid aan initiatieven, maar dat voor de behandeling hiervan een uniforme werkwijze 

ontbreekt. Statenleden zijn actief benaderd om aan dit onderzoek mee te werken. Het kader zal breed in de 

ambtelijke organisatie geïmplementeerd worden. Besluitvorming door GS en PS wordt in de tweede helft van dit 

jaar voorzien. 

 

Verbonden partijen 

Op 5 februari 2018 is de Nota Verbonden Partijen door PS vastgesteld. Er is gekozen de nota geheel te herzien 

in plaats van te actualiseren. Belangrijke aanpassingen liggen op het terrein van de verantwoording. Zo is de 

gehele paragraaf Verbonden Partijen met ingang van de begroting 2018 aangepast conform het BBV (Besluit 

Begroting en Verantwoording). Expliciet is aandacht gegeven aan de invulling van de eigenaarsrol in relatie tot de 

opdrachtgeversrol en de zienswijzeprocedure is aangepast. 
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Organisatorische ontwikkelingen 
Onze omgeving is volop en continu in ontwikkeling. Dat gaat steeds sneller en ook steeds minder voorspelbaar. 

Deze ontwikkelingen stellen andere eisen aan de organisatie en onze mensen. Denk bijv. aan de Omgevingswet, 

informatisering, Smart Mobility, etc. De provincie Utrecht ontwikkelt zich door naar een adaptieve 

netwerkorganisatie die buiten beter presteert en binnen integraler werkt. En zo doorlopend waarde toevoegt bij 

het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat vereist strategisch vermogen én een flexibele organisatie 

met bijbehorende organiseerprincipes, systemen, functies en kwaliteiten 

  

In het afgelopen jaar is een aantal zichtbare veranderingen en interventies gepleegd. Zo is de topstructuur 

aangepast, zodat integraler en slagvaardiger gestuurd kan worden. De vervolgstap is dat de structuur van het 

middenmanagement hierop gaat aansluiten. Als onderdeel van het traject Vlammen met Visie zijn de 

kernwaarden en –kwaliteiten benoemd.    

  

Organisatieontwikkeling gaat verder dan het inrichten van een nieuwe structuur. Realisatie en sturing op onze 

opgaven vereist het nog beter laten werken van onze werkprocessen en systemen (oa concern-sturing, start van 

het U-lab, kennismanagement). Aandacht persoonlijke ontwikkeling (oa strategisch vermogen, persoonlijk en 

managerial leiderschap, houding en gedrag) is hierin cruciaal; daarin ligt de basis voor het slagen van elke 

verandering. Strategische personeelsplanning helpt daarbij.  

 

Realisatie van deze doelstellingen is een opgave voor de gehele provinciale organisatie. Voor zowel ambtenaren 

en GS. Dit is een doorlopend proces en nooit af.  

 

Voor de komende periode betekent dit dat wat betreft formatie en capaciteit scherp gekeken wordt naar de 

samenhang met de beschikbare middelen en de daaraan verbonden taken. In perspectief van de (door)lopende 

werkzaamheden en intensiveringen. Dit gaat bijvoorbeeld gepaard met een afbouw van inhuur; deze wordt 

omgezet in (tijdelijke) contracten. Dit levert een financiële besparing op, het zelf opgelegde formatieplafond van 

675 fte wordt daarmee verlaten. In deze kadernota zijn verschillende voorstellen opgenomen waarbij er ook 

formatie uitbreiding aan de orde is. Zo is er met betrekking tot het kwaliteitsimpuls in publieke ondernemers  

sprake van een intensivering van 13 fte (8 fte vast, 5 fte tijdelijk); deze wordt omgezet in tijdelijke en vaste 

formatie. In totaal is het voorstel om het formatieplafond met 39 formatieplaats te verhogen en op 714 fte vast te 

pinnen. 

 

Overzicht uitbreiding vaste formatie 

Voorstel Vaste formatie 

OV-formatie 12,0 fte 

Kwaliteitsimpuls in publieke ondernemers 8,0 fte 

Kwaliteitsimpuls bedrijfsvoering 12,0 fte 

Aanpak ondermijnende criminaliteit en ondersteuning kabinetszaken 2,0 fte 

Regionale samenwerking 2,0 fte 

Informatieveiligheid en dataprotectie 2,0 fte 

Uitvoering financieel toezicht 0,5 fte 

Bestuursadviseur 0,5 fte 

Totaal 39,0 fte 
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Beleidsaudit financiën mobiliteitsprogramma 
Op 23 april 2018 is de Beleidsaudit financiën mobiliteitsprogramma besproken in PS. Daarbij is afgesproken om in 

de kadernota te rapporteren over de voortgang van de aanbevelingen en eventuele planning. Onderstaand 

schema volgt de aanbevelingen zoals opgenomen in de rapport van de beleidsaudit commissie. 

Aanbevelingen Voortgang/planning 

 Kaderstelling en controle  

1. Leg de taakverdeling en financiële spelregels tussen 
PS en GS op het terrein van de autorisatie van 
budgetten c.q. kredieten vast in de in 2018 vast te 
stellen financiële verordening. Maak hierbij gebruik 
van de model-verordening zoals de VNG die heeft 
opgesteld voor gemeenten. 

 

De financiële verordening ligt 9 juli ter besluitvorming 

voor in PS. 

2. Zorg er met het oog op de leesbaarheid voor dat 
documenten herleidbaar zijn naar eerder verstrekte 
documenten. 

In het mobiliteitsprogramma en de begroting 2019 

wordt de (meerjarige) verbinding gelegd tussen de 

opgaven en het budget, onder andere middels een 

doorontwikkeling van de doelenboom. Het Meerjarig 

Investeringsplan Mobiliteit en een Meerjarig 

Onderhoudsplan Mobiliteit. zullen onderdeel gaan 

uitmaken van de reguliere P&C cyclus. 

Mobiliteitsplan 2019-2023  

3. Draag GS op om bij het opstellen van een nieuw 
Mobiliteitsplan ervoor te zorgen, dat helder 
geformuleerd wordt: de doelen, de subdoelen, hoe 
deze te realiseren zijn, welke concrete maatregelen 
en projecten daarvoor noodzakelijk zijn, wat hiervan 
de kosten zijn. 

Het nieuwe mobiliteitsprogramma ligt 9 juli ter 

besluitvorming voor in PS. Hierin is deze aanbeveling 

nader uitgewerkt.  

Het MIP en het MOP zullen onderdeel gaan uitmaken 

van de reguliere P&C cyclus.  

 
4. Verzoek GS na vaststelling van het nieuwe 

Mobiliteitsplan om een uitvoeringsprogramma (per 
subdoel) op te stellen voor de bestuursperiode, met 
daarin een (realistische) planning, financiën en 
prioritering en deze ter kennis te brengen van PS. 
Geef bij het jaarlijkse besluit tot vaststelling van de 
begroting concreet aan welke bedragen en kredieten 
worden geautoriseerd. 

Na vaststelling van het mobiliteitsprogramma worden 

in de 2e helft van 2018 uitvoeringsprogramma’s 

opgesteld. 

Transparantie begroting en jaarrekening  

5. Neem bij het opstellen van de begroting de rollen 
van de gebruikers als maatstaf. Wijzig de complexe 
financieel-technische systematiek van begroten zo 
dat de systematiek transparanter en begrijpelijker 
wordt, zodat het inzicht van PS in de lasten en baten 
wordt vergroot.  

Vanaf de begroting 2019 wordt op basis van de 

indeling in het mobiliteitsprogramma nadrukkelijker 

onderscheid worden gemaakt in typen kosten zoals 

exploitatielasten, investeringen en bijdragen. 

Ook gaan wij vanaf de begroting 2019 de financiën 

en bijbehorende financiële systematiek van 

voormalig BRU integreren, gebaseerd op de indeling 

van het mobiliteitsprogramma. 

 
6. Heroverweeg het niveau van de autorisatiefunctie bij 

de jaarlijkse begroting door niet één totaal bedrag 
vast te stellen waarbinnen GS bevoegd zijn tot het 
doen van uitgaven c.a. aangaan van verplichtingen. 
Maak daarbij duidelijk onderscheid in (jaarlijkse) 
exploitatielasten en -baten, kredieten, reserves en 
voorzieningen .  

De financiële verordening ligt 9 juli ter besluitvorming 
voor in PS 

Verantwoording besteding budgetten  

7. Verzoek GS om in overleg met PS te kiezen voor 
een duidelijke onderverdeling van de geraamde 
lasten en baten en koppel deze voor zover relevant 
aan het Mobiliteitsplan en de daaruit afgeleide 
doelenboom. Dit onder de voorwaarde dat de 
ramingen van de onderscheiden taken in totaal 
herleidbaar zijn naar de programmabegroting 
Bereikbaarheid als geheel.  

In het mobiliteitsprogramma is nadrukkelijk de 

koppeling gelegd met de bij de begroting 2018 

geïntroduceerde doelenboom. Uitgangspunt is om 

hiermee een meerjarige basis te leggen voor een 

vanaf de begroting 2019 op te nemen doelenboom in 

het programma Bereikbaarheid. Na vaststelling van 

het mobiliteitsprogramma gaan wij zorgen voor een 
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Aanbevelingen Voortgang/planning 

financiële administratie die aansluit bij de nieuwe 

indeling van het mobiliteitsplan. Dit als basis voor de 

op te stellen begroting 2019. Hierin wordt onder 

andere onderscheid gemaakt naar modaliteit.  

 
8. Verzoek GS ervoor zorg te dragen dat de financiële 

administratie zo is ingericht dat deze beter kan 
worden voorzien in (ad hoc) informatiebehoefte, 
zoals verschillende dwarsdoorsnedes op verzoek 
van PS (bestedingen naar modaliteit, locatie, 
financiering e.d.).  

 
 

Het maken van verschillende dwarsdoorsnedes 

vraagt een nadere doorontwikkeling; over het 

tijdspad en de mogelijkheden hiervan zullen wij u 

later dit jaar informeren. 

 

Meerjaren Investeringsplan (MIP)  

9. Maak afspraken met GS hoe de besluitvorming rond 
de beschikbaarstelling van kredieten plaatsvindt en 
hoe de gevolgen hiervan in de jaarlijkse begroting 
worden verwerkt.  

Bij de kadernota is het MIP gevoegd. Jaarlijks bij 

kadernota, begroting, najaarsnota en jaarstukken zal 

worden voorgesteld (door GS) en vastgesteld (door 

PS) welke mutaties gerealiseerd respectievelijk 

noodzakelijk zijn ten opzichte van het vastgestelde 

en bijgestelde MIP. 

Actuele stand van zaken Mobiliteitsplan 2014-2019  

10. Neem kennis van de financiële stand van zaken van 
het Mobiliteitsplan 2014-2028 naar de stand per 1 
januari 2017 en verzoek GS aan te geven:  
a. wat de actuele stand van zaken is;  
b. welke verplichtingen inmiddels zijn aangegaan;  

c. welke “vrije ruimte” nog beschikbaar is.  

 

Bij het mobiliteitsprogramma is een (voorlopige) 

stand van zaken van het oude programma en de 

reserves opgenomen.  

11. Verzoek GS jaarlijks inzicht te verschaffen in de 
inhoudelijke en financiële voortgang en actuele 
situatie van het Mobiliteitsplan en het daarop 
gebaseerde uitvoeringsprogramma, inclusief welke 
verplichtingen zijn aangegaan, welke "vrije ruimte” er 
nog beschikbaar is en de stand van en verwachte 
ontwikkeling in de reserves.  

Het verloop hiervan wordt opgenomen in de P&C 

producten.. 

Transitie BRU  

12. Neem kennis van het Regionaal 
Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer zoals 
opgesteld door de BRU en verzoek GS:  
a. aan te geven welke verplichtingen inmiddels zijn 

aangegaan o.a. met betrekking tot de OV 
investeringen (bijv. Utrecht CS-Leidsche Rijn);  

b. welke “vrije ruimte” nog beschikbaar is 
c. benut daarbij het bestaande P&C 

instrumentarium. 

 

In het mobiliteitsprogramma is een stand van zaken 

van het BRU programma en de hierbij horende 

reserves opgenomen. Het verloop hiervan zullen wij 

meenemen in de P&C cyclus.  

 

13. Verzoek GS om nà 2019 een verslag op te stellen 
waarin wordt aangegeven op welke wijze is voldaan 
aan de gemaakte afspraken bij de overdracht van 
het BRU en waaraan de provincie de bedragen voor 
wegen en OV-infra heeft uitgegeven. Breng dit 
verslag ter kennis van de U-10 gemeenten en PS.  

Parallel aan het proces van jaarrekening 2019 zal 

een verslag worden opgesteld over de realisatie van 

de gemaakte afspraken bij de overdracht van de 

verkeer en vervoertaken van BRU aan de provincie. 

Financiële dekking  

14. Verzoek GS een realistisch overzicht van de te 
verwachte dekkingsmiddelen voor het Mobiliteitsplan 
op te stellen in relatie tot de verwachte uitgaven en 
verplichtingen en laat het verband zien tussen dit 
facetbeleid en de meerjarenraming van de provincie. 
Actualiseer dit overzicht jaarlijks en breng dit ter 
kennis te brengen van PS . 

 
 
 

In het mobiliteitsprogramma is een overzicht 

opgenomen van de te verwachten dekkingsmiddelen 

en verwachte uitgaven en verplichtingen. Dit 

overzicht vormt de basis voor de op te stellen 

begrotingen van het programma Bereikbaarheid voor 

de periode 2019-2023, met een doorkijk naar de 

periode daarna. 
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Aanbevelingen Voortgang/planning 

Sturing en uitvoering  

15. Verzoek GS de financiële functie binnen de 
provinciale organisatie te verstevigen o.a.  
a. door de concerncontroller te herpositioneren in 

de directieraad; 
b. de afdeling financiën waar nodig te verstevigen  

 

In het kader van de organisatieontwikkeling wordt 

onderzoek gedaan inzake de versteviging van de 

afdeling financiën.  

 

16. Overweeg als PS om GS te verzoeken te 
onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn om de 
taken op het terrein van Openbaar vervoer (U-OV, 
streekvervoer, Uithoflijn e.d.) (intern) te 
verzelfstandigen. Vooruitlopend hierop GS te 
verzoeken een apart programma in de begroting op 
te nemen voor deze taken.  

Op dit moment zullen wij geen onderzoek starten 

naar een interne verzelfstandiging. Dit is in lijn met 

de BRU transitieafspraken, waarin is opgenomen om 

pas na uitvoering van de huidige traminfraprojecten 

besluiten te nemen over de toekomstige positie (c.q. 

eventuele verzelfstandiging) van het trambedrijf. 

Gezien de majeure opgave waarvoor we momenteel 

met het openbaar vervoer staan, verdient komende 

jaren de uitvoering van de grote projecten en 

consequenties voor beheer, onderhoud en exploitatie 

de volle aandacht. Een apart programma voor 

openbaar vervoer in de begroting is wat betreft ons 

niet noodzakelijk. In deze kadernota wordt 

voorgesteld om met een subprogramma openbaar 

vervoer te gaan werken als pilot. 
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Ontwikkelingen Begroting 2019 
 

Doorontwikkelingen doelenboom in de begroting 2019 

In de begroting 2018 zijn doelenbomen per begrotingsprogramma opgenomen. Het doel van deze doelenbomen 

is om transparantie, inzicht en helderheid te geven over ambities en de te bereiken doelen. De ambitie is om de 

doelenbomen door te ontwikkelen op de volgende vier thema’s, waarbij de eerste resultaten in de begroting 2019 

gepresenteerd zullen worden: 
1. Daar waar mogelijk zullen de doelstellingen voor het betreffende begrotingsjaar concreter worden 

geformuleerd. Het doel hiervan is om de concrete mijlpalen voor het betreffende begrotingsjaar helder 
weer te geven en hierbij tevens de relatie te leggen met de lange termijn ambities en effecten die de 
provincie probeert te bereiken 

2. De link tussen de doelenbomen en de diverse beleidskaders/notities zal worden aangegeven. Dit om 
inzichtelijk te maken hoe de meerjarenbeleidsnotities worden vertaald naar heldere jaaropgaven en –
doelen. 

3. De prestatie indicatoren, die nodig zijn om de effecten van ingezet beleid te kunnen monitoren, worden 
daar waar mogelijk verder uitgewerkt en waar deze nog ontbraken, worden toegevoegd. Dit zal bijdragen 
aan het scherper en inzichtelijker maken van bereikte resultaten en waardevolle input zijn voor nieuw op 
te stellen en/of aan te passen beleid. 

4. In de begroting 2018 zijn de programmagelden op programmaniveau gekoppeld aan de doelenboom. 
Om meer inzicht te verschaffen zal in de begroting 2019 op subdoel niveau de financiën gekoppeld 
worden. Dit leidt er toe dat de financiële middelen, die worden ingezet om de jaardoelen te  bereiken, 
inzichtelijker aan de resultaatgebieden gekoppeld zullen zijn. 

 

Notitiefunctie website begroting 2019 

Bij de begroting wordt ook notitiefunctie geactiveerd. Via deze functie kunnen op de website notities worden 

gemaakt wat er toe leidt dat eigen notities en opmerkingen digitaal kunnen worden geborgd. Zie hieronder voor 

een voorbeeld.  

 

 
 

 

Relatie tussen het mobiliteitsprogramma en de begroting 

In het rapport van de Beleidsaudit Financiën Mobiliteitsprogramma zijn er enkele aanbevelingen gedaan die 

invloed hebben op de inrichting en inhoud van het programma bereikbaarheid. In deze alinea zal worden 

ingegaan op deze aanbevelingen omdat deze betrekking hebben op de nieuw op te stellen begroting. 

 

 Zorg er met het oog op de leesbaarheid voor dat documenten herleidbaar zijn naar eerder versterkte 
documenten. 
Voor de begroting 2019 betekent dat de doelenboom wordt afgestemd op het nieuwe beleidskader.  

 

https://provutrecht.begroting-2018.nl/p1799/hart-van-de-heuvelrug
https://provutrecht.begroting-2018.nl/p1799/hart-van-de-heuvelrug
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 Neem bij het opstellen van de begroting de rollen van de gebruikers als maatstaf. Wijzig de complexe 
financieel-technische systematiek van begroten zodat de systematiek transparanter en begrijpelijker 
wordt en het inzicht van PS in de lasten en baten wordt vergroot.  
Voor het opstellen van de begroting wordt de inrichting van het mobiliteitsprogramma als uitgangspunt 
gehanteerd. 
 

 Verzoek GS ervoor zorg te dragen dat de financiële administratie zo is ingericht dat deze beter kan 
worden voorzien in (ad hoc) informatiebehoefte, zoals verschillende dwarsdoorsnedes op verzoek van 
PS (bestedingen naar modaliteit, locatie, financiering e.d.).  

De financiële administratie zal zodanig worden ingericht dat de financiële informatie op het niveau van 
het nieuwe mobiliteitsprogramma kan worden ontsloten. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om 
conversies uit te voeren voor het ontsluiten van informatie. 
 

 Overweeg als PS om GS te verzoeken te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn om de taken op het 

terrein van Openbaar vervoer (U-OV, streekvervoer, Uithoflijn e.d.) (intern) te verzelfstandigen. 

Vooruitlopend hierop GS te verzoeken een apart programma in de begroting op te nemen voor deze 

taken.  

Voor 2019 wordt voorgesteld om als pilot een subprogramma voor openbaar vervoer in de begroting op 

te nemen. 

 

Opname Meerjaren Investeringsplan (MIP) en Meerjaren Onderhoudsplan (MOP)  

PS heeft op 6 november 2017 de Nota investeren, waarderen en exploiteren vastgesteld. Met deze nota is het 

kader en de uitgangspunten vastgelegd, waaraan moet worden voldaan bij zowel nieuwe investeringen, het 

(meerjaren)onderhoud hiervan alsmede de vervangingsinvesteringen. De kaders worden verder uitgewerkt in een 

Nota kapitaalgoederen Mobiliteit en Bedrijfsvoering die dit jaar aan PS worden aangeboden. Voor mobiliteit 

inzake Wegen en vaarwegen is op 15 december 2016 de eerste nota kapitaalgoederen vastgesteld, dit jaar zal 

deze worden geactualiseerd en aangevuld met het onderdeel Openbaar Vervoer. Op basis van deze kaders 

wordt jaarlijks een Meerjareninvesteringsplan (MIP) en Meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld. 

 

In deze kadernota is in de bijlage het MIP en MOP opgenomen van zowel Mobiliteit als Bedrijfsvoering. De 

investeringen van de provincie worden na in gebruik name afgeschreven over de levensduur van de investering. 

De afschrijvingslasten dienen meerjarig te worden opgenomen in de begroting. Het MIP moet bij de kadernota 

inzicht geven in de meerjarige investeringen en de meerjarige gevolgen voor de kapitaallasten. Als de meerjarige 

kapitaallasten binnen de reguliere begroting kunnen worden gedragen zal er geen extra claim worden ingediend 

bij de kadernota. Het MIP geeft inzicht in de nieuwe investeringskredieten voor de op te stellen begroting en deze 

investeringen zullen dan ook expliciet bij de vaststelling van de begroting aan PS worden voorgelegd . Ook 

kunnen nieuwe investeringen leiden tot aangepaste onderhoudsbedragen. Hiervoor wordt ook in samenhang met 

het MIP het MOP aan PS voorgelegd. Met deze twee documenten wordt dus inzicht gegeven in toekomstige 

kapitaal- en onderhoudslasten. Bij de begroting zal PS expliciet de investeringskredieten op basis van het MIP 

van het begrotingsjaar vaststellen. 

 

Hierbij moet ook worden aangegeven of deze lasten passen binnen het bestaande budget voor kapitaallasten of 

onderhoud. Indien dit niet het geval is, wordt dit als een financiële claim betrokken bij de Kadernota zodat dit 

betrokken wordt bij de integrale afweging. Bij vaststelling van de kadernota is dus de dekking van de 

investeringen en het onderhoud geborgd.  

 

In onderstaand overzicht is de samenhang tussen de P&C cyclus en de diverse nota’s betreffende investeringen 

en beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in beeld gebracht. 
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In de begroting volgend op de kadernota worden de nieuwe en lopende investeringen opgenomen bij de 

programma's. De investeringen worden gepresenteerd naar 3 verschillende type's: 

Type A: Reeds goedgekeurde investeringen 

Type B: Investeringen die niet complex of groot zijn. Deze worden door het vaststellen van het MIP bij de 

begroting geaccordeerd en worden niet meer separaat voorgelegd aan PS.  

Type C: Complexe en grote investeringen, die nog separaat aan PS worden voorgelegd. 

 

Op de programma's worden de kredieten van de investeringen met het kasritme gepresenteerd. Door het 

vaststellen van de begroting en de kredieten stemt PS in met de uitgaven in dat begrotingsjaar. Bij complexe 

investeringen of grote investeringen (type C) is afgesproken dat hiervoor eerst nog een apart kredietvoorstel  aan 

PS wordt voorgelegd voordat met de investering mag worden gestart. 

 

Na vaststelling in de begroting volgt de verantwoording in de reguliere P&C producten. Bijstellingen op het 

investeringskasritme kunnen in de voortgangsrapportages worden opgenomen. Verantwoording over de 

besteding vindt plaats in jaarrekening. 
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Actualisatie Kaders 
 

Kader Doel- en decentralisatieuitkering 

 

Indexering vastgeklikte middelen voormalige decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 

In de meicirculaire 2017 zijn vier voormalige doel- en decentralisatie-uitkeringen opgenomen in de algemene 

uitkering provinciefonds (te weten; natuur, verkeer en vervoer, BRZO en luchthavens). Dit op grond van het 

advies van Commissie Aanpak Verdeelvraagstukken Provinciefonds (Jansen), om het verdeelmodel 

provinciefonds te vereenvoudigen en transparanter te maken. In de primitieve begroting 2018 zijn deze 

voormalige uitkeringen meerjarig ‘vastgeklikt’ voor het absolute bedrag, zoals vermeld in de meicirculaire 2017. In 

de periodieke Statenbrieven over de circulaires provinciefonds zijn deze middelen (vanaf de meicirculaire 2017) 

als ‘geoormerkt’ weergegeven in de algemene uitkering provinciefonds.  

 
o Gelet op de verwachting dat er in de toekomst meer decentralisatie-uitkeringen worden opgenomen in de 

algemene uitkering provinciefonds, is het noodzakelijk generieke afspraken te maken over hoe de provincie 
Utrecht hiermee omgaat. Hiervoor is het kader ‘‘doel- en decentralisatie-uitkeringen via de algemene 
uitkering provinciefonds’’ opgesteld (onderstaand).  

 

Doel- en decentralisatie-uitkeringen worden als baten op onze programma's verantwoord. Wanneer een 

dergelijke uitkering wordt toegevoegd aan de algemene uitkering provinciefonds, dan vallen deze baten weg van 

het programma. Om deze middelen voor het programma beschikbaar te houden, is in het kader de regel gesteld 

dat de provincie Utrecht de absolute hoogte van een voormalige doel- of decentralisatie-uitkering uitkering 

vastklikt en oormerkt binnen de algemene uitkering provinciefonds, waaraan de oorspronkelijke doel- of 

decentralisatie-uitkering is toegevoegd (in lijn met de verwerkingswijze in de primitieve begroting 2018).  

Bijzonder aandachtspunt betreft loon- en prijscompensatie over de vastgeklikte middelen. Het kader stelt dat 

loon- en prijscompensatie alleen wordt toegekend, voor zo ver hiervan bij de voormalige doel- of decentralisatie-

uitkering ook sprake was (anders zou er sprake zijn van een bezuinigingsopgave voor het programma). Het 

percentage aan loon- en prijscompensatie dat wordt toegekend betreft (conform onze Kadernota begrotingen 

2015-2019) het percentage voor overheidsconsumptie uit de prognoses CPB CEP. 

 

Kader doel- en decentralisatie-uitkeringen via de algemene uitkering provinciefonds 

Wanneer een doel- of decentralisatie-uitkering wordt toegevoegd aan de Algemene Uitkering provinciefonds: 

 

1. Wordt de absolute hoogte van deze uitkering ‘vastgeklikt’ en blijft hierdoor beschikbaar binnen het 

programma, waarbij het structurele deel in de meerjarenbegroting wordt doorgetrokken tot het einde van 

de lopende collegeperiode (en op ieder ander moment dat hiervoor aanleiding geeft). 

2. Deze middelen worden geoormerkt binnen de Algemene Uitkering provinciefonds (waaraan de 

oorspronkelijke doel- of decentralisatie-uitkering is toegevoegd). 

3. Over de resterende jaren tot het einde van de collegeperiode wordt loon- en prijscompensatie over de 

vastgeklikte middelen toegekend, voor zo ver hiervan bij de doel- of decentralisatie-uitkering ook sprake 

was. Het percentage aan loon- en prijscompensatie dat wordt toegekend betreft - conform onze 

Kadernota begrotingen - het percentage voor overheidsconsumptie uit de prognoses CPB CEP. 

4. Na afloop van de betreffende collegeperiode (en op ieder ander moment dat hiervoor aanleiding geeft) is 

het aan PS om te bepalen of en zo ja voor welke bedragen de voormalige doel- en decentralisatie-

uitkeringen voor dat doel ingezet blijven worden en geoormerkt blijven in de Algemene Uitkering 

provinciefonds. 

 

Indexering vastgeklikte middelen voormalige decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 

Over de voormalige decentralisatie-uitkering verkeer en vervoer werd jaarlijks loon- en prijscompensatie 

toegekend. Loon- en prijscompensatie over deze vastgeklikte middelen (€ 130 mln.) zal (bij vaststelling van het 

kader) voor de eerste keer worden toegekend in de primitieve begroting 2019.  

In lijn met onze andere indexeringsvraagstukken zal deze indexering ten laste van de stelpost ‘‘loon- en 

prijscompensatie’’ worden gebracht. Gelet op de omvang van de vastgeklikte middelen Verkeer en Vervoer is de 

stelpost op dit moment niet toereikend om hieruit loon- en prijscompensatie over deze middelen te kunnen 

toekennen. Daarom wordt in deze Kadernota voorgesteld om de stelpost loon- en prijscompensatie met € 2,275 

mln. structureel en cumulatief te verhogen (1,75% rekenpercentage x € 130 mln.). 
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Kader Incidenteel-structureel 

 

Aanleiding 

 

 

 

 

 

 

 

Om aan te tonen dat de begroting van de provincie meerjarig voldoet aan de wettelijke vereiste van structureel en 

reëel evenwicht, wordt in de Begroting een overzicht opgenomen: het Meerjarig beeld van structurele en 

incidentele lasten en baten. 

Het Kader incidenteel-structureel, vastgesteld in 2012 en herzien in 2015, is bedoeld om een helder en éénduidig 

onderscheid tussen structureel en incidenteel te kunnen maken.  

Dit oude kader is aan herziening toe. Aanleiding hiervoor is o.a. het besluit van PS (Najaarsrapportage 2017) om 

de werkwijze inzake reserves aan te passen. Voorheen werden bij reserves zowel de storting als de onttrekking 

begroot, naast de budgetten voor lasten en baten op de programma’s. Dit gaf een dubbeltelling in het Overzicht 

van Lasten en Baten.  Nu worden de lasten en baten op de programma’s gesaldeerd en daarna onttrokken of 

gestort. Daarnaast wordt bij de Kadernota 2019 de Reserve Kapitaallasten Uithoflijn ingesteld (zie ook PS 12 

februari 2018 (PS2018MME06). 

 

Het nieuwe kader is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de 

toelichting hierop en op de “Notitie incidentele en structurele baten en lasten” van de Commissie BBV waarin de 

regelgeving rondom dit onderwerp is verduidelijkt.  

Eerst wordt op de hoofdrichtlijnen ingegaan en vervolgens op de uitzonderingen. Als er wordt afgeweken van het 

BBV dan wordt dit nader toegelicht. 

 

Uitwerking kader 

 

Hoofdrichtlijnen 

1. Baten en lasten die zich maximaal 3 jaar voordoen zijn incidenteel, baten en lasten die zich langer dan 3 

jaar voordoen worden als structureel aangemerkt. 

2. Onttrekkingen uit en stortingen in de reserves zijn incidenteel van aard  

 

De hoofdrichtlijnen zijn niet letterlijk opgenomen in het BBV. Daarin wordt alleen gesproken over de verplichting 

om een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten op te nemen in de toelichting (BBV artikel 19, sub 

c). In de uitleg wordt aangegeven dat voor een nadere invulling van het begrip incidenteel kan worden gedacht 

aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Daarnaast wordt in de toelichting gezegd 

dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves incidenteel van aard zijn.  

 

Structurele lasten en baten zijn die lasten en baten die zich in beginsel in ieder jaar van de begroting (en 

meerjarenraming) voordoen. Tussentijdse beleidswijzigingen verstoren dit uitgangspunt niet per definitie. Als 

bijvoorbeeld bestaand beleid binnen de termijn van drie jaar (de periode van de meerjarenraming) een wijziging 

ondergaat, dan worden de daarmee samenhangende baten en lasten in de jaarbegroting niet als incidenteel 

aangemerkt.  

 

Uitwerking van de hoofdrichtlijnen 

 

Hoofdrichtlijn 1: Baten en lasten die zich maximaal 3 jaar voordoen zijn incidenteel, baten en lasten die zich 

langer dan 3 jaar voordoen worden als structureel aangemerkt 

 

Met deze richtlijn sluiten we weer aan bij de BBV. In het verleden is gekozen grens van 4 jaar. Hiervoor was 

indertijd gekozen omdat dit aansluit bij een collegeperiode. In de praktijk blijkt echter dat het standaardiseren 

wenselijk is om aan te sluiten bij de werkwijze van andere publieke organisaties.  

 

Hoofdrichtlijn 2: Onttrekkingen uit en stortingen in de reserves zijn incidenteel van aard  

In principe wordt elke storting in en onttrekking uit een reserve als incidenteel beschouwd.  

Wettelijk kader. 

Provinciale staten zien erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kunnen zij afwijken 

indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand 

zal worden gebracht. (Provinciewet art. 193 lid 2) 

 

Het begrip “structureel en reëel evenwicht”  is nader uitgewerkt in de Notitie Incidentele baten en lasten van de 

Commissie BBV (2012) 

 

https://provutrecht.begroting-2018.nl/p1972/meerjarig-beeld-incidenteel-en-structureel
https://provutrecht.begroting-2018.nl/p1972/meerjarig-beeld-incidenteel-en-structureel
http://www.commissiebbv.nl/publish/pages/578/notitie_incidentele_baten_en_lasten_2012.pdf
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Sinds de aanpassing van de werkwijze rond de reserves bij de Najaarsrapportage 2017 wordt aan deze 

hoofdrichtlijn voldaan. Immers, er is nu geen sprake meer van storting in de reserve van het structureel 

beschikbare budget, gekoppeld aan het onttrekken uit de reserve van de structurele uitgaven op het programma, 

maar alleen het verschil tussen het beschikbare budget en de gerealiseerde lasten wordt afgewikkeld op de 

reserve. 

 

 

Uitzonderingen op de hoofdrichtlijnen 

Op de hoofdrichtlijnen zijn enkele uitzonderingen mogelijk. Deze uitzonderingen sluiten aan op de toelichtende 

BBV-notitie van de Commissie BBV. Hieronder lichten wij deze uitzonderingen toe. 

 

Uitzondering 1: Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt met een staten - en/of 

toekenningsbesluit zijn incidenteel 

Bij sommige geldstromen ligt al vanaf het begin de eindigheid van de geldstroom vast, ook al duurt de geldstroom 

langer dan 3 jaar. Te denken valt aan projecten of aan rijksbijdragen. Als de einddatum al vastligt door een 

Staten- en/of toekenningsbesluit is er sprake van een incidentele last. Denk bijvoorbeeld aan een PS besluit 

waarvoor voor 6 jaar geld beschikbaar wordt gesteld om een project uit te voeren. Bijdragen van het Rijk zijn 

incidenteel. Hieronder valt niet de algemene uitkering Provinciefonds, deze wordt als structurele baat 

aangemerkt. De decentralisatie- en integratie-uitkeringen die via het Provinciefonds lopen zijn echter wel 

incidenteel van aard. Bijvoorbeeld de decentralisatie uitkering Projecten Verkeer en Vervoer, onderdeel 

Regionaal spoor loopt tot en met 2033, deze is dus incidenteel. 

 

Uitzondering 2: Reguliere onttrekkingen uit dekkingsreserves zijn structureel  

Deze uitzondering is conform de BBV. Als aan een dekkingsreserve – dit is een reserve ter dekking van 

kapitaallasten of bestemd voor financiering - een reguliere storting of onttrekking plaatsvindt, dan wordt deze, 

ongeacht de looptijd, als structureel gezien. Niet alleen de stortingen in en onttrekkingen uit de reserve zijn dan 

structureel, maar ook de bijbehorende begrotingsposten op het desbetreffende programma. De nieuw in te stellen 

Reserve Kapitaallasten Uithoflijn valt onder deze uitzondering.  

 

 

Samenvatting kader incidenteel-structureel 

 

Hoofdrichtlijnen: 

1. Baten en lasten die zich maximaal 3 jaar voordoen -> Incidenteel 

 Baten en lasten die zich langer dan 3 jaar voordoen -> Structureel 

2. Onttrekkingen uit en stortingen in de reserves -> Incidenteel 

 

Op deze hoofdrichtlijn zijn onderstaande uitzonderingen van toepassing: 

1. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt 

d.m.v. staten- en/of toekenningsbesluit* 
-> 

Incidenteel 

 

2. Onttrekkingen dekkingsreserves* -> Structureel 

* Dit geldt tevens voor de bijbehorende begrotingsposten op het programma. 
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Financiële en economische ontwikkelingen 
 

Provinciefonds 

Op 14 februari jongstleden hebben het Kabinet en de voorzitters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen de bestuurlijke afspraken voor de komende 

kabinetsperiode ondertekend. In dit interbestuurlijk programma (IBP) hebben Rijk, gemeenten, provincies en 

waterschappen afspraken gemaakt over de grote maatschappelijke opgaven waar Nederland de komende 

periode voor staat. Er is een gezamenlijke agenda met tien opgaven opgesteld. Alle overheden hebben 

toegezegd dat zij zich ook financieel zullen inzetten voor de opgaven waarbij zij betrokken zijn. Het Kabinet heeft 

met de mede overheden afgesproken de basis voor de normeringssystematiek (samen-trap-op-trap-af) te 

verbreden naar de totale uitgaven onder het uitgavenplafond. Dit geeft gemeenten en provincies meer vrij 

besteedbaar budget. Hiermee is er een brede financiële basis voor de uitwerking van de maatschappelijke 

opgaven. De accressen (de toevoegingen of onttrekkingen aan het provinciefonds) zijn dan ook voor alle 

jaarschijven positief. Dit is de overweging geweest om een tussentijdse maartcirculaire uit te brengen. Normaal 

gesproken ontvangen provincies driemaal per jaar informatie van Binnenlandse Zaken over de (hoogte van de) 

provinciefondsuitkeringen: in mei, in september en in december, ter afronding van het lopende jaar. 

Motorrijtuigenbelasting 

In de Begroting 2018 is voor de raming van de verwachte opbrengst 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 2018 in de 

Begroting geraamd op € 121,1 miljoen. Daarnaast is een jaarlijkse groei voorzien van 2,3% voor de jaren 

daaropvolgend.  

  

Inmiddels hebben wij van de Belastingdienst ook een raming van de te verwachten opbrengst voor het jaar 2018 

ontvangen. Hierin wordt de opbrengst voor 2018 geraamd op € 120,8 miljoen. Daarnaast is tot heden alleen de 

feitelijke opbrengst over de eerste maanden van 2018 bekend. Deze bevestigen voor nu de juistheid van de 

raming die in de meicirculaire van 2017 was opgenomen. Dit neemt niet weg dat door fluctuaties in de feitelijke 

opbrengst in de komende maanden de uiteindelijke opbrengst hoger of lager kan uitvallen. Op dit moment is er 

echter geen aanleiding de raming, zoals opgenomen in de begroting 2018, aan te passen. Voorgesteld wordt dan 

ook de oorspronkelijke raming van € 121,1 miljoen vooralsnog te handhaven, alsmede de verwachte jaarlijkse 

groei van 2,3%.  

 

Voor wat betreft de begroting voor het jaar 2019 wordt, gelet op de toezeggingen die destijds zijn gedaan in het 

Coalitieakkoord 2015-2019 en mede gelet op de verwachte jaarlijkse groei van de opbrengst met 2,3%, het tarief 

voor de opcenten per 1 januari 2019 niet verhoogd. 

Treasury 

Door verschillende onzekerheden op de markt zoals het afbouwen van het opkoopprogramma door de ECB en de 

mogelijke handelsoorlog(en) die dreigen lijkt de 10-jaars swap tijdelijk een pas op de plaats te maken. De lange 

termijn trend laat echter nog steeds een stijgende lijn zien.  

Banken verwachten weinig tot geen beweging van de korte rentes voor komend jaar. Per 29-3-2018 is het 3 

maands euribor rentetarief -0,33%. De verwachtingen voor de 10-jaars swap rente liggen hoger dan het actuele 

tarief, maar op ongeveer hetzelfde niveau als we begin 2018 zagen.  

Deze ontwikkelingen hebben ook effect op de schatkisttarieven (rekening courant 0%) waar de provincies mee te 

maken.  

Effectuering advies tijdelijke commissie Jansen 

Provincies worden op de provinciefondsinkomsten gekort voor de veronderstelde inkomsten uit (eigen)vermogen 

(verkregen uit de verkoop van hun energiebedrijven). Dit is de korting ‘‘OEM/vermogen’’. Een provincie met meer 

inkomsten uit (eigen)vermogen krijgt minder geld uit het provinciefonds. Hiermee wordt recht gedaan aan de 

uitgangspunten van de Financiële verhoudingswet. Deze uitgangspunten houden in dat provincies in gelijke 

omstandigheden een gelijke financiële uitgangspositie hebben. 

De korting OEM/vermogen van de provincie Zeeland bedraagt € 10 mln. en is gebaseerd op de veronderstelde 

Delta-dividenden (peiljaar 2008). Zeeland heeft haar energiebedrijf niet verkocht; de verkoop van de kerncentrale 

is onderhevig aan toestemming van de Minister van Economische Zaken. Over 2016 en 2017 beliepen de Delta-

dividenden nihil en de verwachting is dat dit de komende jaren niet anders zal zijn. Op dit moment wordt de 
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provincie Zeeland dus gekort op de provinciefondsinkomsten voor baten die zij feitelijk niet ontvangt. Daarnaast 

wordt Zeeland geconfronteerd met de sanering van het voormalige Thermphos terrein (fosforchemie).  

 

Achtergrond probleem 

Eind 2014 heeft het IPO-bestuur een externe Commissie Aanpak Verdeelvraagstukken Provinciefonds ingesteld 

met de opdracht een zwaarwegend advies uit te brengen over een toekomstbestendige(r) (eenvoudiger) verdeling 

van het provinciefonds. In december 2015 brengt de commissie (Jansen I) haar verslag uit in het rapport “Redelijk 

Verdeeld”. De voor de implementatie van het vereenvoudigde verdeelmodel vereiste wijziging van de Financiële-

verhoudingswet is op 31 januari 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste 

Kamer heeft het voorstel op 23 mei 2017 zonder stemming aanvaard. Bij de behandeling van het wetsontwerp in 

de Tweede Kamer is aandacht gevraagd voor de financiële problematiek van de provincie Zeeland. Ook is de 

motie Veldman/Fokke aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om binnen twee jaar met een plan van 

aanpak te komen, gericht op het binnen drie jaar herzien van de grondslagen van het provinciefonds.  

 

Voorgestelde oplossing 

In opdracht van het IPO-bestuur wordt de tijdelijke commissie Jansen II geïnstalleerd om met een tijdelijke 

oplossing voor drie jaar te komen voor de financiële problematiek van de provincie Zeeland (in afwachting van de 

herziening van de grondslagen van het provinciefonds). De commissie is met haar werkzaamheden gestart in juni 

2017. In december 2017 brengt de commissie haar advies uit, bestaande uit drie bouwstenen; 1.) een bijdrage 

vanuit Zeeland, 2.) bijdrages vanuit de andere provincies en 3.) een bijdrage vanuit het Rijk. Een tripartite 

oplossing, waarmee het IPO-bestuur op 25 januari 2018 unaniem instemt. De korting OEM/vermogen voor de 

provincie Zeeland wordt hierbij gecorrigeerd tot het meerjarig gemiddelde van de Delta-dividendinkomsten over 

de jaren 2013 - 2017. Hierdoor daalt de korting OEM/vermogen van Zeeland van € 10 mln. naar € 3,3 mln.  

Per saldo ziet de tijdelijke oplossing er als volgt uit: 

 
1. Tijdelijke verhoging opcenten motorrijtuigenbelasting provincie Zeeland (3 jaar x € 3,3 mln.) 

Een tijdelijke verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) met 6,8 opcenten over de jaren 

2019-2021 (deze verhoging kan niet eerder ingaan dan in 2019). Het tarief opcenten MRB van de 

provincie Zeeland komt hiermee uit op 110% van het landelijk gemiddelde op 89,1 opcenten. In 

combinatie met de toltarieven voor de Westerscheldetunnel wordt de provincie Zeeland hiermee 

landelijk koploper qua mobiliteitskosten.  
2. Tijdelijke bijdrages vanuit de andere provincies aan de provincie Zeeland (3 jaar x € 6,7 mln.) 

De tijdelijke bijdrages van de andere provincies (ter aanvulling van de provinciefondsinkomsten voor 

Zeeland) belopen in totaal € 6,7 mln. per jaar, over een periode van drie jaar (2018-2020). De verdeling 

van dit bedrag over de andere provincies vindt plaats naar rato van de eigen vermogens van de 

provincies.  
3. Rijksbijdrage voor sanering Thermphos terrein 

Het Rijk heeft zijn bijdrage aan de oplossing van de financiële problematiek van Zeeland geleverd 

middels een bijdrage van € 27,7 mln. voor de sanering van het voormalige Thermphos terrein. 

 

Financiële gevolgen oplossing voor provincie Utrecht en dekking 

De tijdelijke bijdrage van de provincie Utrecht in de oplossing van de financiële problematiek van de provincie 

Zeeland komt neer op een jaarlijkse bijdrage van € 200.000 over de jaren 2018-2020. In totaal € 600.000. 

Dekking hiervoor kan worden gevonden in de ‘‘Egalisatiereserve provinciefonds en opcenten MRB’’. De bijdrage 

van de provincie Utrecht in de financiële problematiek van de provincie Zeeland kan immers gezien worden als 

een correctie op eerder door de provincie Utrecht (te veel) ontvangen provinciefondsinkomsten. De € 200.000 zal 

worden opgenomen op de post Overige bij de Algemene middelen. 

Resultaatbestemming jaarrekening 2017 

De Jaarrekening 2017 sluit af met een voordelig (netto)resultaat van ongeveer € 9 mln. (onder voorbehoud 

goedkeurende accountantsverklaring). Conform andere jaren zijn er ook bij de jaarrekening 2017 

bestemmingsvoorstellen ingediend die normaal gesproken bij besluitvorming over de jaarrekening worden 

behandeld.  Nu de jaarrekening vertraging heeft opgelopen wordt voorgesteld deze bestemmingsvoorstellen bij 

de kadernota te onttrekken uit de Saldireserve. Het betreft drie voorstellen: 

- Afronding project woonschepenknelpunten (programma 2) € 50.000 

- Motie 119 “Een plus op natuurbeleid, een plus op budget?” (programma 2) € 158.000 

- Regionale samenwerkingskracht en herindeling Vijfheerenlanden (programma 7) € 187.000 
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Voor al deze drie onderwerpen geldt dat er in 2017 budget beschikbaar was gesteld maar dat dit niet volledig 

gebruikt is. Deze bedragen zijn vrijgevallen in het jaarrekeningresultaat en worden bij het vaststellen van de 

jaarrekening in de Saldireserve gestort. Vooruitlopend op het vaststellen van de jaarrekening wordt nu 

voorgesteld € 395.000 te onttrekken aan de Saldireserve.  

 

Rapportage besteding Kadernota 2017 

In de Kadernota 2017 was voor € 3,58 mln. aan claims opgenomen. De totale realisatie in 2017 bedroeg € 3,05 

mln. Het saldo 2017 maakt onderdeel uit van het jaarrekening resultaat 2017, hiervan wordt nu bij de kadernota 

voorgesteld om alsnog een deel over te boeken naar 2018. Zie onderstaand overzicht voor de realisatie per 

onderdeel. 

 

 Overzicht bijstellingen Kadernota 2017   Mutatie 2017  Realisatie 2017   Saldo 2017  

      

 01 Ruimtelijke ontwikkeling        

 Invoering Omgevingswet                       453                              409                           44  

 02 Landelijk gebied        

 Implementatie Wet Natuurbescherming / 

biodiversiteit  
                     452                              294                         158  

 03 Bodem, water en milieu        

 Duurzaamheid                       198                                90                         108  

 04 Economische ontwikkeling        

 Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (1)                      250                              223                            27 

 Toerisme (vrijetijdseconomie)                       200                              197                              3  

 07 Bestuur en middelen        

 Herindeling Vijfheerenlanden (2)                      100                                  -                           100  

 Regionale samenwerkingskracht (2)                      101                                14                           87  

 Overhead        

 Aanpassingen werkgeverslasten i.v.m. cao 

afspraken  
                     826                              826                             -    

 Reserves        

 Energiefonds toevoegen aan reserve 

weerstandsvermogen  
                  1.000                           1.000                             -    

 Totaal bijstellingen Kadernota 2017                    3.580                           3.053                         527  

       

 Toelichting        

 1 Saldo van € 27 bij Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is overgeboekt naar 2018 via de projectreserve.  

 2 In de huidige kadernota 2018 is een voorstel opgenomen om de restant-budgetten t.b.v. Herindeling 

Vijfheerenlanden en Regionale samenwerkingskracht, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening, aan te 

wenden in 2018.  
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Financiën  
 

Herzien financieel meerjarenperspectief 2018-2022 
 

Tabel Herzien financieel perspectief 

      

Begrotingssaldo 2018 2019 2020 2021 2022 

Saldo volgens begroting 2018 9.528 13.601 25.107 31.385 31.845 

Mutaties algemene dekkingsmiddelen  5.812 10.959 12.374 13.400 19.565 

Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen    15.340       24.560  37.481 44.785 51.410 

Bijstellingen bestaand beleid -15.166 -24.524 -17.492 -12.042 -10.224 

Saldo Kadernota 2019-2022 174 36 19.989 32.743 41.186 

 

 

Financieel meerjarenperspectief 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 

Saldi programma's incl. overhead en mutaties 

in reserve 

237.748 245.003 322.093 316.448 314.169 

Loon- en prijsontwikkeling  4.175 8.350 12.525 16.700 

Onvoorzien 530 800 800 800 800 

Totaal stelposten 530 4.975 9.150 13.325 17.500 

Opcenten motorrijtuigenbelasting 121.123 123.909 126.759 129.674 129.674 

Uitkering provinciefonds 108.522 121.620 224.014 232.384 242.524 

Saldo treasury 2.288 2.689 59 57 57 

Dividend 600 1.200 400 400 600 

Overigen -200 -200 -200   

Totaal algemene dekkingsmiddelen 232.333 249.218 351.032 362.515 372.855 

Totaal algemene dekkingsmiddelen 174 36 19.989 32.743 41.186 

 

 

Algemene Reserves (Vermogenspositie) 
 

Algemene reserve / Saldireserve 

     
Algemene reserve   

Stand bij Jaarrekening 2017 voor jaarrekeningresultaat 20.950 

Bij: Vrij besteedbaar jaarrekeningresultaat 2017 (onder voorbehoud) 2.859 

Bij: Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2017 (onder voorbehoud) 395 

Af: Mutaties Begroting 2018 -5.182 

Af: Voorjaarsnota 2018 Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2017 -395 

Af: Voorjaarsnota 2018 Dekking NRU -3.000 

Stand bij Kadernota 2019-2022 15.627 

 

De Algemene reserve (ook wel Saldireserve genoemd) bedraagt, na verwerking van de jaarrekening 2017, € 24,2 

mln. Dit is nog onder voorbehoud omdat de accountantsverklaring over de jaarrekening 2017 nog niet is 

ontvangen en de jaarrekening nog niet is vastgesteld door PS. In de begroting 2018 is rekening gehouden met 
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een onttrekking van € 5,2 mln. ten behoeve van de dekking Coalitieakkoord 2015-2019. Omdat de jaarrekening 

2017 nog niet formeel is vastgesteld worden de bestemmingsvoorstellen 2017 ad € 0,4 mln. nu bij de 

voorjaarsnota 2018 onttrokken.  Daarnaast is bij de begroting 2018  motie 57 aangenomen waarbij voor de 

dekking van de NRU 1/3 deel (€ 3,0 mln.) wordt onttrokken uit de Algemene reserve.  De verwachte stand van de 

reserve eind 2018 bedraagt € 15.627. 

 

In 2019 wordt voor de dekking van het coalitieakkoord nog € 3,2 mln. onttrokken.Hierdoor resteert dus een vrije 

ruimte van (€ 15,6 mln. -/- € 3,2 mln. =) € 12,4 mln. Dit is boven de € 10 mln. minimum saldo zoals dit is 

afgesproken in het Coalitieakkoord.  

 

Reserve Weerstandsvermogen 

     
Reserve Weerstandsvermogen   

Stand bij Jaarrekening 2017 28.816 

Begroting 2018 1.000 

Voorjaarsnota 2018        - 

Stand bij Kadernota 2019-2022 29.816 

 

In de begroting 2018 is rekening gehouden met een storting van € 1,0 mln. als dekking voor het Energiefonds. De 

reserve Weerstandsvermogen bedraagt nu € 29,8 mln. 

 

Reserve Egalisatiereserve Algemene uitkering en MRB 

  
Reserve Egalisatiereserve Algemene uitkering en MRB   

Stand bij Jaarrekening 2017 4.868 

Effectuering advies tijdelijke commissie Jansen        -200 

Stand bij Kadernota 2019-2022 4.668 

 

 

De reserve Egalisatiereserve Algemene uitkering en MRB bedraagt € 4,7 mln.  Het plafond bedrag van de 

reserve is € 5,0 mln. Indien de reserve boven dit plafond uitkomt zal het bedrag boven de € 5 mln. ten gunste 

worden gebracht van het begrotingssaldo.  

 

Effectuering advies tijdelijke commissie Jansen 

Zie ook de uitgebreide toelichting in het hoofdstuk Effectuering advies tijdelijke commissie Jansen. De tijdelijke 

bijdrage van de provincie Utrecht in de oplossing van de financiële problematiek van de provincie Zeeland komt 

neer op een jaarlijkse bijdrage van € 200.000 over de jaren 2018-2020. In totaal € 600.000. Dekking hiervoor is 

gevonden in de ‘‘Egalisatiereserve provinciefonds en opcenten MRB’’. 

Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten 
 

Algemene dekkingsmiddelen (Begrotingspositie) 

 

Opcenten Motorrijtuigenbelasting     
 

Opcenten MRB 2018 2019 2020 2021 2022 

Stand Begroting 2018 121.123 123.909 126.759 129.674 - 

Opname jaarschijf 2022     129.674 

Stand Kadernota 2019-2022 121.123 123.909 126.759 129.674 129.674 

Bijstelling in Kadernota 2019-2022 0 0 0 0             0   
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Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de meicirculaire 2017. Hierin wordt uitgegaan van een groei van 2,3% per 

jaar. Voorzichtigheidshalve is er nog geen groei meegenomen voor 2022. Hiervoor wordt de meicirculaire 2018 

afgewacht.  

 

Uitkering Provinciefonds 

      
Uitkering Provinciefonds 2018 2019 2020 2021 2022 

Stand Begroting 2018 102.775 109.219 207.123 212.192 212.192 

Mutaties Provinciefonds:           

Effecten septembercirculaire 2017 1.740 1.368 1.658 2.243 8.160 

Effecten decembercirculaire 2017 0 0 0 0 0 

Effecten maartcirculaire 2018 4.007 11.033 15.233 17.949 22.172 

Stand Kadernota 2019-2022 108.522 121.620 224.014 232.384 242.524 

Bijstelling in Kadernota 2019-2022     5.747        12.401        16.891         20.192         30.332 

 

In 2017 is de doeluitkering Verkeer en Vervoer opgegaan in de Algemene Uitkering provinciefonds. In verband 

met de bestuurlijke afspraken omtrent voorheen BRU wordt echter dat gedeelte tot en met 2019 opgenomen in 

programma Bereikbaarheid.  

 

De effecten van de septembercirculaire 2017 en de maartcirculaire 2018 zijn verwerkt in de cijfers. 

 

Treasury 

      
Treasury 2018 2019 2020 2021 2022 

Stand Begroting 2018 4.039 4.815 59 57 57 

Stand Kadernota 2019-2022 2.288 2.689 59 57 57 

Bijstelling Treasury -1.751 -2.126 0 0 0 

 

Vergoeding investeringen OV (Voorheen BRU) 2018 2019 2020 2021 2022 

Stand Begroting 2018 3.961 4.746       

Stand Kadernota 2019-2022 2.210 2.620    

Bijstelling vergoeding OV -1.751 -2.126       

Reservering in de reserve Kosten Voorfinanciering: 75% 100%       

Storting in reserve Begroting 2018 2.971 4.746       

Storting in reserve Kadernota 2018 1.658 2.620       

Effect op storting reserve -1.313 -2.126 0 0 0 

Effect ten gunste van Saldo begroting: 25% 0%       

Stand Begroting 2018 990 0       

Stand Kadernota 2019-2022 553 0       

Bijstelling in Kadernota 2019-2022         -438  0 0 0 0 

 

Het verwachte rentepercentage schatkistbankieren voor het gehele jaar 2018 is 0% (korte rente). De verwachting 

is gebaseerd op de depositorente indicaties van het Ministerie van Financiën van januari 2018.  Op dit moment is 

het geven van een schatting van de korte rente voor de langere termijn een lastige opgave, daarom wordt 

voorzichtigheidshalve ook voor 2018 t/m 2021 uitgegaan van een verwachting van 0% korte rente.  

 

Een andere component van het saldo treasury is de interne vergoeding van OV (BRU). Deze daalt in 2018 t.o.v. 

de stand begroting 2018. De afwijking ten opzichte van de begroting komt doordat een tweetal investeringen in de 
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uitvoering vertraagd zijn en dus later gereed zijn met als gevolg later afgeschreven worden. Het gaat om de 

Nieuwe tramremise verwacht was oplevering 2017 wordt 2019 en Overwegbeveiliging was 2017 wordt 2018. 

Daarnaast verlagen de treasury-resultaten vanaf 2020 omdat dan i.v.m. bestuurlijke afspraken geen 

reserveringen meer worden gedaan t.b.v. voorfinanciering OV investeringen en is er daarom geen vergoeding 

meer van toepassing voor OV (BRU) investeringen en is conform de BBV regelgeving. 

 

De interne vergoeding van OV wordt conform de instelling van de reserve Kosten voorfinanciering (JR2015) deels 

gestort in deze reserve. Zie ook onderstaande tabel. 

 

Dividend 

      

Dividend 2018 2019 2020 2021 2022 

Stand Begroting 2018 600 600 600 600 600 

Stand Kadernota 2019-2022 600 1.200 400 400 600 

Bijstelling in Kadernota 2019-2022            0          600          -200          -200         0  

 

De Dividend opbrengst bestaan voor € 0,1 mln. uit te ontvangen dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten 

en de Nederlandse Waterschapsbank en voor € 0,5 mln. uit te ontvangen dividend van Vitens.  

 

Met betrekking tot het dividendpercentage van Vitens is voor de jaren 2018-2020 uitgegaan van de ondergrens 

van 40%. Dit betekent een substantiële verlaging van het totaal aan dividend uit te keren bedrag (2018: € 18,6 

miljoen; 2019 en 2020: € 5,7 miljoen). Dit heeft direct consequenties voor de provincie als het gaat om de hoogte 

van het te ontvangen dividend. De ontvangst van het dividend vindt een jaar later plaats. De te verwachten 

dividendontvangst wordt in 2019 € 1,1 mln. en in de jaren 2020 en 2021 € 0,3 mln.  

 

Overigen 

      

Overigen 2018 2019 2020 2021 2022 

Stand Begroting 2018 200 200 200 200 200 

Startersleningen -200 -200 -200 -200 -200 

Commissie Jansen 200 200 200   

Stand Kadernota 2019-2022 200 200 200 0 0 

Bijstelling in Kadernota 2019-2022       0       0         0          -200           -200  

 

Startersleningen 

De post Overigen bevat de rente vergoeding Startersleningen. Bij het instellen van het Startersfonds is 

Provinciaal geld is beschikbaar gesteld voor startersleningen. Intern werd een rente verrekend voor het tijdelijk 

beschikbaar stellen van het provinciaal geld voor het Startersfonds.  Inmiddels is ook al een groot deel van het 

Startersfonds terug ontvangen. Het BBV staat interne rekenrente niet meer toe, waardoor de doorbelasting op het 

programma komt te vervallen. 

 

Effectuering advies tijdelijke commissie Jansen 

Zie ook de uitgebreide toelichting in het hoofdstuk Effectuering advies tijdelijke commissie Jansen. De tijdelijke 

bijdrage van de provincie Utrecht in de oplossing van de financiële problematiek van de provincie Zeeland komt 

neer op een jaarlijkse bijdrage van € 200.000 over de jaren 2018-2020. In totaal € 600.000. Dekking hiervoor kan 

worden gevonden in de ‘‘Egalisatiereserve provinciefonds en opcenten MRB’’. 
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Stelposten 

 

Onvoorzien 

 

Stelpost onvoorzien 2018 2019 2020 2021 2022 

Stand Begroting 2018 800 800 800 800 800 

Mutaties:           

Beheersmaatregelen Paushuize -270         

Stand Kadernota 2019-2022 530 800 800 800 800 

Bijstelling in Kadernota 2019-2022         -270             -               -                -                 -    
 

 

De post Onvoorzien is voorgeschreven vanuit de BBV. De post onvoorzien betreft 0,25% van de algemene 

dekkingsmiddelen uitkering provinciefonds en opcenten motorrijtuigenbelasting.Dit betreft de Algemene uitkering 

provinciefonds inclusief het gedeelte voormalige BRU.  

 

Beheersmaatregelen Paushuize 

Als gevolg van werkzaamheden van de gemeente Utrecht aan de Kromme Nieuwegracht zijn verzakking en 

instortingsgevaar ontstaan bij de tuinmuur en de poortwoningen behorende bij Paushuize. Ook bij het 

aangrenzende Koetshuis, eigendom van de Universiteit Utrecht, zijn verzakking en instortingsgevaar 

geconstateerd. 

 

In samenwerking met de Universiteit Utrecht is onderzocht wat de noodzakelijke beheersmaatregelen zijn. Dit 

betreft het aanbrengen van een verzwaarde stutconstructie. De kosten hiervoor worden verhaald op de 

gemeente, maar zullen in eerste instantie deels door de provincie gedekt moeten worden. Het aandeel van de 

provincie in de geraamde kosten bedraagt € 270.000,-. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de stelpost 

onvoorzien. De vordering zal te zijner tijd ten gunste van de algemene middelen komen. De gemeente is 

inmiddels aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. 

 

Loon- en prijscompensatie 

 

Stelpost loon- en prijscompensatie 2018 2019 2020 2021 2022 

Stand Begroting 2018 433 2.333 4.233 6.133 6.133 

Mutaties:           

Stijging werkgeverslasten 2018 -535 -535 -535 -535 -535 

Mutaties ten laste van Saldo begroting:           

Stijging werkgeverslasten 2018 102 102 102 102 102 

Toevoegen jaarschijf 2022         1.900 

Indexering doel- en decentralisatieuitkeringen   2.275 4.550 6.825 9.100 

Stand Kadernota 2019-2022 0 4.175 8.350 12.525 16.700 

Bijstelling in Kadernota 2019-2022         -433        1.842        4.117         6.392        10.567  
 

 
 

Stijging werkgeverslasten 

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018 zijn de werkgeverslasten in 2018 gestegen voor zowel de 

ambtenaren als de GS leden. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door gestegen pensioenpremie en 

aanpassing van de sociale lasten. De totale stijging bedraagt € 535.000. Binnen de hiervoor beschikbare Stelpost 

Loon- en prijsstijging is nog € 433.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt om de resterende € 102.000 ten laste te 

brengen van het Saldo begroting. 

 

Toevoegen jaarschijf 2022 

Betreft verhoging stelpost voor loon- en prijscompensatie met € 1,9 mln. voor het toevoegen van de nieuwe 

jaarschijf 2022. 
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Indexering doel- en decentralisatieuitkeringen 

In de meicirculaire 2017 zijn vier doel- en decentralisatie-uitkeringen opgenomen in de algemene uitkering 

provinciefonds (te weten; natuur, verkeer en vervoer, BRZO en luchthavens). Over de voormalige 

decentralisatie-uitkering verkeer en vervoer werd loon- en prijscompensatie berekend. Een deel van de positieve 

begrotingssaldi in het meerjarenperspectief van de primitieve begroting 2018 zal dus ingevuld worden door het 

toekennen van loon- en prijscompensatie over de vastgeklikte voormalige decentralisatie-uitkering verkeer en 

vervoer. Hiermee wordt op dit moment in de begroting 2018 geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt om de 

stelpost loon- en prijscompensatie structureel en cumulatief op te hogen met € 2,275 mln. per jaar (1,75% van het 

toegevoegde bedrag verkeer en vervoer € 130 mln.). Bij het opstellen van de begroting 2019 (t) wordt dit bedrag 

toegekend op grond van het percentage voor overheidsconsumptie uit de prognoses CPB CEP, zoals 

opgenomen in de meicirculaire provinciefonds jaar 2018 (t-1). Dit percentage is conform de Kadernota 

begrotingen 2015-2019. 

 

Werkwijze prijscompensatie begroting 2019 

Prijscompensatie wordt alleen toegekend indien er sprake is van contracten/ afspraken waarin 

indexeringsafspraken zijn opgenomen die nagekomen moeten worden. Indien hierin geen indexeringspercentage 

wordt vermeld, wordt het percentage voor overheidsconsumptie uit de prognoses CPB CEP gehanteerd. Deze 

prijscompensatie wordt in de begroting 2019 verwerkt.  

 

Financiële spelregels exploitatiesubsidie OV 

Indexering 

De OV-exploitatiesubsidie van concessie wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor de Streekconcessie (Syntus) is 

Landelijke Bijdrage Index (LBI) van toepassing. Voor de U-OV concessie (Qbuzz) wordt ook de LBI toegepast en 

voor de opbrengsten de Landelijke Tarieven Index (LTI). Beide concessies worden gefinancierd vanuit de 

voormalige decentralisatieuitkering Verkeer en Vervoer. Vanuit het kader voor indexering doel- en 

decentralisatieuitkeringen, hierboven toegelicht, worden de volgende financiële spelregels gehanteerd: 

 De geraamde OV-exploitatiesubsidie wordt geïndexeerd conform de definitieve raming LBI welke kan 

afwijken van de van de CPB CEP.  

 Indien de actuele LBI index minder is dan de CPB CEP, wordt het restbedrag gestort in een 

Bestemmingsreserve OV (concessie). 

 Indien de actuele LBI index meer is dan de CPB CEP, wordt de extra uitgave gedekt door een 

onttrekking uit de Bestemmingsreserve OV (concessie). 

 

Reizigers (opbrengsten)groei (U-OV) 

De U-OV vervoerder en de provincie zijn gedeeld opbrengst-verantwoordelijk. De geboekte 

reizigersopbrengstengroei bepaalt de subsidie twee jaar later. De exploitatiesubsidie 2018 wordt dus in 2020 

definitief bepaald. Voor U-OV zijn er geen afspraken op welke manier hogere of lagere reizigersopbrengsten zich 

vertalen in minder of meer OV-inzet door minder of meer benodigde capaciteit op drukke trajecten. Daarom wordt 

aanvullend op de financiële spelregel indexering OV de  volgende financiële spelregels gehanteerd voor de 

reizigersopbrengsten U-OV: 

 Voor elke 1% meer reizigersopbrengsten dan geraamd, twee jaar later 0,5% hiervan investeren in extra 

OV capaciteit en 0,5% in verlagen van subsidie. De vrijgevallen middelen worden toegevoegd aan de 

Bestemmingsreserve OV. 

 Voor elke 1% minder reizigersopbrengsten dan geraamd, twee jaar later 0,5% hiervan compenseren 

door verlagen van de OV capaciteit en 0,5% verhogen van de exploitatiesubsidie. De extra benodigde 

middelen worden gedekt door een onttrekking uit de Bestemmingsreserve OV.  

 

Afrekeningen en bijstellingen (U-OV en Syntus) 

De subsidie aan vervoerders wordt voorlopig verleend op basis van prognoses. De exploitatiesubsidie wordt op 

z’n vroegst in september in het opvolgende boekjaar definitief vastgesteld, waarbij het betreffende boekjaar reeds 

afgesloten is. Bij de vaststelling wordt conform de geldende contracten afgerekend op basis van onder andere 

geverifieerde rituitval, bonussen/boetes en de definitieve LBI indexering. Voor omgang met verschil tussen 

conceptverlening en definitief hanteren wij de volgende spelregels:  

 Positieve jaarafsluiting: storting in Bestemmingsreserve OV (concessie) 

 Negatieve jaarafsluiting: extra uitgave dekken door onttrekking uit Bestemmingsreserve OV (concessie) 

 

De bestemmingsreserve OV bestaat nu nog niet, het voorstel om deze reserve in te stellen volgt zodra de eerste 

storting gaat plaatsvinden. 
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Uitwerking financiële spelregels exploitatiesubsidie OV 

In de begroting 2019 worden de financiële spelregels exploitatiesubsidie OV voor het eerst toegepast. Middels 

een besluit zal aan PS gevraagd worden om een Bestemmingsreserve OV (concessie) in te stellen. 

 

Samenvatting bijstellingen algemene dekkingsmiddelen 

In onderstaand overzicht worden de mutaties in de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten weergegeven. 

 

Samenvatting algemene middelen en stelposten 

    

Bijstellingen Saldo begroting 2018 2019 2020 2021 2022 

Opcenten MRB 0 0 0 0 0 

Uitkering provinciefonds 5.747 12.401 16.891 20.192 30.332 

Resultaat treasury -438 0 0 0 0 

Dividend 0 600 -200 -200 0 

Overige inkomsten -200 -200 -200 -200 -200 

Onvoorzien 270 0 0 0 0 

Stelpost loon- en prijscompensatie 433 -1.842 -4.117 -6.392 -10.567 

Saldo Kadernota 2019-2022       5.812      10.959       12.374      13.400 19.565 
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Programma's en Overhead 2019-2022 
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Totaalbeeld Kadernota 2019-2022 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van bijstelling die zijn opgenomen in de Kadernota 2019-2022. De 

meeste bijstellingen komen te laste van de algemene middelen. In een enkel geval wordt de bijstelling gedekt uit 

een reserve en is heeft dus geen effect op het saldo van de begroting.  

     

Totaalbeeld 2019-2022 

Onderwerp 2019 2020 2021 2022 

Stand Begroting 2018 13.601 25.107 31.385 31.845 

Mutaties algemene middelen     

Uitkering provinciefonds 12.401 16.891 20.192 30.332 

Dividend 600 -200 -200 0 

Treasury -2.126    

Effectuering Cie. Jansen omtrent Zeeland -200 -200   

Overige inkomsten -200 -200 -200 -200 

Stelpost loon- en prijscompensatie -1.842 -4.117 -6.392 -10.567 

Totaal mutaties algemene middelen 8.633 12.174 13.400 19.565 

Mutatie reserve Kosten voorfinanciering 2.126    

Mutatie Egalisatiereserve provinciefonds en opcenten MRB 200 200   

Saldo beschikbaar voor bijstellingen 24.560 37.481 44.785 51.410 

Voorstellen tot bijstelling 2019 - 2022     

Programma 1     

Omgevingswet 604 1.052 27 - 
Geografisch Informatie Systeem (GIS) 722 722 722 - 

Programma 2     

Uitvoeren van realisatiestrategie natuur 1.900 1.900 1.900 1.900 

Samenwerkingsagenda Nationaal Park Heuvelrug 200 200 200 200 
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot 
duurzame  
landbouw 275 325 150 - 

Programma 3     

Stimulerende rol sanering asbestdaken 345 395 375 170 

Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht 250 250 - - 

Impuls verbeteren Waterkwaliteit 1.125 - - - 

Programma 4     

Vergroten investeringsvermogen in retail door OMU 500 500 - - 

Acquisitie capaciteit in het kader van Brexit - EMA 230 230 - - 
Capaciteit business development voor financiering 
maatschappelijke opgaven 200 - - - 
Uitvoering motie Regio FoodValley 150 - - - 

Ondersteuning MKB/Maakindustrie 100 100 100 100 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden loon- en 
prijscompensatie 67 67 67 67 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden ontwikkelprojecten 92 92 92 92 
Evenementenbudget 900 1.200 - - 
Doorontwikkeling Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 200    

EBU ontwikkelen Ontwikkelingsmaatschappij  2.900 - - - 
Programma 5     

Zero-emissie OV 5.000 -   

Versterken OV formatie 714 714 714 - 
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Programma 6     

Restauratie Domtoren - 2.000 - - 

Programma 7     

IPO bijdrage programmabegroting 164 94 94 94 
Versterken Strategisch Vermogen Utrecht LAB 120 120 120 120 
Accountantskosten 100 100 100 100 
Verkiezingen Provinciale staten 75 - - - 
Dienstverlening GemeenteOplossingen 19 19 19 19 
Loonstijging 2019-2022 GS 33 33 33 33 
Aanpak ondermijnende criminaliteit en ondersteuning 
kabinetszaken 

221 221 221 221 

Kwaliteitsimpuls 2.957 2.957 2.957 2.957 
Inverdieneffect Inhuur -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
Uitvoering financieel toezicht 53 53 53 53 

Regionale economie 212 212 212 212 
Overhead     

Loonstijging 2019-2022 502 502 502 502 

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) 210 50 - - 
Vervangings investeringen software MIP/MOP 
Bedrijfsvoering 

1.464 1.464 1.464 1.464 

MIP / MOP Huisvesting 193 3.259 1.616 1.606 

Doorontwikkeling digitale dienstverlening 1.176 1.176 1.176 1.176 

Professionaliseren en ondersteuning bij fiscale 
vraagstukken 

100 100 100 100 

Bestuursadviseur 53 53 53 53 
Trainee programma 1.314 1.314 1.314 1.314 

Programma informatieveiligheid en dataprotectie 277 277 277 277 

Totaal bijstellingen 24.717 20.751 13.658 11.830 
Mutatie reserve Huisvesting 193 3.259 1.616 1.606 

Saldo Kadernota 2018 36 19.989 32.743 41.186 
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1. Ruimtelijke ontwikkeling 

Nieuwe ontwikkelingen 

 

Omgevingswet 

Medio 2017 heeft de minister aangekondigd de invoering van de Omgevingswet met 1,5 jaar uit te stellen naar 1 

januari 2021. Ook herijken Rijk en koepels de scope en planning van het 'Digitale Stelsel Omgevingswet' (DSO). 

Deze twee externe ontwikkelingen leiden tot aanpassing van de planning en de uitgaven van het programma 

Invoering Omgevingswet van de provincie Utrecht. GS hebben daarom een geactualiseerde Routekaart invoering 

Omgevingswet van de provincie vastgesteld. Waar mogelijk is het huidige toegewezen cumulatieve budget 

verspreid over meer jaren. Voor drie projecten leidt de verschuiving tot hogere cumulatieve lasten vanaf 2019:  

1. Omgevingsvisie en –verordening: PS hebben in september 2017 besloten een tussenproduct toe te voegen 

voor 2018: het strategische koersdocument. Zowel voor het koersdocument als de uiteindelijke omgevingsvisie is 

de wens op zorgvuldige en vernieuwende manier inbreng van de samenleving te organiseren. De ontwikkelkosten 

voor het tussenproduct en de participatie leiden tot extra kosten.   

2. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH): voor dit project waren nog geen lasten opgenomen in de 

begroting, omdat een onderbesteding van de RUD werd voorzien die kon worden benut voor dit project. Dit blijkt 

met ingang van 2018 niet meer het geval, waardoor de proceskosten voor het toewerken naar een andere en 

intensievere samenwerking binnen de Utrechtse VTH-keten moeten worden opgenomen in de begroting. 

3. Digitaal Stelsel Omgevingswet: eind 2017 is de veranderopgave (IST-SOLL) voor dit project afgerond. Dit leidt 

tot het inzicht dat er extra budget nodig is voor het digitaliseren van het VTH-proces met de omgevingsdiensten 

en het aanpassen van de software aan de nieuwe landelijke digitale standaarden.  

  

De vertraging van de invoering van de Omgevingswet vergt ook tijdelijk extra inzet in 2018 t/m 2020. Tezamen 

leidt dit tot een verschuiving en verhoging van het budget; in het bijzonder in 2020, waarvoor uitsluitend budget 

was voor de structurele kosten van het DSO en nu het hele programma doorloopt tot invoering van de wet.  

 

In 2019, 2020 en 2021 is resp. € 604.000, € 1.052.000 en € 27.000 extra nodig. Het effect op 2018 is opgenomen 

dit hoofdstuk. 

 

Geografisch Informatie Systeem (GIS) 

In de afgelopen jaren zijn verschillende verantwoordelijkheden naar de provincie gedelegeerd. Daarmee is de 

omvang van de GIS basistaken vergroot. Bekende verantwoordelijkheden zijn o.a. Basisregistraties, Openbaar 

Vervoer, Dienst Landelijk Gebied en verdergaande ontwikkeling Digitale Overheid (intelligente digitale stelsels en 

stukken zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet en objectgericht beleid/uitvoering). Daarnaast is inzet 

noodzakelijk op programma’s zoals bijv. Nieuwe Hollandse Waterlinie, AVP, Mobiliteitsplan en Omgevingswet. Dit 

zal de komende tijd toenemen. De formatie die de basistaken uitvoert, is niet meegegroeid met de 

verantwoordelijkheden. Dit waar de omvang van de kritische behoefte is toegenomen. De term kritisch wordt hier 

gebruikt omdat het zaken zijn waar inzet op dient te worden gepleegd om primaire processen uit te kunnen blijven 

voeren en minimaal te voldoen een nationale en Europese regelgeving. Daarnaast is er de ambitie om meer te 

werken met intelligente digitale middelen. De digitale overheid moet het niveau van website en e-formulier 

overstijgen en vast onderdeel van ons primaire proces zijn. Denk aan maatschappelijke participatie waarbij 3d 

modellering en gaming een rol spelen in de laagdrempelige benadering van complexe beleidskeuzes, vroegtijdige 

betrokkenheid en daarmee effectievere besluitvoering. Maar ook aan toegankelijke overheid waarbij beschikbaar 

stellen van onze data belangrijker wordt. Dit betekent dat op verschillende taken en rollen extra tijdelijk budget 

nodig is van € 722.000 voor de periode 2018 - 2021. Het bedrag voor 2018 is in dit hoofdstuk opgenomen. 

 

Nieuwe investeringen 

 

Binnen dit programma vinden geen nieuwe investeringen plaats. 
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2. Landelijk gebied 

Nieuwe ontwikkelingen 

 

Uitvoeren van de realisatiestrategie natuur 

Op 12 december 2016 hebben PS de provinciale Natuurvisie vastgesteld, daarmee anticiperend op de 

inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming, waarmee de decentralisatie van het natuurbeleid is afgerond. 

Ten opzichte van het vorige natuurbeleid (Natuurbeleid 2.0 uit 2013) is er een extra ambitie neergezet, op basis 

van wettelijk vastgelegde natuurdoelen. Om deze ambitie handen en voeten te geven is in de Natuurvisie bepaald 

dat er een realisatiestrategie 2018-2027 moet komen: een nadere uitwerking waarin de aansturing en financiering 

van de verschillende natuuropgaven centraal staat.  

 

Bij de behandeling van de Natuurvisie hebben PS tegelijkertijd een motie aangenomen (nr. 119) die GS opdraagt 

om eventuele extra benodigde investeringen in kaart te brengen en met dekkingsvoorstellen te komen.   

In 2017 is gewerkt aan het opstellen van de realisatiestrategie, met daarin een claim voor de realisatie van de 

ambities uit de Natuurvisie. Vooruitlopend is in de kadernota 2017 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de 

biodiversiteitsopgave in 2017 en 2018. De strategie is op 19 december 2017 door GS vastgesteld en in de 

Commissie RGW van 22 januari 2018 en 5 maart 2018 besproken. Toegezegd is de benodigde dekking voor de 

uitvoering te betrekken bij de integrale afwegingen van de Kadernota 2018.  

Om de realisatiestrategie te kunnen uitvoeren is financiering nodig van gemiddeld € 3,8 miljoen per jaar, tot en 

met 2027 in totaal € 38,07 miljoen. Inschatting is dat het verantwoord is vanaf 2018 jaarlijks de helft ad. € 1,9 mln. 

te onttrekken uit de reserve Landelijk Gebied. Het totaal van (het nog niet geprogrammeerde deel van) dit budget 

voor de periode 2018 t/m 2027 neemt daarmee af met in totaal €19,07 miljoen (ruim 40%). De consequentie is 

dat het budget voor het realiseren van doelen op andere thema’s dan natuur, vaak nodig draagvlak voor de 

natuuropgave te krijgen beperkt wordt. Deze beperking brengt het integrale karakter van het AVP programma 

echter niet in gevaar. Nog meer financiële ruimte op deze posten wegnemen doet dat wel; daarmee zou het 

draagvlak voor de integrale AVP aanpak op het spel staan. Voor de andere helft, ook jaarlijks € 1,9 mln., een 

beroep gedaan op de algemene middelen.  

De extra middelen voor 2018 ad € 1,9 mln. staan in de Voorjaarsnota, hier is het effect vanaf 2019 opgenomen. 

 

Samenwerkingsagenda Nationaal Park Heuvelrug 

In het proces om te komen tot de status van Nationaal Park Heuvelrug hebben onlangs 17 partijen een 

intentieovereenkomst ondertekend en is een Samenwerkingsagenda opgesteld om de kwaliteit van het gebied in 

samenhang te versterken. De volgende stap is inhoud geven aan de ambities en projecten uit de 

Samenwerkingsagenda. Jaarlijks budget is ca. € 0,9 mln., inclusief de bijdrage van de provincie van €440.000.  In 

bestaande middelen is nog ruimte van € 240.000, waardoor een extra structureel bedrag van € 200.000 nodig is.   

De bijdrage wordt ingezet voor de structurele basiskosten (menskracht in de werkorganisatie) en de projectkosten 

die gezamenlijk bijdragen aan het realiseren van de integrale NP-ambities: 1) natuur, landschap en cultuurhistorie 

beheren, behouden en ontwikkelen 2) vergroten van de beleving en toegankelijkheid 3) efficiënte en effectieve 

wijze van toezicht en handhaving 4) versterking van het merk Nationaal Park 5) een groeiende economische 

basis voor natuur, landschap en erfgoed en 6) Uniek Nationaal Park.  

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame landbouw 

De Landbouwvisie wordt 24 september 2018 ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. De 

Landbouwvisie wil een transitie bewerkstelligen naar een circulaire, klimaatneutrale en natuurinclusieve 

landbouw. Dit proces zal zo veel mogelijk met stakeholders worden opgepakt. Om direct na vaststelling van de 

Landbouwvisie van start te kunnen gaan met het aanjagen van de stappen die we willen zetten en geen tijd te 

verliezen, is in de Voorjaarsnota een budget van € 175.000 opgenomen. De middelen worden ingezet voor het 

stimuleren van Natuurinclusieve landbouw, stimuleren van een Circulaire Veehouderij, versterken Stad-Land 

relaties, versterking Project Energieneutrale landbouw en voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (opbouw en 

ondersteuning van VAB-loket). Voor het thema natuurinclusieve landbouw werken we samen met natuur- en 

landbouwpartners het actieplan Duurzame Landbouw met Natuur verder uit. Gevraagde middelen worden ook 

ingezet voor concrete invulling van dit actieplan. Vooralsnog is voor de jaren 2019-2021 resp. € 275.000, € 

325.000 en € 150.000 opgenomen.  
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Nieuwe investeringen 

 

Binnen dit programma vinden geen nieuwe investeringen plaats. 
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3. Bodem, water en milieu 

Nieuwe ontwikkelingen 

 

Stimuleren rol sanering asbestdaken 

In 2024 moeten alle asbestdaken gesaneerd zijn. Om dat doel te halen moet het tempo van sanering omhoog. 

Naar aanleiding van de evaluatie van de subsidieverordening “Asbest eraf, zonnepanelen erop” hebben wij in 

oktober 2017 besloten dat er een strategische verkenning moet komen naar onze rol bij het verbod op 

asbestdaken in 2024. In de commissie MME van 22 november 2017 heeft u naar aanleiding van bovengenoemde 

evaluatie ons gevraagd welke stappen worden gezet om de doelstelling van 2024 te halen. U heeft daarbij ook 

gevraagd om aandacht voor de problematiek van asbestdaken bij agrarische bedrijven en daarvoor de 

samenwerking met LTO te zoeken. In een technische bijeenkomst van de commissie MME op 20 januari 2018 

hebben we met u van gedachten gewisseld over de problematiek. Daarbij is nadere uitwerking van onze rol 

toegezegd. 

Met bestaande middelen hebben we daarin al stappen gezet. In onze rol van coördinator voor de uitvoering van 

milieuwetgeving hebben we al in 2017 een bestuurlijke samenwerkingsafspraak gemaakt met 21 gemeenten in 

de provincie. We hebben de uitvoering van die afspraak in 2017 vanuit bestaande budgetten kunnen 

ondersteunen met een bijdrage voor een provincie brede inventarisatie en voor de oprichting van een 

Informatieteam Asbestdaken. Het probleem is urgent en om de ambitie te realiseren, moet het tempo van 

sanering omhoog.  

Voor de urgente en noodzakelijke versnelling is in 2018 een bedrag van € 119.000 nodig, dit bedrag is 

opgenomen in de Voorjaarsnota. Daarmee willen we bijvoorbeeld mogelijk maken dat pilots worden uitgevoerd 

voor asbestsanering in combinatie met verduurzaming van agrarische bebouwing en voor de aanpak van het 

complex probleem van asbest-dakleien in woonwijken. We voeren de activiteiten niet zelf uit: we maken mogelijk 

dat gemeenten de uitvoering versnellen, met het Informatieteam Asbestdaken van Odru en RUD als vliegwiel.  

Welke inzet in 2019 en volgende jaren nodig is, hangt af van de bereikte versnelling. We nemen nu aan dat 

ondersteuning van voorbeeldprojecten en andere aanjaagactiviteiten nodig blijven. We denken daarbij aan ca 5 

voorbeeldprojecten á €50.000 per jaar in de periode 2019-2022. Voor de follow-up reserveren we aflopend 

€5.000 tot 2.000 per jaar. Ook ander activiteiten zijn denkbaar zoals het organiseren en financieren van 

voorlichtingsbijeenkomsten en overige activiteiten die afhankelijk zijn van  initiatieven van partners en 

marktpartijen. Als 2024 dichterbij komt, moet de rol van het (preventieve) toezicht versterkt worden. Voor de 

uitvoering is in 2019 €345.000, in 2020 € 395.000, in 2021 € 375.000 en in € 2022 € 170.000 benodigd. 

 

Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht 

Met de samenwerkingsagenda Gezonde Lucht wordt uitvoering te geven aan het besluit, amendement en moties 

PS van 5 februari 2018, om er naar te streven uiterlijk in 2030 in de hele provincie Utrecht te voldoen aan de 

streefwaarden van de World Health Organization en deze streefwaarden in alle programma's als 

beoordelingscriterium mee te wegen.  

De samenwerkingsagenda bevat 11 oplossingsrichtingen die samen met de betrokken partners in 2018, 2019 en 

2020 zullen worden uitgewerkt. Het betreft onder meer het installeren en volgen van sensoren en een provincie-

brede communicatiecampagne over houtstook.  

De proceskosten kunnen betaald worden uit het budget voor het Aanjaagprogramma Gezonde Leefomgeving. 

Voor uitvoering van de maatregelen is voor 2018 € 185.000 opgenomen in dit hoofdstuk; de extra middelen voor 

2019 en 2020 bedragen € 250.000 per jaar. 

 

Impuls verbeteren waterkwaliteit 

Provinciale Staten hebben in 2017 twee moties (27 en 56a) aangenomen om een impuls aan het verbeteren van 

de waterkwaliteit te geven. De uitwerking van de moties is in een stateninformatiesessie op 5 februari 2018 

besproken. Dit resulteert in een twee sporen aanpak: (1) een stimulering van de aanpak van de 

nutrietenproblematiek via waterschapsregelingen en (2) intensivering van de Samenwerkingsagenda Water op 

het gebied van aanpak van medicijnresten in het oppervlaktewater.  

In het eerste spoor krijgen waterschappen een subsidie, waarmee ze hun eigen regeling ten behoeve van 

agrarische maatregelen kunnen uitbreiden en binnen het tweede spoor worden via de Samenwerkingsagenda 

Water pilots opgestart om de hoeveelheid medicijnresten in het water te verminderen. Een statenvoorstel voor 

deze aanpak zal tegelijk met deze kadernota in PS voorliggen. 
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Voor de uitvoering is € 1.175.000 nodig. Deze middelen zijn niet voorzien in de begroting en omdat het een 

nieuwe aanpak betreft is er geen ruimte binnen het bestaande programma water. Voor 2018, het opstartjaar, is 

€ 50.000 opgenomen in dit hoofdstuk en voor 2019 € 1.125.000. 

Nieuwe investeringen 

 

Binnen dit programma vinden geen nieuwe investeringen plaats. 
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4. Economie en energie 

Nieuwe ontwikkelingen 

 

Vergroten investeringsvermogen in retail door OMU 

Op 5 februari hebben PS de Retailvisie vastgesteld. Uitvoering vindt o.a. plaats binnen het programma 

Binnenstedelijke Ontwikkeling. Het beschikbare instrumentarium is vooral gericht op het aanjagen van 

herontwikkeling via procesondersteuning, subsidies en garantstellingen. De mogelijkheid om te investeren en 

daarmee de slagkracht te vergroten is via de OMU wel beschikbaar voor kantoren maar niet voor retail en in 

bredere zin voor de binnenstedelijke opgaven. Het gat tussen de binnenstedelijke opgave en de beschikbare 

uitvoeringskracht wordt groter. Om (een deel van) het gat te dichten wordt voorgesteld het investeringsvermogen 

van de OMU te verhogen, door in 2019 en 2020 jaarlijks € 0,5 mln. in te zetten om het werkterrein van de OMU te 

kunnen verbreden. 

 

Acquisitie capaciteit in het kader van Brexit - EMA 

Er zijn 2400 bedrijven in beeld die in de slipstream van de European Medicine Agency (EMA) naar Nederland 

zouden kunnen komen. Utrecht Region wil hier graag de vruchten van plukken en is bereid de handen ineen te 

slaan. De provincie (Invest Utrecht) is trekker van de regionale EMA Taskorce en maakt tevens deel uit van de 

nationale EMA Taskforce samen met Zuid-Holland (Innovation Quarter) en Amsterdam. Daarnaast heeft 

Amsterdam een beroep gedaan op omliggende regio’s voor ondersteuning bij huisvesting, internationale school 

etc. De komst van EMA met 900 medewerkers en hun gezinnen is een majeure operatie die Amsterdam niet 

alleen kan realiseren. Utrecht Region heeft bestuurlijk steun toegezegd.  

Om invulling te kunnen geven aan de acquisitie inspanningen en de bestuurlijke steun aan Amsterdam is voor 

een periode van 3 jaar een bedrag van € 350.000 per jaar nodig. Het bedrag is als volgt opgebouwd: € 200.000 

voor 2 tijdelijke FTE, € 50.000 bijdrage regionaal en € 100.000 bijdrage nationaal voor o.a. business intelligence, 

ontwikkelen proposities, marketing- en acquisitieactiviteiten.  

Via herprioritering kan uit regulier acquisitiebudget € 120.000 per jaar vrijgemaakt worden. Dat betekent dat er 

voor 2019 en 2020 € 230.000 per jaar extra nodig is. Omdat middelen via de voorjaarsnota pas in juli beschikbaar 

komen is voor 2018 € 115.000 extra nodig.  

 

Capaciteit business development voor financiering maatschappelijke opgaven 

Via de nieuwe nationale investeringsbank Invest NL komt € 2,5 mld. aan risicokapitaal beschikbaar voor 

financiering van oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Het geld is er, nu de business cases nog.  

In de regio is nauwelijks ontwikkelcapaciteit aanwezig en deskundigheid op het gebied van ‘financial engineering’ 

ontbreekt. Er is dringend behoefte aan de inzet van deskundige professionals om projecten ‘investeringsklaar’ te 

maken. Onderzoek door PWC naar financieel instrumentarium in opdracht van provincie, gemeenten Utrecht en 

Amersfoort, de EBU en de OMU, bevestigt dit beeld. Om een serieuze partner voor Invest NL te kunnen zijn, 

adviseert PWC ca. 15 fte aan business development capaciteit toe te voegen. Om de boot niet te missen, willen 

we starten met de inzet van 3 FTE. Hiervoor is voor de komende 2 jaar een bedrag nodig van € 400.000 per jaar. 

We pakken dit gezamenlijk op met de EBU en de gemeenten Utrecht en Amersfoort die hier ook een financiële 

bijdrage aan leveren.  

De provinciale bijdrage voor 2018 en 2019 is € 200.000, de bijdrage voor 2018 is in dit hoofdstuk opgenomen. 

 

Uitvoering motie Regio FoodValley 

Op 6 november 2017 hebben PS in een motie gevraagd om concrete bedragen te reserveren voor 

programmatische ondersteuning van de Regio FoodValley (RFV). RFV heeft een aantal projecten benoemd die 

mede door de provincie gefinancierd zouden kunnen worden, deels via de uitvoeringsverordening EBU, deels via 

andere provinciale middelen. RFV vraagt voor deze tweede categorie o.a. financiële ondersteuning voor circulaire 

economie, aanpak luchtkwaliteit, toekomst landelijk gebied, onderzoek naar Fipronil en uitvoering triple 

helixprogramma. Voor deze aanpak is voor 2018 en 2019 minimaal € 150.000 per jaar nodig, echter er zijn  

nauwelijks middelen beschikbaar. 

 

Ondersteuning MKB/Maakindustrie 

PS hebben het college de afgelopen jaren regelmatig via moties opgeroepen om via de EBU meer aandacht te 

besteden aan ondersteuning van het MKB en specifiek de maakindustrie. Ook hebben PS op 5 februari 2018 een 

initiatiefvoorstel aangenomen voor ondersteuning van MKB bij bedrijfsopvolging. EBU kan echter niet het MKB in 

de volle breedte ondersteunen. Op dit moment zijn er diverse organisaties die de provincie vragen om financiële 

ondersteuning van initiatieven gericht op de maakindustrie en op ondersteuning bij een doorstart en bij de 
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realisatie van groeiambities. Regio en rijk met elkaar in gesprek over samenwerking bij de ondersteuning van het 

MKB (o.a. op gebied van digitalisering). Vanuit het Rijk worden hier ook extra middelen voor beschikbaar gesteld. 

Binnen de bestaande budgetten is onvoldoende ruimte beschikbaar om deze initiatieven te ondersteunen en om 

als volwaardige partner van het Rijk te acteren. Hiervoor zijn vanaf 2018 structureel extra middelen nodig van € 

100.000 per jaar.  

 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden loon- en prijscompensatie 

Naar aanleiding van de Kadernota 2019-2022 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt voorgesteld de 

bijdrage van alle deelnemers te verhogen. Afgelopen jaren is geen loon- en prijscompensatie toegepast; om dat 

te repareren is het nodig dat, voor een sluitende begroting, de bijdrage van de deelnemers met 10% wordt 

verhoogd. De bijdrage neemt hierdoor structureel met € 92.000 toe naar € 868.000. Dit kan voor € 25.000 gedekt 

worden uit bestaande budgetten, waardoor nog een aanvulling van € 67.000 nodig is.  

 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden ontwikkelprojecten 

In de Kadernota 2019-2022 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt voorgesteld de bijdrage met 10% 

te verhogen om ontwikkelprojecten te financieren ter verbetering van de kwaliteit van bestaande 

recreatieterreinen en voorzieningen. Dit zou ertoe leiden dat de bijdrage vanaf 2019 structureel toeneemt met 

€ 92.000.  

 

Evenementenbudget 

Voor de haalbaarheid van de komst van de Vuelta (wielerronde van Spanje) in 2020 naar de provincies Utrecht 

en Noord-Brabant heeft de afgelopen maanden onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek laat zien dat de 

Vuelta als project kansrijk is én de inschatting is dat er bij publieke en private partners voldoende draagvlak is 

voor de benodigde financiering. Bij het ministerie van VWS wordt een subsidieaanvraag ingediend in het kader 

van topsportevenementen, € 6,4 mln. wordt gedekt door de vier publieke partners gezamenlijk en € 6,0 mln. door 

private partners. De benodigde cofinanciering is € 2,1 mln. in de beoogde publiekprivate dekking van € 14,9 mln. 

Voorstel is om voor de cofinanciering van de Vuelta  € 2,1 mln. (in 2019 € 0,9 mln. en in 2020 € 1,2 mln.) uit de 

algemene middelen te putten. Dit sluit aan bij Merkversterking van de Agenda recreatie en Toerisme, maar het 

betreft een nieuw beleidsvoornemen. 

 

Doorontwikkeling economisch ecosysteem naar een regionale ontwikkelingsmaatschappij 

Het economisch ecosysteem in de regio Utrecht is versnipperd met diverse organisaties die zich bezig houden 

met innoveren, investeren en internationale handel en acquisitie. Voorbeelden daarvan zijn de EBU, de OMU, 

Invest Utrecht, Utrecht City in Business, Amersfoort business team en Utrecht Marketing. Er is behoefte aan 

versterking van het ecosysteem door bundeling van krachten en capaciteit. Daarnaast ontbreekt het in de regio 

aan innovatiefondsen die de gehele levenscyclus van eerste idee tot bloeiend bedrijf kunnen bedienen (gericht op 

maatschappelijke opgaven van de regio) en ontwikkelcapaciteit en –kwaliteit om innovatieve ondernemingen te 

stimuleren, te ondersteunen en te begeleiden (business development). Ook voor het ontwikkelen van strategische 

relaties met het Rijk en InvestNL (nieuwe nationale investeringsbank) is het nodig om te beschikken over een 

krachtige uitvoeringsorganisatie.  Met de start van Invest NL, de oprichting van een Healthy Urban Living Fonds, 

het aflopen van de Strategische Agenda van de EBU in 2020 en het aantreden van nieuwe colleges in de 

gemeenten, is er urgentie maar ook een natuurlijk moment om het proces te starten om te komen tot een 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Stip op de horizon is dat de ROM op 1 januari 2020 operationeel 

is. De bedoeling is dit proces zo spoedig mogelijk samen met de gemeenten Utrecht, Amersfoort, Hilversum en 

het ministerie van EZK op te starten. Hiervoor zijn ook om 2019 middelen nodig voor de inzet van een 

projectteam inclusief kwartiermaker en inhuur van specialistische (juridische) expertise. De proceskosten worden 

geschat op in € 200.000. 

 

Aanvullend op de proceskosten zullen de komende jaren ook aanzienlijke investeringen (tientallen miljoenen) 

nodig zijn vanuit de publieke partners om de nodige slagkracht (fondsvermogen en personele capaciteit) te 

organiseren. Voorgesteld wordt om daar nu alvast een reservering voor te maken van € 2,9 mln. Definitieve 

besluitvorming zal plaatsvinden na de verkiezingen in 2019. 

 

Nieuwe investeringen 

 

Binnen dit programma vinden geen nieuwe investeringen plaats. 
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5. Bereikbaarheid 

Nieuwe ontwikkelingen 

 

Zero-emissie OV 

De provincie en de vervoerder bereiden volgens concessieverplichting de vervanging voor van 142 dieselbussen 

in de concessie ‘U-OV’ (leasecontracten lopen af december 2019). In de concessie is vastgelegd dat invulling 

wordt gegeven aan de milieuprestaties van de nieuwe bussen, onder andere “op basis van de meest schone 

technologie op dat moment mits dit past binnen de kaders”. In het Coalitieakkoord staat dat de provincie streeft 

naar zero emissie in het OV in 2028 en alle kansen en mogelijkheden voor innovaties zal aangrijpen die bijdragen 

aan deze ambitie. Dit mede op basis van landelijk gemaakte bestuurlijke afspraken. In Realisatieplan Zero 

Emissie OV Per Bus (antwoord op de motie PS 4 juli 2016), wordt een stapsgewijze strategie voorgesteld. 

Voordelen zijn het voorkomen van verlies van economische waarde, het opdoen van ervaring en het beheersbaar 

houden van risico’s. De inschatting is dat in de periode tot en met 2023 (het einde van de huidige concessie) Zero 

Emissie OV nog voor meerkosten in de exploitatie zorgt. Technische en prijsontwikkelingen gaan echter snel. 

Daarom wordt een verkenning uitgevoerd naar de technische, ruimtelijke en exploitatiemogelijkheden. 

Uitgangspunt is dat transitie naar zero emissie materieel tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten en waar 

mogelijk kostenneutraal nagestreefd dient te worden. Daarom voert de provincie in samenwerking met haar 

partners reeds het gesprek met het Rijk om de mogelijkheden te onderzoeken voor het afdekken van risico’s of 

het vinden van extra externe middelen (cofinanciering). De scenarioverkenning en het overleg met het Rijk 

kunnen leiden tot de vraag aan de Provincie om (mede) financieel bij te dragen in eventuele meerkosten van het 

wenselijke scenario; investeringen vanaf 2019.  

Voorgesteld wordt om te kiezen voor de variant waarbij 60 bussen, waaronder 30 gelede bussen, worden ingezet 

op de stadslijnen in Utrecht: meerkosten liggen tussen € 7 en € 14,5 mln. (exclusief de meerkosten van groter 

materieel door vervanging van standaardbussen door gelede bussen om de huidige extra vervoersvraag op te 

vangen). Voor de voorbereiding is in 2019 € 5 mln. opgenomen. 

 

OV-formatie 

In het hoofdstuk “Organisatie Ontwikkelingen” is gesproken over de structurele uitbreiding van de OV formatie. 

Deze structurele uitbreiding wordt gedekt vanuit de bestaande mobiliteitsmiddelen.  

Om het programma Bereikbaarheid op gewenste niveau en vereiste kracht te brengen is tot en met 2021 een 

tijdelijke verhoging van de OV formatie noodzakelijk. Deze tijdelijke uitbreiding kost € 714.000 per jaar.   

 

Inpassingsfonds 

Tijdens de behandeling van de kadernota 2017 hebben wij aangegeven te onderzoeken of de bestaande 

financieringsmogelijkheden en bestaande kaders afdoende zijn, aanvulling behoeven of dat er aanleiding is een 

nieuw inpassingsfonds en/of nieuwe kaders voor te stellen. Op dit moment hebben we dit helaas nog 

onvoldoende in beeld om hier al een advies over te geven. De komende maanden zullen we daarom de projecten 

die zich nu in de studiefase van de MIP bevinden tegen het licht houden. Dit moet ons een beeld geven van de 

omvang van het vraagstuk en stelt ons in staat dit te confronteren met de huidige kaders en aanwezige financiële 

ruimte. Op basis hiervan kunnen wij een gewogen advies geven hoe hiermee om te gaan richting de toekomst. 

Wij verwachten hier begin 2019 een voorstel voor gereed te hebben. 

 

Vijfheerenlanden 

De geplande herindeling voor de gemeente Vijfheerenlanden heeft consequenties voor het openbaar vervoer, 

provinciale wegen en vaarwegen. Wat betreft openbaar vervoer gaat de provincie Utrecht het openbaar vervoer 

verzorgen voor het deel van de nieuwe gemeente wat nu nog op het grondgebied van de provincie Zuid-Holland 

is gelegen. Wat betreft provinciale wegen komt de N484 tussen Zijderveld en Leerdam in eigendom en beheer 

van de provincie Utrecht. Wat betreft vaarwegen dienen er met de provincie Zuid-Holland afspraken te worden 

gemaakt over het Merwedekanaal. Komende periode wordt uitgewerkt wat de financiële consequenties hiervan 

zijn. Eén en ander gaat ook op voor OV en regiotaxi. Al deze consequenties worden meegenomen in de 

begroting 2019, mits er op dat moment definitieve duidelijkheid is over de herindelingsdatum van 1 januari 2019. 

In dat voorstel wordt ook de stijging van het Utrechts aandeel in het provinciefonds betrokken.  
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Nieuwe investeringen 

 

Investeringen Categorie 2019 2020 2021 2022 

N409 Verkeers- en fietsmaatregele B 177    

N417 Uitvoeren fiets- veilgheidsmaatregelen B 1.060    

Totaal  1.237    

 

Toelichting op de investeringen 

 

 N409: verkeersveiligheids- en fietsmaatregelen op de N409 tussen Nieuwegein en Houten. 

Dit project betreft uitvoering van maatregelen  ter verbetering van de verkeersveiligheid waaronder 

aanbrengen van bermverharding langs de hoofdrijbaan en de parallelweg en de fietsoversteek op het 

kruispunt N408/ N409 verkeersveiliger vormgeven. 

 N417 Uit te voeren maatregelen tijdens groot onderhoud 

In 2020 moet er onderhoud worden uitgevoerd op de gehele N417 tussen de N234 en de grens met provincie 

Noord Holland in Hollandsche Rading. In het kader van de traject aanpak wordt gelijktijdig  

verkeersmaatregelen uitgevoerd waaronder een snelheidsverlaging, vervangen van tegels op het fietspad 

door asfalt en verbeteren van verlichting en bebording 
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6. Cultuur en erfgoed 

Nieuwe ontwikkelingen 

 

Restauratie Domtoren 

De Domtoren in Utrecht moet dringend worden gerestaureerd. Vanwege de omvang van de restauratie, de aard 

van het gebouw en het benodigde steigerwerk zijn dit soort projecten kostbaar. De restauratie betreft herstel en 

vervanging van voegwerk, baksteenmetselwerk en natuursteen, tot in de lantaarn toe. 

Sinds 2012 hebben Rijk en IPO bestuurlijke afspraken over de gezamenlijke aanpak van de zorg voor 

rijksmonumenten. De provincies zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van restauratieprojecten en ontvangen 

daarvoor budget van het Rijk in het Provinciefonds. Zij worden geacht dit te matchen. In de provincie Utrecht is 

dankzij deze afspraak jaarlijks ruim € 3 mln. per jaar beschikbaar, waarvan € 1,5 mln. van het Rijk (Fonds 

Erfgoedparels).  

Het budget is echter niet voldoende voor kanjerprojecten als de Domtoren. Daarom heeft de Minister van OCW 

besloten € 4 mln. extra vrij te maken voor de Domtoren, onder dezelfde matchingsvoorwaarde. Een brief van de 

minister van OCW waarin dit wordt bevestigd, is op 18 mei 2017 ontvangen. Het bedrag is in het najaar van 2017 

in het Provinciefonds gestort. In 2019 is via de Kadernota € 2 miljoen gereserveerd. Reden om niet € 4 miljoen te 

reserveren was dat de hoogte van het restauratiebedrag op dat moment nog niet bekend was en het dus nog niet 

duidelijk was of matching door de provincie met € 4 miljoen nodig was. Inmiddels is de begroting gereed: De 

totale raming, inclusief kosten voor het steigerwerk, onvoorzien en risico is geraamd tussen de € 30 en € 38 

miljoen. De exacte raming wordt door de gemeente niet vrijgegeven omdat er nog een aanbesteding plaats moet 

vinden. Het voorstel is om in 2020 een bedrag van € 2 miljoen te reserveren.  

De gemeente Utrecht zal als eigenaar van de Domtoren in 2018 een subsidieaanvraag indienen bij de provincie 

voor maximaal € 8 mln., waarbij op basis van de Subsidieverordening Erfgoedparels de voorwaarde geldt dat de 

gemeente minstens 50% van de totale restauratiekosten voor haar rekening neemt. De gemeente heeft reeds € 2 

mln. gereserveerd en draagt zorg voor de aanvullende (externe) financiering. 

Nieuwe investeringen 

 

Binnen dit programma vinden geen nieuwe investeringen plaats. 
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7. Bestuur en middelen 

Nieuwe ontwikkelingen 

 

IPO bijdrage programmabegroting 

Met ingang van 2018 is de IPO begroting veranderd, zowel qua inhoud als financieel. De programmabegroting 

bestaat nu uit een zevental kerntaken met de daarbij behorende 3 W-vragen, Doel, KPI en middelen, waarmee 

het meer aansluit bij de provinciale systematiek. De begroting geeft nu een integraal overzicht waarbij per jaar per 

kerntaak inzicht is gegeven in de structurele- en incidentele middelen. Voor het onderdeel IPO secretariaat en 

bedrijfsvoering zijn een aantal posten structureel opgenomen cq. verhoogd, waaronder uitbreiding formatie met 

1,8 fte, gevolgen functiewaardering provincie, nieuwe CAO, opnemen ziekteverzuim etc. Dit leidt tot een hogere 

structurele bijdrage van € 124.000. Daarnaast zijn er extra incidentele middelen nodig om de gevolgen van de 

andere werkwijze van de organisatie op te kunnen vangen. Voor 2018 is dit € 97.000 en voor 2019 € 70.000.  

Een deel van het gevraagde bedrag kan binnen programma 7 opgevangen worden door hogere BTW- inkomsten 

door de verleggingsregeling van het IPO. Voor 2018 is dit € 43.000 hoger en structureel € 30.000. Per saldo is 

voor 2018 € 178.000 nodig; het meerjareneffect is voor 2019 € 164.000 en vanaf 2020 structureel € 94.000. 

 

Versterken strategisch vermogen UtrechtLab 

In 2017 hebben GS opdracht gegeven om meer in te zetten op het vergroten van het strategisch vermogen van 

de organisatie. Daarop zijn 3 interventies voorgesteld: 3x per jaar overleg tussen CMT en GS, gerichte 

kwaliteitsimpulsen van buiten naar binnen halen en de oprichting van het UtrechtLab.  

Doel van het UtrechtLab is door middel van werkbijeenkomsten in het lab het bewerkstelligen in de organisatie 

van betere verbindingen met externe partners, het bevorderen van organisatieleren, beleidsinnovatie en betere 

oplossingen voor maatschappelijke opgaven. 

Om dit op te pakken is structureel budget nodig. In totaal gaat het om een werkbudget van jaarlijks € 120.000.  

 

Accountantskosten 

De basisvergoeding voor de controle op de jaarrekening door de accountant is door de aangescherpte 

regelgeving omhoog gegaan. Hierdoor is het huidige budget niet meer toereikend en dient vanaf 2018 het 

structureel verhoogd te worden met € 100.000. Er is een aanbestedingsprocedure gestart voor de 

controlewerkzaamheden in de komende jaren 

 

Verkiezingen provinciale staten 

Ter ondersteuning van de campagnes van de politieke partijen worden er voorafgaand aan het verkiezingsjaar en 

in het verkiezingsjaar tal van extra activiteiten georganiseerd. Het gaat dan om extra media-aandacht, de sociale 

media, debatten en de verkiezingsavond als sluitstuk. Voor de communicatiemiddelen en de benodigde capaciteit 

is extra budget nodig in 2018 en 2019 van € 75.000.   

 

Dienstverlening GemeenteOplossingen 

Het stateninformatiesysteem wordt uitgebreid met een aantal modules. Ook wordt het Provinciespel verder 

ontwikkeld t.b.v. scholieren, om de kennis van de provincie te vergroten. Met ingang van 2018 zal ook worden 

deelgenomen aan het project Open Data, samen met  een aantal andere provincies en het IPO.  

 

Loonstijging 2019-2022 GS 

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018 zijn de werkgeverslasten in 2018 gestegen voor de GS 

leden. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door gestegen pensioenpremie en aanpassing van de sociale 

lasten. Voorgesteld wordt om  € 33.000 structureel ten laste te brengen van het saldo begroting.  

 

Aanpak ondermijnende criminaliteit en ondersteuning kabinetszaken 

Om de aansluiting bij actuele landelijke ontwikkelingen te behouden is het belangrijk dat de aanpak 

van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, een taak die tot de portefeuille van de cvdK behoort, 

structureel wordt vormgegeven zoals dit ook bij andere provincies het geval is. Voorgesteld wordt om de formatie 

met 1 fte  structureel uit te breiden. Het betreft een strategische adviesfunctie. De medewerker zal zich gaan 

bezighouden met het beleidsmatig adviseren en ondersteunen van de cvdK op het gebied van de aanpak van 

georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dit zowel extern (rijkstaak cvdK) als intern (vergoten 

weerbaarheid organisatie). 

Voorgesteld wordt de Bibob-functie met 0,5 fte uit te breiden. Het Bibobbeleid is tot nu toe met de huidige 

beperkte formatie noodgedwongen onderbelicht gebleven en het beleid zal moeten worden uitgebreid naar onder 
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meer subsidies en aanbestedingen. Verder is het noodzaak het netwerk met gemeentelijke Bibob-coördinatoren 

te verstevigen. 

Daarnaast wordt voorgesteld de formatie met 0,5 fte uit te breiden met werkzaamheden betrekking hebbende op 

het landelijke risicokaartbeleid, Openbare Orde en Veiligheid en kabinetswerkzaamheden algemeen. Op deze 

gebieden zijn het afgelopen half jaar geen werkzaamheden uitgevoerd, vanwege uitbreiding van het takenpakket 

met de secretarisfunctie van de vergadering van kabinetschefs. 

Voorgesteld wordt om voor 2018 € 111.000 en vanaf 2019 €221.000 ( 2 fte) beschikbaar te stellen voor deze 

uitbreidingen ten laste van de algemene middelen. 

 

Kwaliteitsimpuls en inverdieneffect inhuur 

De kwaliteitsimpuls valt uiteen in twee onderdelen. In het collegeprogramma heeft de provincie in het fysieke 

domein een belangrijke regisserende en verbindende rol. Op een aantal terreinen maken we dat ook waar. 

Voorbeelden: Hollandse Waterlinie, Omgevingswet, Ruimtelijk economische strategie, Innovatieprogramma 

Fysieke Leefomgeving, Binnenstedelijke vernieuwing e.d.. Maar er is breder en vaker behoefte aan stevige 

‘publiek ondernemers’ die vanuit een integrale gebieds- en krachtenveldanalyse inhoudelijke opgaven analytisch 

weten samen te brengen, partijen weten te binden en zo kansen in het publieke domein weten te benutten.  We 

willen deze groep gericht versterken  met 13 fte (8 fte structureel, 5 fte tijdelijk). Deze mensen worden in een 

centrale flexpool onder gebracht en het eerste jaar in principe gekoppeld aan opgaven in de Agenda van GS.  

 

Daarnaast willen we aantal kwetsbare plekken bedrijfsvoering opvullen met 12 fte, na de laatste reorganisatie is 

de capaciteit daar te gering geworden. Er is een aantal kritische processen (risicodossiers) binnen 

bedrijfsvoering  die om versterking vragen. Zo dient de P&O-functie minimaal versterkt te worden met een hoofd 

P&O die naast zijn P&O concern verantwoordelijkheid, op procesniveau de functionele aansturing richting het 

middenmanagement verzorgt voor de invulling van de personele zorg en ontwikkeling van medewerkers.  

Uit de risicodossiers blijkt dat het versneld invoeren van de strategische personeelsplanning noodzakelijk is. 

Hiermee willen we de huidige en toekomstige kwaliteit en kwantiteit van personele capaciteit voor zijn taak 

gesteld is voor het realiseren maatschappelijke opgaven. Bij ICT gaat het o.a. over de verbetering van de sturing 

en beheersing van het SAP Systeem. De externe accountant heeft bij en vanaf de implementatie van het SAP 

systeem kritische opmerkingen gemaakt over de beheersing van het SAP systeem. De capaciteit wordt o.a. 

ingezet om de systeem settings en systeem controls te beheersen. Doel is dat de accountant op termijn kan 

steunen op kwaliteit van de data uit SAP en de aanvullende maatregelen die de provincie heeft getroffen. 

Financiën heeft de komende periode de opgaven om invulling te geven aan het horizontaal toezicht, de provincie 

heeft in 2012 een convenant gesloten met de Belastingdienst. Provinciale vraagstukken om gebied van mobiliteit 

(Rijnbrug) en fysieke leefomgeving (gebiedsontwikkeling) hebben vaak een complexe fiscale uitwerking. Om te 

voorkomen dat we achteraf de vraagstukken uitwerken willen we vooraf met de belastingdienst helderheid 

hebben over de fiscale werking. Bij de fiscale functie is echt sprake van een inhaalslag. Daarnaast zal er 

capaciteit worden ingezet voor de Interne Controle en Administratieve organisatie. Ook hiermee wordt invulling 

gegeven aan eerdere opmerkingen van de accountant. 

 

De provincie is eigenaar van vastgoed, waaronder het provinciehuis. Het provinciehuis wordt voor ongeveer de 

helft verhuurd aan verschillende partijen. De grootste opbrengst en dus afhankelijk (risico) wordt verkregen uit de 

verhuur aan ABN AMRO (4 verdiepingen). Op korte termijn zal een strategische visie op het vastgoed door 

facilitair moeten worden opgesteld inclusief een meerjarig plan m.b.t. de verhuur. 

De afgelopen periode is de provincie geconfronteerd met enkele materiële onrechtmatige aanbestedingen. 

Daarnaast is de omvang en complexiteit van de inkoop en/of subsidies  de afgelopen substantieel toegenomen 

door met name de Uithoflijn en overige OV projecten. Om invulling te kunnen geven aan de vraag uit het primaire 

proces is het noodzakelijk dat deze functie kwalitatief en kwantitatief wordt versterkt.  

Met deze structurele formatie is het domein bedrijfsvoering in staat om op de kritische processen voldoende 

ondersteuning aan het primaire proces te kunnen bieden.  

 

Voor de kwaliteitsimpuls is in 2019 en verder een bedrag van € 2.957.000 benodigd, deze kan gedekt worden uit 

de algemene middelen. Daarnaast gaan wij kritisch gaan kijken naar onze externe inhuur en de afbouw van 

inhuur. Daar waar mogelijke worden deze omgezet in tijdelijke contracten als er sprake is van meerjarige 

activiteiten. Dit levert een financiële besparing op waarbij we uitgaan van een besparing van 1 mln. per jaar. 

 

Uitvoering financieel toezicht 

In 2015 zou het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen door de provincie Utrecht bij wet worden 

afgeschaft. Vooruitlopend op deze ontwikkeling is in het O&F plan besloten de formatie m.b.t. financieel toezicht 
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terug te brengen van 5 naar 4,5 fte. Echter, het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen is niet 

afgeschaft. Er zijn momenteel ook geen tekenen die wijzen op alsnog afschaffing van dit financieel toezicht op de 

gemeenschappelijke regelingen. Naast het feit dat de toezichtstaak op de gemeenschappelijke regelingen nog 

steeds bij de provincie berust en binnen de afgekalfde formatie moet worden uitgevoerd, spelen nog een aantal 

andere factoren een rol. Zo zijn de werkzaamheden rond de gemeenschappelijke regelingen alleen maar 

toegenomen. Daarnaast werken gemeenten meer dan voorheen samen in de GR's, dus meer onder toezicht 

staande regelingen. De zwaarte van de samenwerking brengt meer dan voorheen risico's en financiële belangen 

(ook voor de gemeenten) met zich mee. In het bijzonder de nieuwe regelingen waarin gemeenten samenwerken 

op het terrein van de decentralisaties Sociaal Domein. Tot slot zijn de GR's mede gestoeld op samenvoeging van 

ambtelijke organisaties weerbarstiger dan gedacht en vragen speciale aandacht (BEL, UW samenwerking, 

samenwerking Oudewater en Woerden en de komende samenwerking Houten en Wijk bij Duurstede). Om 

adequaat financieel toezicht te kunnen uitoefenen, mede ter versterking van het horizontaal toezicht vanuit de 

gemeenten, is het nodig de formatie minimaal op het vorige niveau terug te brengen, namelijk 5 fte. Dit betekent 

een uitbreiding van 0,5 fte ad € 53.000 structureel. Hierbij geldt dat zodra het financieel toezicht op de 

gemeenschappelijke regelingen door de provincie Utrecht alsnog bij wet wordt afgeschaft, de formatie wederom 

terug te brengen naar 4,5 fte.  

 

Regionale samenwerking 

Om invulling te geven aan de politiek bestuurlijke ambitie op het gebied van de kwaliteit van het openbaar bestuur 

in het algemeen en regionale samenwerking in het bijzonder, wordt voorgesteld 2,0 fte aan de huidige formatie 

toe te voegen. Voorgesteld wordt het benodigde bedrag € 212.000 ten laste van de algemene middelen te 

brengen. 

Nieuwe investeringen 

 

Binnen dit programma vinden geen nieuwe investeringen plaats. 

  



52 

Overhead 

Nieuwe ontwikkelingen 

 

Loonstijging 2018 

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018 zijn de werkgeverslasten in 2018 gestegen voor de 

ambtenaren. De stijging ad € 502.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door gestegen pensioenpremie en 

aanpassing van de sociale lasten. Voor een bedrag van € 433.000 kan dit gedekt worden uit de Stelpost loon- en 

prijscompensatie. Voorgesteld wordt om de resterende  € 69.000 structureel ten laste te brengen van het saldo 

begroting.  

 

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) 

De Wnra heeft als doel ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechtspositie te geven als werknemers in het 

bedrijfsleven. Per 1 januari 2020 geldt voor ambtenaren, ook die van de provincie Utrecht, het private 

arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek.  

De Wnra is voor de organisatie én voor de ambtenaren een juridische- en een cultuurverandering met veel haken 

en ogen. Doordat veel wetgeving op rijksniveau nog moet worden aangepast, zijn er nog veel onduidelijkheden. 

Als goed werkgever wil de provincie ervoor zorgen dat haar ambtenaren goed geïnformeerd zijn, zodat zij de 

wijzigingen kunnen begrijpen en bewust de overstap van aanstelling naar arbeidsovereenkomst maken. Naast het 

bedrag voor 2018 in de Voorjaarsnota is voor de uitvoering van dit project in 2019 en 2020 resp. € 210.000 en € 

50.000 nodig, onder andere voor scholing, inhuur arbeidsjuridische capaciteit, achtervang administratie en 

communicatie. Binnen de bestaande budgetten van Domein Bedrijfsvoering is geen ruimte om deze kosten voor 

WNRA op te vangen. 

 

Vervangingsinvesteringen MIP/MOP Bedrijfsvoering 

Tot op heden is de vervanging van de bedrijfsvoeringsapplicaties niet opgenomen in de raming van de 

vervangingsinvesteringen. De aanschaf van de systemen is destijds voor een groot deel gedekt vanuit incidentele 

middelen. Vanuit de principes van het BBV en de Nota investeren (PS 6 november 2017), worden  

deze vervangingsinvesteringen voortaan opgenomen op de balans en over de verwachte levensduur 

afgeschreven. Dit betekent dat de verwachte vervanging en de hiermee samenhangende afschrijvingslasten 

onderdeel moeten worden van de (meerjaren)begroting van de ICT reserve. In totaal is hiervoor een structureel 

bedrag van € 1.464.000 vanaf 2018 nodig. 

 

Het meerjareninvesteringsplan (MIP) en meerjarenonderhoudsplan (MOP) voor Archimedeslaan is geactualiseerd 

voor de komende 20 jaar en de financiële gevolgen van het MIP zullen worden verwerkt. Op basis van het 

bijgestelde en geactualiseerde MOP, waarin is uitgegaan van de huidige kaders, vindt een verschuiving plaats 

van investeren naar variabel (voorheen: ‘ groot’) onderhoud. Omdat het variabele onderhoud van gebouwen ten 

laste komt van de voorziening, wordt er een groter beslag gelegd op de voorziening variabel onderhoud. 

Hiertegenover staat dat de afschrijvingslasten dalen en er een lagere belasting is van de reserve Huisvesting. Bij 

de actualisatie zijn ook de verwachte huuropbrengsten betrokken, door deze actualisatie wordt € 0,193 mln. in 

2019, € 3,259 mln. in 2020, € 1,616 mln. in 2021 en € 1.606 in 2022 uit de reserve Huisvesting onttrokken. 

 

Doorontwikkeling Digitale dienstverlening 

Op grond van wettelijke verplichtingen (AVG, Archiefwet, AWB, Omgevingswet), het nieuwe interbestuurlijk 

programma (IBP) en de opgaven energietransitie en Smart Mobility, moeten wij investeren in de doorontwikkeling 

van de digitale dienstverlening. De benodigde investeringen zijn onderverdeeld in 5 sporen:  

Spoor 1 : In control komen van informatie en gegevens door een stelsel van vastgelegd eigenaarschap van en 

applicaties van de organisatie in een beheerde omgeving; 

Spoor 2: Invoeren digitaal (zaakgericht) samenwerken en digitale dossiervorming, inclusief de uiteindelijke 

borging van die dossiers in een eDepot; 

Spoor 3: Definities en zoeksleutels eenduidig vastleggen in een digitaal gegevensboek met als doel het beter 

vindbaar maken van dossiers en het leveren van management informatie; 

Spoor 4: Digitale dienstverlening-, visualisaties en participatie mogelijk maken die gebiedsgericht werken 

bevorderen;  

Spoor 5: Een demonstratie- en kenniscentrum inrichten dat digitale experimenten en pilots faciliteert om als 

organisatie versneld om te leren gaan met kansen van nieuwe technologieën. 
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Gezien de omvang van de diverse trajecten op het gebied van ICT wordt voorgesteld om vanaf 2018 de 

structurele storting van de reserve ICT te verhogen met € 1.176.000.  

 

Professionaliseren en ondersteuning bij fiscale vraagstukken 

De provincie heeft met de Belastingdienst een Horizontaal Toezicht relatie. Deze relatie is gebaseerd op 

transparantie, begrip en wederzijds vertrouwen. Daarbij is het uitgangspunt dat er voldoende aandacht is voor de 

fiscale beheersing binnen de onderneming. In het beleidsplan 2017 zijn maatregelen opgenomen om deze fiscale 

beheersing in de provinciale organisatie te borgen. Dit geldt in het bijzonder voor de nieuwe VPB wetgeving.  

Met ingang van 1 januari 2016 heeft de provincie te maken met de VPB voor overheidsbedrijven. Niet alleen 

overheidsbedrijven, ook de Belastingdienst heeft moeite om de fiscale positie van overheidsactiviteiten te 

beoordelen. Dit heeft alles te maken met het lastig interpreteren van de VPB-wetgeving, in een overheids-’markt’ 

(die per definitie niet ingericht is op winst en verlies). Dossieropbouw, afstemming en overleg kosten hierdoor tijd, 

middelen en mankracht. Tot nu toe hebben we diverse activiteiten afgestemd met de Belastingdienst met een 

bevredigend resultaat, maar dit geldt niet voor alle provinciale activiteiten. Voor een toekomstbestendige dossier 

opbouw, verdere afstemming met de Belastingdienst voor wat betreft de gebiedsontwikkeling en inrichting van de 

administratieve processen is vanaf 2018 een structureel budget voor de inhuur van expertise van € 100.000 

noodzakelijk. 

 

Traineeprogramma 

De provincie Utrecht staat voor een inhaalslag om jonge medewerkers binnen te halen. Slechts 4% van de 

medewerkers is onder de 30 jaar! Het aantrekken en behouden van meer  jongeren is van strategisch belang 

voor de provincie omwille van de continuïteit, kwaliteit, flexibiliteit en innovatievermogen van de 

organisatie. Zonder jonge medewerkers missen we een belangrijke en noodzakelijke aansluiting met de 

samenleving. De trainees worden gekoppeld aan de prioritaire dossiers en de nieuwe publieke 

ondernemers.  Het  doel is om jaarlijks hoogwaardige trainees aan te trekken. Gelet op het grote aantal trainees 

zijn daarvoor extra middelen noodzakelijk. Het is de bedoeling dat de trainees na het tweejarige 

traineeprogramma, bij goed functioneren, worden opgenomen in de vaste formatie. 

 

Naast het bedrag van € 329.000 voor 2018 in de Voorjaarsnota is voor de periode 2019 en verder € 1.314.000 

per jaar nodig. 

 

Programma informatieveiligheid en dataprotectie 

In 2018 wordt het programma Informatieveiligheid en Dataprotectie uitgevoerd. Het programma 

Informatieveiligheid en dataprotectie richt zich op het structureel verbeteren van de informatieveiligheid zodat de 

provincie Utrecht gaat voldoen aan de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging (gebaseerd op de NEN/ISO 

27001) en op de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

De provincies hebben zich tot doel gesteld om voor 2022 NEN/ISO 27001 gecertificeerd te zijn.  

De resultaten van het programma worden in het vierde kwartaal van 2018 overgedragen aan en ingebed in de 

organisatie. De provincie Utrecht kent de functies Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Chief Information 

Security Officer (CISO). Deze functies vloeien voort uit de AVG en ISO27001. Voorgesteld wordt om de formatie 

met 2 fte verhogen voor een bedrag van € 277.000. 

 

Bestuursadviseur 

De formatie van bestuursadviseurs is momenteel 3,5 fte. In de praktijk is de invulling 4,0 fte noodzakelijk (één 

bestuursadviseur per gedeputeerde). Derhalve voorstel uitbreiding formatie met 0,5 fte ad € 53.000. 

Nieuwe investeringen 

 

Investeringen Categorie 2019 2020 2021 2022 

Huisvestiging Archimedeslaan B 175 1.379 239 1.277 

Automatisering algemeen B 4.081 1.375 2.470 2.214 

Subtotaal  4.256         2.754          2.709            3.491 

 

Huisvesting Archimedeslaan 

Door de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor Archimedeslaan heeft er een verschuiving 

plaatsgevonden. De volgende investeringen vinden plaats in 2019 - 2022: 

- Aanpassing toegang van het pand; 

- Vervanging kantoormeubilair; 
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- Liften; 

- Vervanging AV middelen Foyer en Statenzaal. 

 

 

Automatisering algemeen  

Door de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor ICT heeft er een verschuiving plaatsgevonden. 

De volgende investeringen vinden plaats in 2019 - 2022: 

- Vervanging HRM-systeem; 

- Vervanging Document management systeem; 

- Vervanging Website Internet en Extranet; 

- Vervanging Facilitair Management info systeem; 

- Vervanging E-Provincie; 

- Vervanging service management systeem; 

- Vervanging Presto FIN en CONTROL; 

- Vervanging laptops. 
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Voorjaarsnota 2018 
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Totaalbeeld Voorjaarsnota 2018 
 

Dit betreft de voortgangsrapportage over het huidige begrotingsjaar 2018. Hierbij wordt dit jaar voor het eerst een 

voortgang getoond op subdoelen van de doelenbomen die in de programmabegroting 2018 voor het eerst zijn 

opgenomen. Hiervoor gebruiken 3 symbolen: 

 

  voortgang conform planning 

  bijsturing gewenst, is wel beheersbaar 

  bijsturing noodzakelijk  

 

 

Het gebruik van deze symbolen is nieuw voor de provincie Utrecht en vraagt een stukje ervaring met de precieze 

interpretatie ervan. Met het gebruik van deze symbolen en de discussie naar aanleiding daarvan, willen we ook 

meer eenduidigheid in de rapportages bereiken. Indien het symbool "voortgang conform planning" wordt gebruikt, 

is er geen nadere toelichting opgenomen. Bij de andere symbolen wordt aan de hand van drie standaard vragen 

een toelichting gegeven. 

 

Financiële bijstellingen 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van bijstelling die zijn opgenomen in de voorjaarsnota 2018. De meeste 

bijstellingen komen te laste van de algemene middelen. In een enkel geval wordt de bijstelling gedekt uit een 

reserve en is heeft dus geen effect op het saldo van de begroting.  

  

Totaalbeeld 2018 

Onderwerp 2018 

Stand Begroting 2018 9.528 

Mutaties algemene middelen  

Uitkering provinciefonds 5.747 

Treasury -1.751 

Effectuering Cie. Jansen omtrent Zeeland -200 

Overige inkomsten -200 

Onvoorzien 270 

Stelpost loon- en prijscompensatie 433 

Totaal mutaties algemene middelen 4.299 

Mutatie reserve Kosten voorfinanciering 1.313 

Mutatie Egalisatiereserve provinciefonds en opcenten MRB 200 

Saldo beschikbaar voor bijstellingen 15.340 

Voorstellen tot bijstellingen 2019 - 2022  

Programma 1   

Omgevingswet 344 

GIS 722 

Programma 2  

Uitvoeren van de realisatiestrategie natuur 1.900 

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame  
landbouw 

175 

Afronding project Woonschepenknelpunten 50 

Vervolg biodiversiteitsopgave Natuurvisie en ganzenakkoord 158 

Programma 3  

Stimulerende rol sanering asbestdaken 119 

Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht 185 

Impuls verbeteren Waterkwaliteit 50 
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Programma 4  

Acquisitie capaciteit in het kader van Brexit – EMA 115 

Capaciteit business development voor financiering maatschappelijke opgaven  200 
Uitvoering motie Regio FoodValley 150 

Ondersteuning MKB/Maakindustrie 100 

Gebiedsakkoord Oostelijke vechtplassen 2.375 

Doorontwikkeling Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 200 

Programma 5  

Versterken OV formatie 714 

U-10 gemeenten 4.171 

Programma 7  

IPO bijdrage programmabegroting 178 

Versterken Strategisch Vermogen Utrecht LAB 120 

Accountantskosten 100 

Verkiezingen Provinciale staten 75 

Procedure nieuwe CvdK 50 

Vervolgonderzoek Integriteit 125 

Onderzoeken randstedelijke rekenkamer  150 

Kwaliteitsimpuls 1.479 

Aanpak ondermijnende criminaliteit en ondersteuning kabinetszaken 111 
Uitvoering financieel toezicht 27 

Loonstijging 2018 GS 33 

Voorbereiding Regiodeals 300 

Vrijval Staat van Utrecht -48 

Regionale samenwerkingskracht en herindeling Vijfheerenlanden 187 

Overhead  

Informatieveiligheid en dataprotectie  1.036 

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) 100 

Vervangings investeringen software MIP/MOP Bedrijfsvoering 1.464 

MIP / MOP Huisvesting 4.076 

Doorontwikkeling Digitale dienstverlening 1.176 

Professionaliseren en ondersteuning bij fiscale vraagstukken 100 

Aanpassen Juridische processen 140 

Traineeprogramma 329 

Loonstijging 2018 502 

Beheersmaatregelen Paushuize 270 

Totaal 23.808 

Mutatie Saldireserve -3.395 

Mutatie reserve NHW -3.000 

Mutatie reserve Mobiliteitsprogramma -3.000 

Mutatie projectreserve NRU 9.000 

Mutatie Huisvesting -4.076 

Mutatie reserve Kosten voorfinanciering -4.171 

Saldo Kadernota 2018 174 
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Samenvatting 

 

Overzicht van het effect op de oorspronkelijke begroting 

 

Oorspronkelijke 

begroting 

Bijstelling 

voorjaarsnota 

Bijgestelde 

begroting 

 Lasten Baten Lasten Baten lasten Baten 

Ruimtelijke ordening        10.876            -         1.121              -       11.997            -    

Landelijk gebied        52.076       3.100       2.519         3.703     54.595       6.803  

Bodem, water en milieu        22.068       7.106       2.208             -64     24.276       7.042  

Economie en energie        10.806          114       4.222              60     15.028          174  

Bereikbaarheid       286.396   150.394      -8.570            969   277.826   151.363  

Cultuur en erfgoed        19.159       1.527       3.569              -       22.728       1.527  

Bestuur en middelen        11.103          109       3.313            224     14.416          333  

Overhead        39.434       7.489     10.462            312     49.896       7.801  

Totaal programma's en overhead       451.918   169.839     18.844         5.204   470.762   175.043  

Algemene middelen          1.233   228.737         -503         3.796          730   232.533  

Totaal begroting voor reserves       453.151   398.576     18.341         9.000   471.492   407.576  

Mutaties reserves        15.496     79.599     22.563        22.550     38.059   102.149  

Beslag op de algemene middelen       468.647   478.175     40.904        31.550   509.551   509.725  
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1. Ruimtelijke ontwikkeling 

Voortgang subprogrammadoelen 
  

Bepalen provinciaal ruimtelijk beleid en inzet op samenhangend beleid met medeoverheden 
 

 

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 

Niets. Het subdoel blijft hetzelfde: “Bepalen provinciaal ruimtelijk beleid en inzet op samenhangend beleid met 

mede-overheden, met focus op het faciliteren van transities”.  Ook de meerjaren-inspanning wijzigt op zich niet: 

“Realiseren provinciaal ruimtelijk beleid door proactieve samenwerking met gemeenten en zo mogelijk 

waterschappen".Niets. Het subdoel blijft hetzelfde: “Bepalen provinciaal ruimtelijk beleid en inzet op 

samenhangend beleid met mede-overheden, met focus op het faciliteren van transities”.  Ook de meerjaren-

inspanning wijzigt op zich niet: “Realiseren provinciaal ruimtelijk beleid door proactieve samenwerking met 

gemeenten en zo mogelijk waterschappen”. 

 

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 

Evenals de provincie starten ook gemeenten met voorbereiding van hun omgevingsvisies. Geregeld komt de 

vraag op de provincie af om mee te werken in hun proces, vaak ook met als achtergrond dat nieuw gemeentelijk 

beleidsoriëntatie zich niet meer verdraagt met het huidige provinciale beleid tot 2028.  Hier  liggen kansen om 

vroegtijdig gezamenlijk als domeinen Mobiliteit en Leefomgeving op te trekken in onze inhoudelijke ambities. We 

gaan in 2018 daarom een intake plegen als een gemeente beroep op ons doet, maar zullen zeer selectief moeten 

zijn bij inzet van provinciale deskundigheid; bij voorgenomen ontwikkelingen waarbij ‘provinciale belangen’ 

nadrukkelijk in het geding zijn geven wij daar voorrang aan. 

 

Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 

Geen. 

  

Zorgdragen voor aantrekkelijke steden en dorpen waar het goed wonen, werken en 

ontmoeten is 

 

 

  

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 

Niet van toepassing 

 

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 

Afgesproken was bij de retailnetwerken om gemeenten en marktpartijen te ondersteunen. Dit loopt iets achter 

door gebrek aan expertise. Daar wordt nu voor ingehuurd. 

 

Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 

Niet van toepassing 

  

Stimuleren van integrale (gebieds-)ontwikkelingen met ruimtelijke kwaliteit 
 

 

 

Bijstellingen 
 

Omgevingswet 

Medio 2017 heeft de minister aangekondigd de invoering van de Omgevingswet met 1,5 jaar te vertragen naar 1 

januari 2021. Ook herijken Rijk en koepels de scope en planning van het 'Digitale Stelsel Omgevingswet' (DSO). 

Deze twee externe ontwikkelingen leiden tot aanpassing van de planning en de uitgaven van het programma 
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Invoering Omgevingswet van de provincie Utrecht. GS hebben daarom een geactualiseerde Routekaart invoering 

Omgevingswet van de provincie vastgesteld. Waar mogelijk is het huidige toegewezen cumulatieve budget 

verspreid over meer jaren. Voor drie projecten leidt de verschuiving tot hogere cumulatieve lasten vanaf 2019:  

1. Omgevingsvisie en –verordening: PS hebben in september 2017 besloten een tussenproduct toe te voegen 

voor 2018: het strategische koersdocument. Zowel voor het koersdocument als de uiteindelijke omgevingsvisie is 

de wens op zorgvuldige en vernieuwende manier inbreng van de samenleving te organiseren. De ontwikkelkosten 

voor het tussenproduct en de participatie leidt tot extra kosten.   

2. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH): voor dit project waren nog geen lasten opgenomen in de 

begroting, omdat een onderbesteding van de RUD werd voorzien die kon worden benut voor dit project. Dit blijkt 

met ingang van 2018 niet meer het geval, waardoor de proceskosten voor het toewerken naar een andere en 

intensievere samenwerking binnen de Utrechtse VTH-keten moeten worden opgenomen in de begroting. 

3. Digitaal Stelsel Omgevingswet: eind 2017 is de veranderopgave (IST-SOLL) voor dit project afgerond. Dit leidt 

tot het inzicht dat er extra budget nodig is voor het digitaliseren van het VTH-proces met de omgevingsdiensten 

en het aanpassen van de software aan de nieuwe landelijke digitale standaarden.  

  

De vertraging van de invoering van de Omgevingswet vergt ook tijdelijk extra inzet in 2018 t/m 2020. Tezamen 

leidt dit tot een verschuiving en verhoging van het budget; in het bijzonder in 2020, waarvoor uitsluitend budget 

was voor de structurele kosten van het DSO en nu het hele programma doorloopt tot invoering van de wet.  

 

In 2019, 2020 en 2021 is resp. € 604.000, € 1.052.000 en € 27.000 extra nodig. Het effect op 2018 is € 344.000. 

Vanwege het projectmatige aard van de invoering Omgevingswet wordt tevens voorgesteld om eventuele niet 

bestede gelden via de reserve Projecten beschikbaar te houden. 

 

Geografisch Informatie Systeem (GIS) 

In de afgelopen jaren zijn verschillende verantwoordelijkheden naar de provincie gedelegeerd. Daarmee is de 

omvang van de GIS basistaken vergroot. Bekende verantwoordelijkheden zijn o.a. Basisregistraties, Openbaar 

Vervoer, Dienst Landelijk Gebied en verdergaande ontwikkeling Digitale Overheid (intelligente digitale stelsels en 

stukken zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet en objectgericht beleid/uitvoering). Daarnaast is inzet 

noodzakelijk op programma’s zoals bijv. Nieuwe Hollandse Waterlinie, AVP, Mobiliteitsplan en Omgevingswet. Dit 

zal de komende tijd toenemen. De formatie die de basistaken uitvoert, is niet meegegroeid met de 

verantwoordelijkheden. Dit waar de omvang van de kritische behoefte is toegenomen. De term kritisch wordt hier 

gebruikt omdat het zaken zijn waar inzet op dient te worden gepleegd om primaire processen uit te kunnen blijven 

voeren en minimaal te voldoen een nationale en Europese regelgeving. Daarnaast is er de ambitie om meer te 

werken met intelligente digitale middelen. De digitale overheid moet het niveau van website en e-formulier 

overstijgen en vast onderdeel van ons primaire proces zijn. Denk aan maatschappelijke participatie waarbij 3d 

modellering en gaming een rol spelen in de laagdrempelige benadering van complexe beleidskeuzes, vroegtijdige 

betrokkenheid en daarmee effectievere besluitvoering. Maar ook aan toegankelijke overheid waarbij beschikbaar 

stellen van onze data belangrijker wordt. Dit betekent dat op verschillende taken en rollen extra tijdelijk budget 

nodig is van € 722.000 voor de periode 2018 - 2021. 

 

Financiën  
 

Technische wijzigingen 

Zie ook bijlage 2 voor de technische wijzigingen. Voor dit programma worden de lasten met € 55.000 verhoogd, 

dit bedrag wordt onttrokken uit een reserve. 

Programmaverantwoording Oorspronk. 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Lasten 10.876 2.168 11.997 1.121 

Saldo van het programma 10.876 2.168 11.997 1.121 

Mutaties in de reserves 236  291 55 

Beslag op de algemene middelen 10.640 2.168 11.706 1.066 

 

Investeringen 

Binnen dit programma vinden geen investeringen plaats. 
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2. Landelijk gebied 

Voortgang subprogrammadoelen 
  

Ontwikkelen van een robuust natuurnetwerk 
 

 

  

Behouden en verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap (biodiversiteit) 
 

 

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 

Zie bijstelling uitvoering realisatiestrategie natuur. 

 

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 

Zie bijstelling uitvoering realisatiestrategie natuur. 

 

Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 

Zie bijstelling uitvoering realisatiestrategie natuur. 

  

Versterken van de verbinding tussen natuur, maatschappij en economie 
 

 

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 

Zie bijstelling Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame landbouw. 

 

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 

Zie bijstelling Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame landbouw. 

 

Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 

Zie bijstelling Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame landbouw. 

  

Vergunningen verlenen en populaties beheren 
 

 

  

Monitoren natuurkwaliteit 
 

 

  

Duurzame landbouw bevorderen 
 

 

  

Versterken leefbaarheid van het landelijk gebied. 
 

 

 

Bijstellingen 
 

Uitvoeren van de realisatiestrategie natuur 

Op 12 december 2016 hebben PS de provinciale Natuurvisie vastgesteld, daarmee anticiperend op de 

inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming, waarmee de decentralisatie van het natuurbeleid is afgerond. 

Ten opzichte van het vorige natuurbeleid (Natuurbeleid 2.0 uit 2013) is er een extra ambitie neergezet, op basis 

van wettelijk vastgelegde natuurdoelen. Om deze ambitie handen en voeten te geven is in de Natuurvisie bepaald 

dat er een realisatiestrategie 2018-2027 moet komen: een nadere uitwerking waarin de aansturing en financiering 

van de verschillende natuuropgaven centraal staat.  
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Bij de behandeling van de Natuurvisie hebben PS tegelijkertijd een motie aangenomen (nr. 119) die GS opdraagt 

om eventuele extra benodigde investeringen in kaart te brengen en met dekkingsvoorstellen te komen.   

In 2017 is gewerkt aan het opstellen van de realisatiestrategie, met daarin een claim voor de realisatie van de 

ambities uit de Natuurvisie. Vooruitlopend is in de kadernota 2017 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de 

biodiversiteitsopgave in 2017 en 2018. De strategie is op 19 december 2017 door GS vastgesteld en in de 

Commissie RGW van 22 januari 2018 en 5 maart 2018 besproken. Toegezegd is de benodigde dekking voor de 

uitvoering te betrekken bij de integrale afwegingen van de Kadernota 2018.  

Om de realisatiestrategie te kunnen uitvoeren is financiering nodig van gemiddeld € 3,8 miljoen per jaar, tot en 

met 2027 in totaal € 38,07 miljoen. Inschatting is dat het verantwoord is vanaf 2018 jaarlijks de helft ad. € 1,9 mln. 

te onttrekken uit de reserve Landelijk Gebied. Het totaal van (het nog niet geprogrammeerde deel van) dit budget 

voor de periode 2018 t/m 2027 neemt daarmee af met in totaal €19,07 miljoen (ruim 40%). De consequentie is 

dat het budget voor het realiseren van doelen op andere thema’s dan natuur, vaak nodig draagvlak voor de 

natuuropgave te krijgen beperkt wordt. Deze beperking brengt het integrale karakter van het AVP programma 

echter niet in gevaar. Nog meer financiële ruimte op deze posten wegnemen doet dat wel; daarmee zou het 

draagvlak voor de integrale AVP aanpak op het spel staan. Voor de andere helft, ook jaarlijks € 1,9 mln., een 

beroep gedaan op de algemene middelen.  

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame landbouw 

De Landbouwvisie wordt 24 september 2018 ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. De 

Landbouwvisie wil een transitie bewerkstelligen naar een circulaire, klimaatneutrale en natuurinclusieve 

landbouw. Dit proces zal zo veel mogelijk met stakeholders worden opgepakt. Om direct na vaststelling van de 

Landbouwvisie van start te kunnen gaan met het aanjagen van de stappen die we willen zetten en geen tijd te 

verliezen, is in de Voorjaarsnota voor 2018 een budget van € 175.000 opgenomen. De middelen worden ingezet 

voor het stimuleren van Natuurinclusieve landbouw, stimuleren van een Circulaire Veehouderij, versterken Stad-

Land relaties, versterking Project Energieneutrale landbouw en voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (opbouw 

en ondersteuning van VAB-loket). Voor het thema natuurinclusieve landbouw werken we samen met natuur- en 

landbouwpartners het actieplan Duurzame Landbouw met Natuur verder uit. Gevraagde middelen worden ook 

ingezet voor concrete invulling van dit actieplan. Vooralsnog is voor de jaren 2019-2021 resp. € 275.000, € 

325.000 en € 150.000 opgenomen.  

 

Afronding project Woonschepenknelpunten 

Het project Woonschepenknelpunten nadert zijn afronding, laatste acties zijn de aanleg van waterleiding en 

aansluiting op riolering bij Woonschepenhaven Tull en ’t Waal. Het is niet gelukt dit in 2017 af te ronden door de 

benodigde intensieve afstemming met Vitens, Rrecreatie Midden Nederland en woonschipbewoners om 

afspraken te maken over wie welk deel van de nutsvoorziening betaalt. Wel zijn er veel voorbereidende 

werkzaamheden verricht, zodat de uitvoering in het voorjaar van 2018 kan plaatsvinden. In de kadernota 2017 is 

€ 50.000  van de door de provincie geïnde precariobelasting gereserveerd als dekking voor de afronding van dit 

project. Dit bedrag is in 2017 niet uitgegeven en is onderdeel van het jaarrekeningresultaat 2017. Het 

jaarrekeningresultaat 2017 wordt zoals gebruikelijk gestort in de Saldireserve. Vooruitlopend op de besluitvorming 

over de jaarrekening wordt nu voorgesteld de benodigde € 50.000 te onttrekken uit de Saldireserve. 

 

Vervolg biodiversiteitsopgave Natuurvisie en ganzenakkoord 

In de kadernota 2017 is eenmalig een bedrag van €452.000 (jaarsnede 2017) en € 258.000,-- (jaarsnede 2018) 

beschikbaar gesteld naar aanleiding van motie 119 "Een plus op natuurbeleid, een plus op budget?". Het eerste 

bedrag is beschikbaar gesteld om alvast een start te kunnen maken met de biodiversiteitsopgave van de 

provinciale Natuurvisie. Dit is in 2017 belegd (verplicht) in meer dan tien doorlopende projecten, waarvan de 

opdrachten aan externe partijen zijn verleend. Voorbeelden zijn: de Evaluatie VTH taken, de Utrechtse aanpak 

(vergunningverlening WNB bij ruimtelijke ingrepen) en onderzoek naar de tijdelijke weidevogel impuls in 

reservaatgebieden. Echter, de voorbereiding van de uiteenlopende projectopdrachten met de betrokken partijen 

bleek meer tijd te kosten. Voor een adequate uitvoering lopen deze projecten dan ook door in 2018. De niet 

bestede middelen zijn onderdeel van het jaarrekening resultaat 2017. Het jaarrekeningresultaat 2017 wordt zoals 

gebruikelijk gestort in de Saldireserve. Vooruitlopend op de besluitvorming over de jaarrekening wordt nu 

voorgesteld de benodigde € 158.000 te onttrekken uit de Saldireserve. 

 

Het tweede onderdeel is direct gekoppeld aan de verlenging van de uitvoering van het Utrechtse ganzenakkoord 

in 2018. Sinds 2016 is ook de inzet om te komen tot diervriendelijke alternatieve beheermethoden onderdeel van 

deze aanpak. 
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Financiën  
 

Technische wijzigingen 

Zie ook bijlage 2 voor de technische wijzigingen. Voor dit programma worden de lasten met € 236.000 verhoogd 

en de baten met € 3.703.000. Hierdoor wordt er € 3.347.000 minder onttrokken uit de reserves. 

Programmaverantwoording Oorspronk. 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Lasten 52.076 8.229 54.595 2.519 

Baten 3.100 1.290 6.803 3.703 

Saldo van het programma 48.976 6.939 47.792 -1.184 

Mutaties in de reserves 9.177  5.830 -3.347 

Beslag op de algemene middelen 39.799 6.939 41.962 2.163 

 

Investeringen 

Binnen dit programma vinden geen investeringen plaats. 
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3. Bodem, water en milieu 

Voortgang subprogrammadoelen 
  

Waterveiligheid waarborgen en de gevolgen van wateroverlast beperken 
 

 

  

Zorgen voor voldoende en schoon oppervlaktewater 
 

 

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 

Zie bijstelling Impuls verbeteren waterkwaliteit 

 

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 

Zie bijstelling Impuls verbeteren waterkwaliteit 

 

Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 

Zie bijstelling Impuls verbeteren waterkwaliteit 

  

Zorgen voor een robuust bodem- en grondwatersysteem 
 

 

  

Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving 
 

 

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 

Zie bijstellingen Project asbestdaken. 

 

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 

Zie bijstellingen Project asbestdaken. 

 

Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 

Zie bijstellingen Project asbestdaken. 

  

Stimuleren duurzaamheid 
 

 

 

Bijstellingen 
 

Stimuleren rol sanering asbestdaken 

In 2024 moeten alle asbestdaken gesaneerd zijn. Om dat doel te halen moet het tempo van sanering omhoog. 

Naar aanleiding van de evaluatie van de subsidieverordening “Asbest eraf, zonnepanelen erop” hebben wij in 

oktober 2017 besloten dat er een strategische verkenning moet komen naar onze rol bij het verbod op 

asbestdaken in 2024. In de commissie MME van 22 november 2017 heeft u naar aanleiding van bovengenoemde 

evaluatie ons gevraagd welke stappen worden gezet om de doelstelling van 2024 te halen. U heeft daarbij ook 

gevraagd om aandacht voor de problematiek van asbestdaken bij agrarische bedrijven en daarvoor de 

samenwerking met LTO te zoeken. In een technische bijeenkomst van de commissie MME op 20 januari 2018 

hebben we met u van gedachten gewisseld over de problematiek. Daarbij is nadere uitwerking van onze rol 

toegezegd.   

Met bestaande middelen hebben we daarin al stappen gezet. In onze rol van coördinator voor de uitvoering van 

milieuwetgeving hebben we al in 2017 een bestuurlijke samenwerkingsafspraak gemaakt met 21 gemeenten in 

de provincie. We hebben de uitvoering van die afspraak in 2017 vanuit bestaande budgetten kunnen 

ondersteunen met een bijdrage voor een provinciebrede inventarisatie en voor de oprichting van een 
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Informatieteam Asbestdaken. Het probleem is urgent en om de ambitie te realiseren, moet het tempo van 

sanering omhoog.  

Voor de urgente en noodzakelijke versnelling is in 2018 een bedrag van € 119.000 nodig,. Daarmee willen we 

bijvoorbeeld mogelijk maken dat pilots worden uitgevoerd voor asbestsanering in combinatie met verduurzaming 

van agrarische bebouwing en voor de aanpak van het complex probleem van asbest-dakleien in woonwijken. We 

voeren de activiteiten niet zelf uit: we maken mogelijk dat gemeenten de uitvoering versnellen, met het 

Informatieteam Asbestdaken van Odru en RUD als vliegwiel.  

 

Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht 

Met de samenwerkingsagenda Gezonde Lucht wordt uitvoering te geven aan het besluit, amendement en moties 

PS van 5 februari 2018, om er naar te streven uiterlijk in 2030 in de hele provincie Utrecht te voldoen aan de 

streefwaarden van de World Health Organization en deze streefwaarden in alle programma's als 

beoordelingscriterium mee te wegen.  

De samenwerkingsagenda bevat 11 oplossingsrichtingen die samen met de betrokken partners in 2018, 2019 en 

2020 zullen worden uitgewerkt. Het betreft onder meer het installeren en volgen van sensoren en een provincie-

brede communicatiecampagne over houtstook.  

De proceskosten kunnen betaald worden uit het budget voor het Aanjaagprogramma Gezonde Leefomgeving. 

Voor uitvoering van de maatregelen is voor 2018 € 185.000 opgenomen, de extra middelen voor 2019 en 2020 

bedragen € 250.000 per jaar. 

 

Impuls verbeteren waterkwaliteit 

Provinciale Staten hebben in 2017 twee moties (27 en 56a) aangenomen om een impuls aan het verbeteren van 

de waterkwaliteit te geven. De uitwerking van de moties is in een stateninformatiesessie op 5 februari 2018 

besproken. Dit resulteert in een twee sporen aanpak: (1) een stimulering van de aanpak van de 

nutrietenproblematiek via waterschapsregelingen en (2) intensivering van de Samenwerkingsagenda Water op 

het gebied van aanpak van medicijnresten in het oppervlaktewater.  

In het eerste spoor krijgen waterschappen een subsidie, waarmee ze hun eigen regeling ten behoeve van 

agrarische maatregelen kunnen uitbreiden en binnen het tweede spoor worden via de Samenwerkingsagenda 

Water pilots opgestart om de hoeveelheid medicijnresten in het water te verminderen. Een statenvoorstel voor 

deze aanpak zal tegelijk met deze kadernota in PS voorliggen. 

 

Voor de uitvoering is € 1.175.000 nodig. Deze middelen zijn niet voorzien in de begroting en omdat het een 

nieuwe aanpak betreft is er geen ruimte binnen het bestaande programma water. Voor 2018, het opstartjaar, is 

€ 50.000 opgenomen en voor 2019 € 1.125.000. 

 

Financiën  
 

Technische wijzigingen 

Zie ook bijlage 2 voor de technische wijzigingen. Voor dit programma worden de lasten met € 1.854.000 verhoogd 

en de baten met € 64.000 verlaagd. Hiervoor wordt er €1.798.000 meer onttrokken uit de reserve. 

Programmaverantwoording Oorspronk. 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Lasten 22.068 3.947 24.276 2.208 

Baten 7.106 35 7.042 -64 

Saldo van het programma 14.962 3.913 17.234 2.272 

Mutaties in de reserves 2.178  3.976 1.798 

Beslag op de algemene middelen 12.784 3.913 13.258 474 

 

Investeringen 

Binnen dit programma vinden geen investeringen plaats. 
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4. Economie en energie 

Voortgang subprogrammadoelen 
  

Verbeteren kwaliteit werklocaties 
 

 

  

Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
 

 

  

Vergroten innovatiekracht 
 

 

  

Stimuleren internationaal vestigingsklimaat 
 

 

  

Versnellen energietransitie 
 

 

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 

Ons huidige energiesysteem veroorzaakt steeds meer maatschappelijke problemen: klimaatverandering, 

luchtverontreiniging, afhankelijkheid van instabiele regio’s en uitputting van energievoorraden. De energietransitie 

levert voor al deze problemen een oplossing. Daarom hebben we in ons coalitieakkoord de energietransitie tot 

prioriteit gemaakt en is in 2016 de Energieagenda vastgesteld. In de Energieagenda zijn vier inhoudelijke 

prioriteiten gesteld: 

• Energieneutrale gebouwde omgeving 

• Ontwikkelruimte voor met name zonnevelden en geothermie 

• Toepassing windenergie met draagvlak 

• Financiering van energieprojecten 

Van onze vier natuurlijke rollen: beheer, bevoegd gezag, financiering en bemiddeling geven we prioriteit aan 

bemiddeling en financiering, omdat we in deze rollen het meeste rendement voor onze investering kunnen 

realiseren. Door te zorgen voor toegang tot kennis, contacten en financiering creëren wij een klimaat voor de 

energietransitie.De opgave energietransitie is complex. Er zijn hoge ambities: in 2040 willen we Energieneutraal 

zijn. En dat doel blijft voor ons overeind. Er zijn veel stakeholders en we zitten niet zelf aan het stuur, deze 

opgave vraagt om intensieve samenwerking tussen alle stakeholders.  De rol van de provincie richt zich daarom 

op het faciliteren en stimuleren van processen. We constateren dat het tempo van het huidige programma te laag 

is, willen we de doelstelling halen dan is er een versnelling nodig. 

 

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 

De benodigde versnelling creëren we primair op twee thema’s die deels vanuit het Rijk worden agendeert. Het 

klimaatakkoord stuurt op de organisatie van regionale energie strategieën (RES). Bij deze opgave is de provincie 

de aangewezen regisseur. Daarnaast worden gemeenten uitgedaagd om in een hoog tempo bestaande wijken 

gasloos te maken. Ook op die opgave heeft de provincie een toegevoegde waarde. 

 

Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 

Op deze onderwerpen gaan we extra capaciteit inzetten om een versnelling in de energietransitie mogelijk te 

maken. 

  

Stimuleren gebruik recreatieve voorzieningen en routes 
 

 

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 
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Zie bijstelling gebiedsakkoord oostelijke Vechtplassen. 

 

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 

Zie bijstelling gebiedsakkoord oostelijke Vechtplassen. 

 

Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 

Zie bijstelling gebiedsakkoord oostelijke Vechtplassen. 

  

Stimuleren internationaal toerisme 
 

 

 

Bijstellingen 
 

Acquisitie capaciteit in het kader van Brexit - EMA 

Er zijn 2400 bedrijven in beeld die in de slipstream van de European Medicine Agency (EMA) naar Nederland 

zouden kunnen komen. Utrecht Region wil hier graag de vruchten van plukken en is bereid de handen ineen te 

slaan. De provincie (Invest Utrecht) is trekker van de regionale EMA Taskorce en maakt tevens deel uit van de 

nationale EMA Taskforce samen met Zuid-Holland (Innovation Quarter) en Amsterdam. Daarnaast heeft 

Amsterdam een beroep gedaan op omliggende regio’s voor ondersteuning bij huisvesting, internationale school 

etc. De komst van EMA met 900 medewerkers en hun gezinnen is een majeure operatie die Amsterdam niet 

alleen kan realiseren. Utrecht Region heeft bestuurlijk steun toegezegd.  

Om invulling te kunnen geven aan de acquisitie inspanningen en de bestuurlijke steun aan Amsterdam is voor 

een periode van 3 jaar een bedrag van € 350.000 per jaar nodig. Het bedrag is als volgt opgebouwd: € 200.000 

voor 2 tijdelijke FTE, € 50.000 bijdrage regionaal en € 100.000 bijdrage nationaal voor o.a. business intelligence, 

ontwikkelen proposities, marketing- en acquisitieactiviteiten.  

Via herprioritering kan uit regulier acquisitiebudget € 120.000 per jaar vrijgemaakt worden. Dat betekent dat er 

voor 2019 en 2020 € 230.000 per jaar extra nodig is. Omdat middelen via de voorjaarsnota pas in juli beschikbaar 

komen is voor 2018 € 115.000 extra nodig.  

 

Capaciteit business development voor financiering maatschappelijke opgaven 

Via de nieuwe nationale investeringsbank Invest NL komt € 2,5 mld. aan risicokapitaal beschikbaar voor 

financiering van oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Het geld is er, nu de business cases nog.  

In de regio is nauwelijks ontwikkelcapaciteit aanwezig en deskundigheid op het gebied van ‘financial engineering’ 

ontbreekt. Er is dringend behoefte aan de inzet van deskundige professionals om projecten ‘investeringsklaar’ te 

maken. Onderzoek door PWC naar financieel instrumentarium in opdracht van provincie, gemeenten Utrecht en 

Amersfoort, de EBU en de OMU, bevestigt dit beeld. Om een serieuze partner voor Invest NL te kunnen zijn, 

adviseert PWC ca. 15 fte aan business development capaciteit toe te voegen. Om de boot niet te missen, willen 

we starten met de inzet van 3 FTE. Hiervoor is voor de komende 2 jaar een bedrag nodig van € 400.000 per jaar. 

We pakken dit gezamenlijk op met de EBU en de gemeenten Utrecht en Amersfoort die hier ook een financiële 

bijdrage aan leveren.  

De provinciale bijdrage voor 2018 en 2019 is € 200.000. 

  

Uitvoering motie Regio FoodValley 

Op 6 november 2017 hebben PS in een motie gevraagd om concrete bedragen te reserveren voor 

programmatische ondersteuning van de Regio FoodValley (RFV). RFV heeft een aantal projecten benoemd die 

mede door de provincie gefinancierd zouden kunnen worden, deels via de uitvoeringsverordening EBU, deels via 

andere provinciale middelen. RFV vraagt voor deze tweede categorie o.a. financiële ondersteuning voor circulaire 

economie, aanpak luchtkwaliteit, toekomst landelijk gebied, onderzoek naar Fipronil en uitvoering triple 

helixprogramma. Voor deze aanpak is voor 2018 en 2019 minimaal € 150.000 per jaar nodig. 

 

Ondersteuning MKB/Maakindustrie 

PS hebben het college de afgelopen jaren regelmatig via moties opgeroepen om via de EBU meer aandacht te 

besteden aan ondersteuning van het MKB en specifiek de maakindustrie. Ook hebben PS op 5 februari 2018 een 

initiatiefvoorstel aangenomen voor ondersteuning van MKB bij bedrijfsopvolging. EBU kan echter niet het MKB in 

de volle breedte ondersteunen. Op dit moment zijn er diverse organisaties die de provincie vragen om financiële 
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ondersteuning van initiatieven gericht op de maakindustrie en op ondersteuning bij een doorstart en bij de 

realisatie van groeiambities. Regio en rijk met elkaar in gesprek over samenwerking bij de ondersteuning van het 

MKB (o.a. op gebied van digitalisering). Vanuit het Rijk worden hier ook extra middelen voor beschikbaar gesteld. 

Binnen de bestaande budgetten is onvoldoende ruimte beschikbaar om deze initiatieven te ondersteunen en om 

als volwaardige partner van het Rijk te acteren. Hiervoor zijn vanaf 2018 structureel extra middelen nodig van € 

100.000 per jaar.  

 

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 

Ongeveer 20 bij de Oostelijke Vechtplassen betrokken (semi-) overheden, bewoners- en natuurorganisaties en 

ondernemers hebben, onder trekkerschap van de provincie Noord-Holland, de intentie uitgesproken om een groot 

aantal problemen samen aan te pakken. Hiertoe is op 6 december 2017 het Gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen getekend, waarbij de provincie Utrecht één van de beoogde ondertekenaars is. Het 

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen spreekt de ambitie uit om de komende 10 jaar te werken aan een forse 

kwaliteitsimpuls voor recreatie en toerisme, natuur en landschap, waterkwaliteit en leefomgeving. Voor de 

financiering van de in het Gebiedsakkoord opgenomen uitvoeringsprojecten is in totaal ca. € 77,1 miljoen nodig. 

Een groot deel van deze middelen is inmiddels door de partijen beschikbaar gesteld. De trekker provincie Noord-

Holland verzoekt de provincie Utrecht om een bijdrage van € 2.375.000 (ca. 3% van het totaal) als deelname in 

een omvangrijk baggerproject. Dit project sluit aan op ons beleid, zoals vastgelegd in de Agenda Recreatie en 

Toerisme 2016-2019. 

 

Doorontwikkeling Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 

Het economisch ecosysteem in de regio Utrecht is versnipperd met diverse organisaties die zich bezig houden 

met innoveren, investeren en internationale handel en acquisitie. Voorbeelden daarvan zijn de EBU, de OMU, 

Invest Utrecht, Utrecht City in Business, Amersfoort business team en Utrecht Marketing. Er is behoefte aan 

versterking van het ecosysteem door bundeling van krachten en capaciteit. Daarnaast ontbreekt het in de regio 

aan innovatiefondsen die de gehele levenscyclus van eerste idee tot bloeiend bedrijf kunnen bedienen (gericht op 

maatschappelijke opgaven van de regio) en ontwikkelcapaciteit en –kwaliteit om innovatieve ondernemingen te 

stimuleren, te ondersteunen en te begeleiden (business development). Ook voor het ontwikkelen van strategische 

relaties met het Rijk en InvestNL (nieuwe nationale investeringsbank) is het nodig om te beschikken over een 

krachtige uitvoeringsorganisatie.  Met de start van Invest NL, de oprichting van een Healthy Urban Living Fonds, 

het aflopen van de Strategische Agenda van de EBU in 2020 en het aantreden van nieuwe colleges in de 

gemeenten, is er urgentie maar ook een natuurlijk moment om het proces te starten om te komen tot een 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Stip op de horizon is dat de ROM op 1 januari 2020 operationeel 

is. De bedoeling is dit proces zo spoedig mogelijk samen met de gemeenten Utrecht, Amersfoort, Hilversum en 

het ministerie van EZK op te starten. Hiervoor zijn in 2018 en 2019 middelen nodig voor de inzet van een 

projectteam inclusief kwartiermaker en inhuur van specialistische (juridische) expertise. De proceskosten voor de 

provincie Utrecht worden geschat op in totaal € 400.000 (€ 200.000 in 2018 en in 2019). 

 

Financiën  
 

Technische wijzigingen 

Zie ook bijlage 2 voor de technische wijzigingen. Voor dit programma worden de lasten met € 1.082.000 verhoogd 

en de baten met € 60.000. Hiervoor wordt er €1.022.000 meer onttrokken uit de reserves. 

Programmaverantwoording Oorspronk. 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Lasten 10.806 3.103 15.028 4.222 

Baten 114  174 60 

Saldo van het programma 10.692 3.103 14.854 4.162 

Mutaties in de reserves 528  1.550 1.022 

Beslag op de algemene middelen 10.164 3.103 13.304 3.140 

 

Investeringen 

Binnen dit programma vinden geen investeringen plaats. 
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5. Bereikbaarheid 

Voortgang subprogrammadoelen 
  

Versterken beleidsstrategie en governance mobiliteit 
 

 

  

Zorgdragen voor veilig en goed doorstromend verkeer over (water)weg en voor fiets 
 

 

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 

geen verandering t.o.v. de begroting 

 

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 

Hoewel de voor 2018 geplande projecten een positief beeld geven en op schema liggen, is doorstroming een 

kritieke factor, zowel voor openbaar vervoer als het overige verkeer. Een slechte doorstroming betekent o.a. voor 

de OV-concessie extra kosten. De komende jaren gaat er veel "op de schop" denk aan de Noordelijke Rondweg 

Utrecht en de verbreding van de A27. Om de verkeershinder in goede banen te leiden, is gestart met het project 

Minder Hinder. Het Rijk draagt financieel niet bij aan deze maatregelen, waardoor wij de extra kosten zelf moeten 

dragen. Er is nog geen inschatting van de kosten, maar niets doen is geen optie, omdat dan de (economische) 

schade nog hoger is. 

 

Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 

geen financiële gevolgen voor de begroting 

  

Optimaliseren regionaal openbaar vervoer 
 

 

  

Versterken beheer en onderhoud 
 

 

 

Bijstellingen 
 

OV-formatie 

In het hoofdstuk “Organisatie Ontwikkelingen” is gesproken over de structurele uitbreiding van de OV formatie. 

Deze structurele uitbreiding wordt gedekt vanuit de bestaande mobiliteitsmiddelen.  

Om het programma Bereikbaarheid op gewenste niveau en vereiste kracht te brengen is tot en met 2021 een 

tijdelijke verhoging van de OV formatie noodzakelijk. Deze tijdelijke uitbreiding kost € 714.000 per jaar.   

 

U-10 gemeenten 

Op 12 februari 2018 heeft PS een extra krediet beschikbaar gesteld voor de Uithoflijn. Onderdeel van de dekking 

van het extra krediet is het inzetten van € 14 mln vanuit het RUVV 2018/2019 binnen het BRU hekwerk. Deze 

inzet is met de voormalige BRU-gemeenten afgestemd, zoals ook toegelicht in het Statenvoorstel en conform de 

bestuurlijke  transitieafspraken. De mogelijke knelpunten van projecten in 2018 zijn geïnventariseerd, totaal € 4,2 

mln. Per gemeente is de financiële omvang: 

 

Gemeente Bedrag 

Bunnik 105 

Utrecht 517 

IJsselstein 711 

Stichtse Vecht 210 

Nieuwegein 656 
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De Bilt 850 

Zeist 883 

Houten 219 

Vianen 20 

Totaal 4.171 

 

Voor de projecten 2018, totaal € 4,2 mln, wordt voorgesteld de bestemmingsreserve Kosten Voorfinanciering in te 

zetten. De reserve is bij de transitie van BRU naar de provincie in 2015 gevormd omdat niet duidelijk was of de 

grote investeringen voor het trammaterieel gefinancierd moesten worden met externe financiering. Naar 

verwachting is hier op basis van de huidige inzichten geen sprake van. Het doel van de bestemmingsreserve kan 

hierdoor verbreed  worden.  

 

NRU 

Op 6 november 2018 is motie 057 aanvaard, "Mosterd bij de maaltijd". Met de aanvaarde motie wordt het college 

opgedragen om voor de benodigde middelen bij de jaarrekening 2017, dan wel de kadernota 2018 met een 

voorstel naar Provinciale Staten te komen.  

De Noordelijke Randweg Utrecht is een project van de gemeente Utrecht. Volgens de afspraken die in 2010 

gemaakt zijn draagt de provincie Utrecht een bedrag van € 33,4 mln. bij aan de opwaardering van de Noordelijke 

Randweg. De wens van de gemeenteraad van Utrecht en van Provinciale Staten is om alle drie de 

verkeerspleinen te verdiepen, terwijl er op dit moment budget is voor één verdiept plein. Met het aannemen van 

de genoemde motie hebben Provinciale Staten extra middelen toegezegd, bovenop het reeds beschikbare 

middelen. De gemeenteraad van Utrecht heeft in juni 2017 € 19 mln. extra toegezegd.  

Afgelopen maanden hebben op verschillende momenten gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente, provincie 

en het Rijk over een extra rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg. Er is nog geen definitief uitsluitsel van het 

Rijk. Ondanks dat er nog geen zicht is op een extra bijdrage van het Rijk willen wij in de motie genoemde € 9 mln. 

opnemen in deze Voorjaarsnota.  

Het voorstel is voor de NRU een bedrag van € 9 mln. te reserveren binnen de projectenreserve. Het onderdeel 

NRU in de projectenreserve wordt gevormd door onttrekkingen uit de volgende reserves: € 3 mln. uit de 

Algemene reserve (saldireserve), € 3 mln. uit de reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie en € 3 mln. uit de reserve 

Mobiliteitsprogramma.   

Mocht blijken dat het Rijk geen extra bijdrage aan de opwaardering van de NRU wil verlenen, dan komen wij met 

een separaat voorstel over hoe om te gaan met de extra beschikbare middelen. 

 

Financiën 
 

Technische wijzigingen 

Zie ook bijlage 2 voor de technische wijzigingen. Voor dit programma worden de lasten met € 13.455.000 

verlaagd en de baten met € 969.000 verhoogd. Hierdoor wordt er per saldo €14.908.000 minder onttrokken aan 

de reserves. 

Programmaverantwoording Oorspronk. 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Lasten 286.396 38.328 277.826 -8.570 

Baten 150.394 5.831 151.363 969 

Saldo van het programma 136.002 32.497 126.463 -9.539 

Mutaties in de reserves 46.312  29.575 -16.737 

Beslag op de algemene middelen 89.690 32.497 96.888 7.198 
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Investeringen 

 

Investeringen 2018 Categorie  Oorspronk. 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Nieuwe Tramremise A 19.000  2.500  20.000  1.000  

Overwegbeveiliging A 5.000   1.600 3.200  -1.800  

DRIS bushaltes B 5.365   45 120  -5.245  

Distributiesysteem B 1.250   0 4.968 3.718  

Verkoopapparatuur OV winkeliers B 0 0 676 676 

Busremise A 0   110 308  308  

Uithoflijn Infrastructuur A 44.250  9.960  56.500  12.250  

Uithoflijn Materieel A 38.188  3.500  15.000  -23.188  

Voorbereiding Beheer en Expl. Uithoflijn A 0 1.020 5.430 5.430 

Toekomst bestendig tramsysteem A 21.000   1.400 18.000  -3.000  

Subtotaal   134.053  20.090  124.202  -9.851 

 

Toelichting op investeringen 

De oorspronkelijke begroting betreft de geraamde investeringsuitgaven in 2018. De realisatie is de stand van de 

uitgaven van het eerste kwartaal 2018. De prognose is verwachte investeringsuitgaven eind 2018. De bijstelling is 

het verschil tussen de geraamde oorspronkelijke begrotingsraming voor 2018 en de prognose. 

 

 Nieuwe Tramremise: Voor de realisatie van de Nieuwe Tramremise (NTR) is door PS op 12 februari 

2018 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 10 mln. De planning is dat de NTR in 2019 

opgeleverd wordt.  

 Overwegbeveiliging is in uitvoering. Wordt naar verwachting in 2019 afgerond. 

 DRIS bushaltes: Vervanging van de DRIS op de bushaltes zal in 2019 starten. 

 Distributiesysteem: Het vervangen en uitbreiden van de apparatuur op bussen en trams om EMV-

betalen mogelijk te maken is 2017 gestart door de vervoerder U-OV. De vergoeding aan de vervoerder 

U-OV geschiedt in 2018.  

 Verkoopapparatuur OV winkeliers: in 2018 wordt de verkoopapparatuur OV bij de winkeliers door de 

vervoerder U-OV vervangen. De commissie MME van 15 januari 2018 is hierover geïnformeerd. 

 Busremise: het realiseren van een nieuwe busstalling zal naar verwachting in 2019 starten. 

 Uithoflijn Infrastructuur:  Voor de realisatie van de Uithoflijn is door PS op 12 februari 2018 een extra 

krediet beschikbaar gesteld van € 59 mln, (onderdeel van totaal € 84 mln). De prognose 2018 betreft het 

doorschuiven van uitgaven vanuit 2017 naar 2018 en (gedeeltelijke) meerkosten.  

 Uithoflijn Materieel: Voor de aanschaf van het nieuwe CAF materieel zal een deel van de 

investeringsuitgaven in 2019 plaatsvinden door, de uitgaven was geraamd in 2018. 

 Voorbereiding Beheer en Exploitatie Uithoflijn: Voor het Proefbedrijf en Ontvangstorganisatie van de 

Uithoflijn is door PS op 12 februari 2018 een krediet beschikbaar gesteld van € 20 mln (onderdeel van 

totaal € 84 mln). 

 Toekomst bestendig tramsysteem: de uitgaven in de prognose 2018 betreffen de uitgaven voor aanschaf 

van nieuwe trams.  

 

Wegen 

Investeringen 2018 Categorie Oorspr. 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstelling 

N237 Berekuil - Stichtse rotonde B              -                     -             149                   149  

N201 BOR Uithoorn - A2   B              -                      3           166                   166  

N226 traverse Leusden B              -                      1           365                   365  

N226 aansl. De Mof Leusbroekerweg  B              -                    81           139                   139  

N204 Rotonde Blokland  B              -                     -                  8                       8  

N228 Montfoort traject 58 Quickwins B              -                      7              93                     93  

N198 BRAVO 3 A12 Aansluiting Woerden 

- Waarder  

B 
             -              2.185        9.728               9.728  

Aanleg fietsbrug Nigtevecht over 

Amsterdam-Rijnkanaal  

B 
             -                 367        1.849               1.849  
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N226 Aansluiting A28 (Hertekop) + 

fietstunnel 

B 
             -                 435        5.415               5.415  

N204 IJsselveld-aansluiting A12 (corridor 

incl. Van Rietlaan)  

B 
             -                    18        4.997               4.997  

N227 Faunapassage B              -                 508        1.738               1.738  

N226 Schutterhoeflaan B              -                 278        2.823               2.823  

N210 Geluidsscherm  B              -                     -             179                   179  

N237 Fietspad Mc Donalds Zuid B              -                     -             200                   200  

N414 / N199 Polynorm Fietspad  B              -                     -             167                   167  

N401 Pilot Zonnepanelen op wegdek B              -                     -             105                   105  

N237 Fietspad Mc Donalds Noord B              -                     -                40                     40  

N411 Verkeersveiligheid Bunnik  B              -                    52        1.441               1.441  

N237 Fietstunnel 5 De Bilt (Verder) B              -                    17           506                   506  

N212 Trajectaanpak fase 2 B              -                      8           786                   786  

N225 - N226 Bypass rotonde De 

Donderberg  

B 
             -                    10           298                   298  

N402 Rotonde Slootdijk B              -                    10        2.791               2.791  

N204 Aanleg Bermverhardingen B              -                     -             754                   754  

Provinciaals verkeersmodel B - - 307 307 

Subtotaal                -              3.979      35.042             35.042  

 

Toelichting op investeringen 

De oorspronkelijke begroting betreft de geraamde investeringsuitgaven in 2018. De realisatie is de stand van de 

uitgaven van het eerste kwartaal 2018. De prognose is verwachte investeringsuitgaven eind 2018.  

Over de lopende investeringen wegen 2018 is PS geïnformeerd middels Statenbrieven. 
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6. Cultuur en erfgoed 

Voortgang subprogrammadoelen 
  

Onderzoeken en ontwikkelen: bewegen om vooruit te komen 
 

 

  

Hebben en houden: samen zorgen voor erfgoed 
 

 

  

Promoten en profileren: beleefbaar maken van erfgoed en cultuur 
 

 

  

Kennen en kunnen: leren van culturele basisvaardigheden 
 

 

 

Bijstellingen 
 

Geen bijstellingen. 

 

Financiën  
 

Technische wijzigingen 

Zie ook bijlage 2 voor de technische wijzigingen. Voor dit programma worden de lasten met € 3.569.000 

verhoogd. Hierdoor wordt er per saldo €3.569.000 meer onttrokken aan de reserves. 

Programmaverantwoording Oorspronk. 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Lasten 19.159 8.598 22.728 3.569 

Baten 1.527 295 1.527  

Saldo van het programma 17.632 8.303 21.201 3.569 

Mutaties in de reserves 4.461  11.030 6.569 

Beslag op de algemene middelen 13.171 8.303 10.171 -3.000 

 

Investeringen 

Binnen dit programma vinden geen investeringen plaats. 
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7. Bestuur en middelen 

Voortgang subprogrammadoelen 
  

Provinciale Staten positioneren zich meer vooraan in de beleidsprocessen 
 

 

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 

 

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 

 

Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 

  

De Commissaris van de Koning als rijksorgaan bevordert goed openbaar bestuur. 
 

 

  

De provincie participeert intensief op gelijkwaardig niveau met andere partijen en verbindt 

om ontwikkelingen te versterken. 

 

 

  

  

De provincie versterkt de regionale uitvoeringskracht over bestuurlijke grenzen heen 
 

 

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 

Niet van toepassing 

 

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 

Dinsdag 24 april jl. is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Vianen, 

Zederik en Leerdam tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden aangenomen. De besluitvorming omtrent het 

herindelingsvoorstel Vijfheerenlanden in de Eerste Kamer staat in de planning voor april (TK) en juni/juli.  (EK). 

De in- en ontvlechting van de provinciale beleidsvelden behoeft aandacht (risico- en impactanalyse). CMT en GS 

tijdig betrekken bij het proces. 

 

Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 

Niet van toepassing 

  

De provincie houdt risicogericht en proportioneel toezicht op gemeenten, waterschappen 

en gemeenschappelijke regelingen. 

 

 

  

 

Bijstellingen 
 

IPO bijdrage programmabegroting 

Met ingang van 2018 is de IPO begroting veranderd, zowel qua inhoud als financieel. De programmabegroting 

bestaat nu uit een zevental kerntaken met de daarbij behorende 3 W-vragen, Doel, KPI en middelen, waarmee 

het aansluit bij de provinciale systematiek. De begroting geeft nu een integraal overzicht waarbij per jaar per 

kerntaak inzicht is gegeven in de structurele- en incidentele middelen. Voor het onderdeel IPO secretariaat en 

bedrijfsvoering zijn een aantal posten structureel opgenomen cq. verhoogd, waaronder uitbreiding formatie met 

1,8 fte, gevolgen fuwaprov, nieuwe CAO, opnemen ziekteverzuim etc. Dit leidt tot een hogere structurele bijdrage 

van € 124.000. Daarnaast zijn er extra incidentele middelen nodig om de gevolgen van de andere werkwijze van 

de organisatie op te kunnen vangen. Voor 2018 is dit € 97.000 en voor 2019 € 70.000.  
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Een deel van het gevraagde bedrag kan binnen programma 7 opgevangen worden door hogere BTW- inkomsten 

door de verleggingsregeling van het IPO. Voor 2018 is dit € 43.000 hoger en structureel € 30.000. Per saldo is 

voor 2018 € 178.000 nodig; het effect voor 2019 en verder is opgenomen in dit hoofdstuk. 

 

Versterken strategisch vermogen UtrechtLab 

In 2017 hebben GS opdracht gegeven om meer in te zetten op het vergroten van het strategisch vermogen van 

de organisatie. Daarop zijn 3 interventies voorgesteld: 3x per jaar overleg tussen CMT en GS, gerichte 

kwaliteitsimpulsen van buiten naar binnen halen en de oprichting van het UtrechtLab.  

Doel van het UtrechtLab is door middel van werkbijeenkomsten in het lab het bewerkstelligen in de organisatie 

van betere verbindingen met externe partners, het bevorderen van organisatieleren, beleidsinnovatie en betere 

oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Om dit op te pakken is een jaarlijks werkbudget van € 120.000 

nodig. De jaarschijf 2018 is hier opgenomen, de jaren daarna zijn opgenomen in dit hoofdstuk.  

 

Accountantskosten 

De basisvergoeding voor de controle op de jaarrekening door de accountant is door de aangescherpte 

regelgeving omhoog gegaan. Hierdoor is het huidige budget niet meer toereikend en dient het structureel 

verhoogd te worden met € 100.000. De jaarschijf 2018 is hier opgenomen, de jaren daarna zijn opgenomen in dit 

hoofdstuk.  

 

Verkiezingen provinciale staten 

Ter ondersteuning van de campagnes van de politieke partijen worden er voorafgaand aan het verkiezingsjaar en 

in het verkiezingsjaar tal van extra activiteiten georganiseerd. Het gaat dan om extra media-aandacht, de sociale 

media, debatten en de verkiezingsavond als sluitstuk. Voor de communicatiemiddelen en de benodigde capaciteit 

is  extra budget nodig in 2018 en 2019 van € 75.000.   

 

Procedure nieuwe CvdK 

In 2018 start de werving van de nieuwe CvdK. Hiervoor is een extra budget van € 50.000 nodig onder andere 

voor training van de vertrouwenscommissie, publiciteit en huur van een externe locatie. 

 

Vervolgonderzoek Integriteit 

Naar aanleiding van het onderzoek dat is ingesteld na een Integriteitsmelding in het kader van de 

Klokkenluidersregeling zal er een vervolgonderzoek plaatsvinden. De incidentele kosten  hiervan worden 

geraamd op € 125.000.  

 

Onderzoeken Randstedelijke Rekenkamer  

PS hebben besloten de onderzoeken naar de dossiers Dolderseweg en Uithoflijn zelf te (laten) uitvoeren. De 

Randstedelijke Rekenkamer gaat dit voor ons doen binnen de vaste jaarlijkse bijdrage. Echter een onderdeel van 

het onderzoek wordt door de Rekenkamer uitbesteed en de kosten hiervan ad €  150.000 neemt de provincie op 

zich.  

 

Loonstijging 2018 GS 

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018 zijn de werkgeverslasten in 2018 gestegen voor de GS 

leden. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door gestegen pensioenpremie en aanpassing van de sociale 

lasten. Voorgesteld wordt om  € 33.000 structureel ten laste te brengen van het saldo begroting.  

 

Voorbereiding Regiodeals 

Momenteel wordt de totstandkoming van verschillende regiodeals onderzocht, waarin diverse opgaven uit het IBP 

worden gekoppeld. Twee regiodeals worden concreet voorbereid, namelijk Regiodeal FoodValley (i.s.m. provincie 

Gelderland en Regio FoodValley) en Regiodeal Groene Hart/vertraging bodemdaling (i.s.m. provincie Zuid-

Holland, gemeenten Alphen a/d Rijn, Gouda en Woerden). Daarnaast worden verschillende potentiële regiodeals 

verkend. De komende maanden zal in afstemming met het Rijk en onze regionale partners focus worden 

aangebracht in de inzet vanuit Regio Utrecht om de kansrijkheid van deze potentiële regiodeals te vergroten. 

Voorgesteld wordt om voor de voorbereiding € 300.000 beschikbaar te stellen. 

 

Aanpak ondermijnende criminaliteit en ondersteuning kabinetszaken 

Om de aansluiting bij actuele landelijke ontwikkelingen te behouden is het belangrijk dat de aanpak 

van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, een taak die tot de portefeuille van de cvdK behoort, 
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structureel wordt vormgegeven zoals dit ook bij andere provincies het geval is. Voorgesteld wordt om de formatie 

met 1 fte  structureel uit te breiden. Het betreft een strategische adviesfunctie. De medewerker zal zich gaan 

bezighouden met het beleidsmatig adviseren en ondersteunen van de cvdK op het gebied van de aanpak van 

georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dit zowel extern (rijkstaak cvdK) als intern (vergoten 

weerbaarheid organisatie). 

Voorgesteld wordt de Bibob-functie met 0,5 fte uit te breiden. Het Bibobbeleid is tot nu toe met de huidige 

beperkte formatie noodgedwongen onderbelicht gebleven en het beleid zal moeten worden uitgebreid naar onder 

meer subsidies en aanbestedingen. Verder is het noodzaak het netwerk met gemeentelijke Bibob-coördinatoren 

te verstevigen. 

Daarnaast wordt voorgesteld de formatie met 0,5 fte uit te breiden met werkzaamheden betrekking hebbende op 

het landelijke risicokaartbeleid, Openbare Orde en Veiligheid en kabinetswerkzaamheden algemeen. Op deze 

gebieden zijn het afgelopen half jaar geen werkzaamheden uitgevoerd, vanwege uitbreiding van het takenpakket 

met de secretarisfunctie van de vergadering van kabinetschefs. 

Voorgesteld wordt om voor 2018 € 111.000 ( 2 fte vanaf 01-07-2018) beschikbaar te stellen voor deze 

uitbreidingen ten laste van de algemene middelen. 

 

Kwaliteitsimpuls 

De kwaliteitsimpuls valt uiteen in twee onderdelen. In het collegeprogramma heeft de provincie in het fysieke 

domein een belangrijke regisserende en verbindende rol. Op een aantal terreinen maken we dat ook waar. 

Voorbeelden: Hollandse Waterlinie, Omgevingswet, Ruimtelijk economische strategie, Innovatieprogramma 

Fysieke Leefomgeving, Binnenstedelijke vernieuwing e.d.. Maar er is breder en vaker behoefte aan stevige 

‘publiek ondernemers’ die vanuit een integrale gebieds- en krachtenveldanalyse inhoudelijke opgaven analytisch 

weten samen te brengen, partijen weten te binden en zo kansen in het publieke domein weten te benutten.  We 

willen deze groep gericht versterken met 13 fte ( 8fte structureel, 5 fte tijdelijk). Deze mensen worden in een 

centrale flexpool onder gebracht en het eerste jaar in principe gekoppeld aan opgaven in de Agenda van GS.  

 

Daarnaast willen we aantal kwetsbare plekken bedrijfsvoering opvullen met 12 fte, na de laatste reorganisatie is 

de capaciteit daar te gering geworden. Er is een aantal kritische processen (risicodossiers) binnen 

bedrijfsvoering  die om versterking vragen. Zo dient de P&O-functie minimaal versterkt te worden met een hoofd 

P&O die naast zijn P&O concern verantwoordelijkheid, op procesniveau de functionele aansturing richting het 

middenmanagement verzorgt voor de invulling van de personele zorg en ontwikkeling van medewerkers.  

Uit de risicodossiers blijkt dat het versneld invoeren van de strategische personeelsplanning noodzakelijk is. 

Hiermee willen we de huidige en toekomstige kwaliteit en kwantiteit van personele capaciteit voor zijn taak 

gesteld is voor het realiseren maatschappelijke opgaven. Bij ICT gaat het o.a. over de verbetering van de sturing 

en beheersing van het SAP Systeem. De externe accountant heeft bij en vanaf de implementatie van het SAP 

systeem kritische opmerkingen gemaakt over de beheersing van het SAP systeem. De capaciteit wordt o.a. 

ingezet om de systeem settings en systeem controls te beheersen. Doel is dat de accountant op termijn kan 

steunen op kwaliteit van de data uit SAP en de aanvullende maatregelen die de provincie heeft getroffen. 

Financiën heeft de komende periode de opgaven om invulling te geven aan het horizontaal toezicht, de provincie 

heeft in 2012 een convenant gesloten met de Belastingdienst. Provinciale vraagstukken om gebied van mobiliteit 

(Rijnbrug) en fysieke leefomgeving (gebiedsontwikkeling) hebben vaak een complexe fiscale uitwerking. Om te 

voorkomen dat we achteraf de vraagstukken uitwerken willen we vooraf met de belastingdienst helderheid 

hebben over de fiscale werking. Bij de fiscale functie is echt sprake van een inhaalslag. Daarnaast zal er 

capaciteit worden ingezet voor de Interne Controle en Administratieve organisatie. Ook hiermee wordt invulling 

gegeven aan eerdere opmerkingen van de accountant. 

 

De provincie is eigenaar van vastgoed, waaronder het provinciehuis. Het provinciehuis wordt voor ongeveer de 

helft verhuurd aan verschillende partijen. De grootste opbrengst en dus afhankelijk (risico) wordt verkregen uit de 

verhuur aan ABN AMRO (4 verdiepingen). Op korte termijn zal een strategische visie op het vastgoed door 

facilitair moeten worden opgesteld inclusief een meerjarig plan m.b.t. de verhuur. 

De afgelopen periode is de provincie geconfronteerd met enkele materiële onrechtmatige aanbestedingen. 

Daarnaast is de omvang en complexiteit van de inkoop en/of subsidies  de afgelopen substantieel toegenomen 

door met name de Uithoflijn en overige OV projecten. Om invulling te kunnen geven aan de vraag uit het primaire 

proces is het noodzakelijk dat deze functie kwalitatief en kwantitatief wordt versterkt.  

Met deze structurele formatie is het domein bedrijfsvoering in staat om op de kritische processen voldoende 

ondersteuning aan het primaire proces te kunnen bieden.  
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Voor de kwaliteitsimpuls is in 2018 een bedrag van € 1.479.000 benodigd, deze kan gedekt worden uit de 

algemene middelen. 

 

Correctie 2017, vrijval Staat van Utrecht 

Voor de Staat van Utrecht is in 2017 meer uitgegeven dan volgens het kasritme dit jaar mogelijk was. Dit komt 

omdat er in 2017 is geïnvesteerd in het opzetten en maken van de monitor/databank, de website en de 

huisstijl van de Staat van Utrecht. Dit zijn investeringskosten. De monitor/databank, de website en de huisstijl 

zijn er nu. De kosten vallen daarom bij de volgende productieronde (2018/2019) lager uit. Voorgesteld 

wordt om de overschrijding in 2017 ad € 48.000 in mindering te brengen op het beschikbare budget in 2018. 

 

Vervolgonderzoek Integriteit 

Naar aanleiding van het onderzoek dat is ingesteld na een Integriteitsmelding in het kader van de 

Klokkenluidersregeling zal er een vervolgonderzoek plaatsvinden. De incidentele kosten  hiervan worden 

geraamd op € 125.000.  

 

Uitvoering financieel toezicht 

In 2015 zou het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen door de provincie Utrecht bij wet worden 

afgeschaft. Vooruitlopend op deze ontwikkeling is in het O&F plan besloten de formatie m.b.t. financieel toezicht 

terug te brengen van 5 naar 4,5 fte. Echter, het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen is niet 

afgeschaft. Er zijn momenteel ook geen tekenen die wijzen op alsnog afschaffing van dit financieel toezicht op de 

gemeenschappelijke regelingen. Naast het feit dat de toezichtstaak op de gemeenschappelijke regelingen nog 

steeds bij de provincie berust en binnen de afgekalfde formatie moet worden uitgevoerd, spelen nog een aantal 

andere factoren een rol. Zo zijn de werkzaamheden rond de gemeenschappelijke regelingen alleen maar 

toegenomen. Daarnaast werken gemeenten meer dan voorheen samen in de GR's, dus meer onder toezicht 

staande regelingen. De zwaarte van de samenwerking brengt meer dan voorheen risico's en financiële belangen 

(ook voor de gemeenten) met zich mee. In het bijzonder de nieuwe regelingen waarin gemeenten samenwerken 

op het terrein van de decentralisaties Sociaal Domein. Tot slot zijn de GR's mede gestoeld op samenvoeging van 

ambtelijke organisaties weerbarstiger dan gedacht en vragen speciale aandacht (BEL, UW samenwerking, 

samenwerking Oudewater en Woerden en de komende samenwerking Houten en Wijk bij Duurstede). Om 

adequaat financieel toezicht te kunnen uitoefenen, mede ter versterking van het horizontaal toezicht vanuit de 

gemeenten, is het nodig de formatie minimaal op het vorige niveau terug te brengen, namelijk 5 fte. Dit betekent 

een uitbreiding van 0,5 fte ad € 53.000 structureel (voor 2018 €27.000) Hierbij geldt dat zodra het financieel 

toezicht op de gemeenschappelijke regelingen door de provincie Utrecht alsnog bij wet wordt afgeschaft, de 

formatie wederom terug te brengen naar 4,5 fte.  

 

Regionale samenwerkingskracht en herindeling Vijfheerenlanden. 

In de kadernota 2017 is er voor deze twee onderwerpen voor 2017 € 201.000 beschikbaar gesteld, echter door 

vertraging in de besluitvorming is er in 2017 slechts € 14.000 besteed. Van de verkenningen die in 2017 zijn 

gestart naar regionale samenwerking, zal het zwaartepunt in de uitvoering in 2018 liggen, mede door recente 

ontwikkelingen in de samenwerking tussen IJsselstein en Montfoort, de Lopikerwaard in den brede en rond 

Eemnes in de regio. Zowel bij visievorming als samenwerking zal de provincie een intensievere rol gaan pakken 

in die regio’s. De niet bestede middelen zijn onderdeel van het jaarrekening resultaat 2017. Het 

jaarrekeningresultaat wordt zoals gebruikelijk gestort in de Saldireserve. Vooruitlopend op de besluitvorming over 

de jaarrekening wordt nu voorgesteld de benodigde € 187.000 te onttrekken uit de Saldireserve. 
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Financiën 
 

Technische wijzigingen 

Zie ook bijlage 2 voor de technische wijzigingen. Voor dit programma worden de lasten met € 383.000 verhoogd 

en de baten met € 181.000. 

Programmaverantwoording Oorspronk. 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Lasten 11.103 2.383 14.416 3.313 

Baten 109 2 333 224 

Saldo van het programma 10.994 2.381 14.083 3.089 

Mutaties in de reserves     

Beslag op de algemene middelen 10.994 2.381 14.083 3.089 

 

Investeringen 

Binnen dit programma vinden geen investeringen plaats. 
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Overhead 

Bijstellingen 
 

Informatieveiligheid en dataprotectie 

Informatiebeveiliging en privacy zijn organisatiebrede aangelegenheden die ook vragen om een structurele 

organisatiebrede aanpak. De provincie Utrecht is een programma gestart om informatiebeveiliging en privacy te 

verbeteren en te voldoen aan betreffende wet- en regelgeving. Het programma Informatiebeveiliging en Privacy 

(IBP) bestaat uit verschillende onderdelen.  

 

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG 

stelt op een aantal punten andere en hogere eisen aan de verwerking van persoonsgegevens dan de Wet 

bescherming persoonsgegevens die tot 25 mei 2018 van kracht was. De AVG kent ook hogere boetes (tot € 20 

mln.) voor niet-naleving. Eerder heeft de implementatie van de AVG binnen de provincie Utrecht vertraging 

opgelopen, maar wordt thans met voorrang opgepakt binnen het programma informatiebeveiliging en privacy.  

 

De informatiebeveiliging van de provincie Utrecht dient te worden verbeterd. Onvoldoende aandacht voor 

informatiebeveiliging kan onder meer leiden tot datalekken en security-incidenten. Het programma 

Informatiebeveiliging en privacy richt zich op het structureel verbeteren van de informatieveiligheid. Daarbij heeft 

de provincie Utrecht, samen met de andere provincies, de ambitie om te gaan voldoen aan de Interprovinciale 

Baseline Informatiebeveiliging (IBI). De IBI is gebaseerd op de beveiligingsstandaard 27001 en geeft aan hoe 

deze toegepast kan worden in de organisatie. Vóór 2022 zal het ISO27001 certificaat behaald worden om dit 

aantoonbaar te maken. Het programma stelt een masterplan op waarin is voorzien in deze certificering.   

 

Daarnaast richt het programma zich ook op de korte termijn op het verbeteren van informatiebeveiliging.  Daartoe 

behoort ook een snelle en adequate opvolging en afhandeling van datalekken en/of beveiligingsincidenten 

wanneer deze zich voordoen.  

 

Het programma informatiebeveiliging en privacy wordt uitgevoerd in 2018. Voor de uitvoering van het programma 

worden kosten gemaakt voor inhuur (o.a. projectleider, functionaris gegevensbescherming en Privacy officer), 

communicatiemiddelen, ontwikkelen van een training en een security-analyse. De resultaten van het programma 

worden eind 2018 overgedragen aan de lijnorganisatie. 

 

Voor het programma IBP is in 2018 € 1.036.000 nodig.  

 

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) 

De Wnra heeft als doel ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechtspositie te geven als werknemers in het 

bedrijfsleven. Per 1 januari 2020 geldt voor ambtenaren, ook die van de provincie Utrecht, het private 

arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek.  

De Wnra is voor de organisatie én voor de ambtenaren een juridische- en een cultuurverandering met veel haken 

en ogen. Doordat veel wetgeving op rijksniveau nog moet worden aangepast, zijn er nog veel onduidelijkheden. 

Als goed werkgever wil de provincie ervoor zorgen dat haar ambtenaren goed geïnformeerd zijn, zodat zij de 

wijzigingen kunnen begrijpen en bewust de overstap van aanstelling naar arbeidsovereenkomst maken. Voor de 

uitvoering van dit project is een budget voor 2018 nodig van € 100.000, onder andere voor scholing, inhuur 

arbeidsjuridische capaciteit, achtervang administratie en communicatie. Binnen de bestaande budgetten van 

Domein Bedrijfsvoering is geen ruimte om deze kosten voor WNRA op te vangen. Extra budget voor 2019 en 

verder is opgenomen in dit hoofdstuk. 

 

Vervangingsinvesteringen MIP/MOP Bedrijfsvoering 

Tot op heden is de vervanging van de bedrijfsvoeringsapplicaties niet opgenomen in de raming van de 

vervangingsinvesteringen. De aanschaf van de systemen is destijds voor een groot deel gedekt vanuit incidentele 

middelen. Vanuit de principes van het BBV en de Nota investeren (PS 6 november 2017), worden deze 

vervangingsinvesteringen voortaan opgenomen op de balans en over de verwachte levensduur afgeschreven. Dit 

betekent dat de verwachte vervanging en de hiermee samenhangende afschrijvingslasten onderdeel moeten 

worden van de (meerjaren)begroting van de ICT reserve. 
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Voor 2018 is € 1.464.000 nodig, de extra middelen voor 2019 en verder zijn opgenomen in dit hoofdstuk. 

 

Het meerjareninvesteringsplan (MIP) en meerjarenonderhoudsplan (MOP) voor Archimedeslaan is geactualiseerd 

voor de komende 20 jaar en de financiële gevolgen van het MIP zullen worden verwerkt. Op basis van het 

bijgestelde en geactualiseerde MOP, waarin is uitgegaan van de huidige kaders, vindt een verschuiving plaats 

van investeren naar variabel (voorheen: ‘ groot’) onderhoud. Omdat het variabele onderhoud van gebouwen ten 

laste komt van de voorziening, wordt er een groter beslag gelegd op de voorziening variabel onderhoud. 

Hiertegenover staat dat de afschrijvingslasten dalen en er een lagere belasting is van de reserve Huisvesting. 

Dit heeft als gevolg dat er een extra (eenmalige) dotatie aan deze voorziening noodzakelijk is van € 4 mln. Deze 

extra dotatie komt ten laste van de reserve Huisvesting. Maar ook op de langere termijn ontstaat er een tekort in 

de voorziening van het Huis voor de Provincie. Het voorstel is om de structurele storting in de voorziening 

variabel onderhoud te verhogen naar € 0,5 mln. Dekking vind plaats binnen het bestaande huisvestingsbudget. 

Door deze actualisatie wordt nu per saldo € 4,076 mln. uit de reserve Huisvesting onttrokken. 

 

Doorontwikkeling Digitale dienstverlening 

Op grond van wettelijke verplichtingen (AVG, Archiefwet , AWB, Omgevingswet), het nieuwe interbestuurlijk 

programma (IBP) en de opgaven energietransitie en smart mobility, moeten wij investeren in de doorontwikkeling 

van de digitale dienstverlening. De benodigde investeringen zijn onderverdeeld in 5 sporen:  

Spoor 1 : In control komen van informatie en gegevens door een stelsel van vastgelegd eigenaarschap van en 

applicaties van de organisatie in een beheerde omgeving; 

Spoor 2: Invoeren digitaal (zaakgericht) samenwerken en digitale dossiervorming, inclusief de uiteindelijke 

borging van die dossiers in een eDepot; 

Spoor 3: Definities en zoeksleutels eenduidig vastleggen in een digitaal gegevensboek met als doel het beter 

vindbaar maken van dossiers en het leveren van management informatie; 

Spoor 4: Digitale dienstverlening-, visualisaties en participatie mogelijk maken die gebiedsgericht werken 

bevorderen;  

Spoor 5: Een demonstratie- en kenniscentrum inrichten dat digitale experimenten en pilots faciliteert om als 

organisatie versneld om te leren gaan met kansen van nieuwe technologieën. 

 

Gezien de omvang van de diverse trajecten op het gebied van ICT wordt voorgesteld om vanaf 2018 de 

structurele storting van de reserve ICT te verhogen met € 1.176.000. De storting voor 2019 en verder is 

opgenomen in dit hoofdstuk. 

 

Beheersmaatregelen Paushuize 

Als gevolg van werkzaamheden van de gemeente Utrecht aan de Kromme Nieuwegracht is verzakking en 

instortingsgevaar ontstaan bij de tuinmuur en de poortwoningen behorende bij Paushuize, dat eigendom is van de 

Provincie. Ook bij het aangrenzende Koetshuis, eigendom van de Universiteit Utrecht, is verzakking en 

instortingsgevaar geconstateerd. 

 

In samenwerking met de Universiteit Utrecht is onderzocht wat de noodzakelijke beheersmaatregelen zijn. Dit 

betreft het aanbrengen van een verzwaarde stutconstructie. De kosten hiervoor worden verhaald op de 

gemeente, maar zullen in eerste instantie deels door de provincie gedekt moeten worden. Het aandeel van de 

provincie in de geraamde kosten bedraagt € 270.000,-. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de stelpost 

onvoorzien. De eventuele vordering zal te zijner tijd ten gunste van de algemene middelen komen. De gemeente 

is inmiddels aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. 

 

Professionaliseren en ondersteuning bij fiscale vraagstukken 

De provincie heeft met de Belastingdienst een Horizontaal Toezicht relatie. Deze relatie is gebaseerd op 

transparantie, begrip en wederzijds vertrouwen. Daarbij is het uitgangspunt dat er voldoende aandacht is voor de 

fiscale beheersing binnen de onderneming. In het beleidsplan 2017 zijn maatregelen opgenomen om deze fiscale 

beheersing in de provinciale organisatie te borgen. Dit geldt in het bijzonder voor de nieuwe VPB wetgeving.  

Met ingang van 1 januari 2016 heeft de provincie te maken met de VPB voor overheidsbedrijven. Niet alleen 

overheidsbedrijven, ook de Belastingdienst heeft moeite om de fiscale positie van overheidsactiviteiten te 

beoordelen. Dit heeft alles te maken met het lastig interpreteren van de VPB-wetgeving, in een overheids-’markt’ 

(die per definitie niet ingericht is op winst en verlies). Dossieropbouw, afstemming en overleg kosten hierdoor tijd, 

middelen en mankracht. Tot nu toe hebben we diverse activiteiten afgestemd met de Belastingdienst met een 

bevredigend resultaat, maar dit geldt niet voor alle provinciale activiteiten. Voor een toekomstbestendige dossier 

opbouw, verdere afstemming met de Belastingdienst voor wat betreft de gebiedsontwikkeling en inrichting van de 
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administratieve processen is een structureel budget voor de inhuur van expertise van € 100.000 noodzakelijk. De 

extra middelen voor 2019 en verder zijn opgenomen in dit hoofdstuk. 

 

Aanpassen juridische processen 

Diverse juridische regels, zoals staatssteun, WOB  en AWB, verplichten ons om een aantal van onze juridische 

processen aan te passen. Daarvoor is externe ondersteuning nodig tot een bedrag van € 140.000 in 2018. 

Daarna voldoen de processen aan de nieuwe wettelijke regels en eisen. 

 

Traineeprogramma 

De provincie Utrecht staat voor een inhaalslag om jonge medewerkers binnen te halen. Slechts 4% van jongere 

medewerkers is onder de 30 jaar! Het aantrekken en behouden van meer  jongeren is van strategisch belang 

voor de provincie omwille van de continuïteit, kwaliteit, flexibiliteit en innovatievermogen van de 

organisatie. Zonder jonge medewerkers missen we een belangrijke en noodzakelijke aansluiting met de 

samenleving. De trainees worden gekoppeld aan de prioritaire dossiers en de nieuwe publieke 

ondernemers.  Het  doel is om jaarlijks hoogwaardige trainees aan te trekken. Gelet op het grote aantal trainees 

zijn daarvoor extra middelen noodzakelijk. Het is de bedoeling dat de trainees na het tweejarige 

traineeprogramma, bij goed functioneren, worden opgenomen in de vaste formatie. 

 

Voor 2018 wordt een bedrag van € 329.000 aangevraagd. De extra middelen voor 2019 en verder zijn 

opgenomen in dit hoofdstuk. 

 

Loonstijging 2018 

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018 zijn de werkgeverslasten in 2018 gestegen voor de 

ambtenaren. De stijging € 502.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door gestegen pensioenpremie en aanpassing 

van de sociale lasten. Voor een bedrag van € 433.000 kan dit gedekt worden uit de Stelpost loon- en 

prijscompensatie. Voorgesteld wordt om de resterende  € 69.000 structureel ten laste te brengen van het saldo 

begroting.  

 

Financiën  
 

Meerjareninvesteringsplan en meerjarenonderhoudsplan Archimedeslaan 

Het meerjareninvesteringsplan (MIP) en meerjarenonderhoudsplan (MOP) voor Archimedeslaan is geactualiseerd 

voor de komende 20 jaar en de financiële gevolgen van het MIP worden verwerkt. Op basis van het bijgestelde 

en geactualiseerde MOP, waarin is uitgegaan van de huidige kaders, vindt een verschuiving plaats van 

investeren naar variabel (voorheen: ‘ groot’) onderhoud. Omdat het variabele onderhoud van gebouwen ten laste 

komt van de voorziening, wordt er een groter beslag gelegd op de voorziening variabel onderhoud. Hiertegenover 

staat dat de afschrijvingslasten dalen en er een lagere belasting is van de reserve Huisvesting. 

Dit heeft als gevolg dat er een extra (eenmalige) dotatie aan deze voorziening noodzakelijk is van € 4 mln. Deze 

extra dotatie komt ten laste van de reserve Huisvesting. Maar ook op de langere termijn ontstaat er een tekort in 

de voorziening van het Huis voor de Provincie. Het voorstel is om de structurele storting in de voorziening 

variabel onderhoud te verhogen naar 0,5 mln. 

 

 

Technische wijzigingen 

Zie ook bijlage 2 voor de technische wijzigingen. Voor de overhead worden de lasten met € 1.415.000 verhoogd 

en de baten met € 458.000. Hiervoor wordt er € 1.643.000 meer onttrokken uit de reserve. 

Programmaverantwoording Oorspronk. 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Lasten 39.434 7.516 49.896 10.462 

Baten 7.489 3.989 7.801 312 

Saldo van het programma 31.945 3.526 42.095 10.150 

Mutaties in de reserves   5.719 5.719 

Beslag op de algemene middelen 31.945 3.526 36.376 4.431 
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Investeringen 

 

Investeringen 2018 Categorie  Oorspronk. 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Huisvestiging Archimedeslaan B 162  124  2.072  1.910  

Automatisering algemeen B 887  0  1.512  625  

Subtotaal   1.049        

 

Huisvesting Archimedeslaan 

Door de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor Archimedeslaan heeft er een verschuiving 

plaatsgevonden. De volgende investeringen vinden in 2018 plaats: 

- Vervanging No-Breakinstallatie; 

- Vervanging van AV-middelen in de vergaderzalen en de commissiekamer; 

- Liftbesturing; 

- Aanpassing van de Statenzaal. 

 

Automatisering algemeen  

Door de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor ICT heeft er een verschuiving plaatsgevonden. 

De volgende investeringen vinden in 2018 plaats: 

- Nazorg vervanging laptops; 

- Vervanging BI-tool; 

- Vervanging HRM-systeem; 

- Vervanging Facilitair Management info systeem; 

- Vervanging Document management systeem; 

- Vervanging Website Internet en Extranet; 

- Vervanging E-Provincie. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Politiek relevante begrotingswijzigingen 
 

Onderwerp 2018 L 2018 B 2019 L 2019 B 2020 L 2020 B 2021 L 2021 B 2022 L 2022 B 

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling 1.066  -  1.326  -  1.774  -  749  -  -  -  

Omgevingswet 344  -  604  -  1.052  -  27  -  -  -  

GIS 722  -  722  -  722  -  722  -  -  -  

Programma 2 Landelijk gebied 2.283  -  2.375  -  2.425  -  2.250  -  2.100  -  

Uitvoeren van de realisatiestrategie natuur 1.900  -  1.900  -  1.900  -  1.900  -  1.900  -  

Samenwerkingsagenda Nationaal Park Heuvelrug -  -  200  -  200  -  200  -  200  -  

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame 
landbouw 175  -  275  -  325  -  150  -  -  -  

Afronding project Woonschepenknelpunten 50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Vervolg biodiversiteitsopgave Natuurvisie en ganzenakkoord 158  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Programma 3 Bodem, water en milieu 354  -  1.720  -  645  -  375  -  170  -  

Stimuleren rol sanering asbestdaken 119  -  345  -  395  -  375  -  170  -  

Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht 185  -  250  -  250  -  -  -  -  -  

Impuls verbeteren waterkwaliteit 50  -  1.125  -  -  -  -  -  -  -  

Programma 4 Economie en energie 3.140  -  5.339  -  2.189  -  259  -  259  -  

Vergroten investeringsvermogen in retail door OMU -  -  500  -  500  -  -  -  -  -  

Acquisitie capaciteit in het kader van Brexit - EMA 115  -  230  -  230  -  -  -  -  -  

Capaciteit business development voor financiering maatschappelijke 
opgaven 200  -  200  -  -  -  -  -  -  -  

Uitvoering motie Regio FoodValley 150  -  150  -  -  -  -  -  -  -  

Ondersteuning MKB/Maakindustrie 100  -  100  -  100  -  100  -  100  -  

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2.375  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Recreatieschap Stichtse Groenlanden loon- en prijscompensatie -  -  67  -  67  -  67  -  67  -  

Recreatieschap Stichtse Groenlanden ontwikkelprojecte -  -  92  -  92  -  92  -  92  -  
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Evenementenbudget -  -  900  -  1.200  -  -  -  -  -  

Doorontwikkeling Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 200  -  200  -  -  -  -  -  -  -  

Doorontwikkeling economisch ecosysteem naar regionale 
ontwikkelingsmaatschappij -  -  2.900  -  -  -  -  -  -  -  

Programma 5 Bereikbaarheid 4.885  -  5.714  -  714  -  714  -  -  -  

Zero-emissie OV -  -  5.000  -  -  -  -  -  -  -  

OV-formatie 714  -  714  -  714  -  714  -  -  -  

U-10 gemeenten 4.171  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Programma 6 Cultuur en erfgoed -  -  -  -  2.000  -  -  -  -  -  

Restauratie Domtoren -  -  -  -  2.000  -  -  -  -  -  

Programma 7 Bestuur en middelen 2.930  -43  2.984  -30  2.839  -30  2.839  -30  2.839  -30  

IPO bijdrage programmabegroting 221  -43  194  -30  124  -30  124  -30  124  -30  

Versterken strategisch vermogen UtrechtLab 120  -  120  -  120  -  120  -  120  -  

Accountantskosten 100  -  100  -  100  -  100  -  100  -  

Verkiezingen provinciale staten 75  -  75  -  -  -  -  -  -  -  

Dienstverlening GemeenteOplossingen -  -  19  -  19  -  19  -  19  -  

Onderzoeken Randstedelijke Rekenkamer 150  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Vervolgonderzoek Integriteit 125  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Procedure nieuwe CvdK 50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Loonstijging 2018 GS 33  -  33  -  33  -  33  -  33  -  

Aanpak ondermijnende criminaliteit en ondersteuning kabinetszaken 111  -  221  -  221  -  221  -  221  -  

Kwaliteitsimpuls 1.479  -  2.957  -  2.957  -  2.957  -  2.957  -  

Inverdieneffect inhuur -  -  -1.000  -  -1.000  -  -1.000  -  -1.000  -  

Uitvoering financieel toezicht 27  -  53  -  53  -  53  -  53  -  

Voorbereiding Regiodeals 300  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Regionale samenwerking -  -  212  -  212  -  212  -  212  -  

Correctie 2017, vrijval Staat van Utrecht -48  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Regionale samenwerkingskracht en herindeling Vijfheerenlanden. 187  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Overhead 9.047  146  5.136  153  4.934  3.261  4.915  1.587  4.905  1.587  

Informatieveiligheid en dataprotectie  1.036  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Loonstijging 2019-2022 502  -  502  -  502  -  502  -  502  -  

MIP / MOP Huisvesting 3.930  146  40  153  -2  3.261  29  1.587  19  1.587  

Beheersmaatregelen Paushuize 270  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Aanpassen Juridische processen 140  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Professionaliseren en ondersteuning bij fiscale vraagstukken 100  -  100  -  100  -  100  -  100  -  

Bestuursadviseur -  -  53  -  53  -  53  -  53  -  

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) 100  -  210  -  50  -  -  -  -  -  

Traineeprogramma 329  -  1.314  -  1.314  -  1.314  -  1.314  -  

Vervangings investeringen software MIP/MOP Bedrijfsvoering 1.464  -  1.464  -  1.464  -  1.464  -  1.464  -  

Doorontwikkeling Digitale dienstverlening 1.176  -  1.176  -  1.176  -  1.176  -  1.176  -  

Programma informatieveiligheid en dataprotectie -  -  277  -  277  -  277  -  277  -  

Algemene middelen -503  -3.796  2.042  -10.675  4.317  -16.491  6.392  -19.792  10.567  -30.132  

Indexering doeluitkeringen -  -  2.275  -  4.550  -  6.825  -  9.100  -  

Effectuering commissie Jansen omtrent Zeeland 200  -  200  -  200  -  -  -  -  -  

Stijging werkgeverslasten 2018 -433  -  -433  -  -433  -  -433  -  -433  -  

Toevoeging jaarschijf 2022 Loon- prijscompensatie -  -  -  -  -  -  -  -  1.900  -  

Uitkering Provinciefonds septembercirculaire -  -1.740  -  -1.368  -  -1.658  -  -2.243  -  -8.160  

Uitkering Provinciefonds maartcirculaire -  -4.007  -  -11.033  -  -15.233  -  -17.949  -  -22.172  

Correctie Startersleningen -  200  -  200  -  200  -  200  -  200  

Actualisatie treasury -  1.751  -  2.126  -  -  -  -  -  -  

Dividend Vitens -  -  -  -600  -  200  -  200  -  -  

Onvoorzien Beheersmaatregelen Paushuize -270  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Saldo Begroting -9.354  -  -13.565  -  -5.118  -  1.358  -  9.341  -  

Saldo Begroting -9.354  -  -13.565  -  -5.118  -  1.358  -  9.341  -  
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Reserves 7.687  -17.842  -2.126  -393  -  -3.459  -  -1.616  -  -1.606  

Reserve Huisvesting: MIP/MOP Huisvesting -  -4.076  -  -193  -  -3.259  -  -1.616  -  -1.606  

Reserve Egalisatie MRB en PF: Cie Jansen Zeeland -  -200  -  -200  -  -200  -  -  -  -  

Saldi reserve JR2017 -  -395  -  -  -  -  -  -  -  -  

Reserve kosten voorfin.: Actualisatie treasury -1.313  -  -2.126  -  -  -  -  -  -  -  

Reserve kosten voorfin: U-10 gemeenten -  -4.171  -  -  -  -  -  -  -  -  

Reserve NHW: NRU -  -3.000  -  -  -  -  -  -  -  -  

Reserve Mobiliteitsprpgramma: NRU -  -3.000  -  -  -  -  -  -  -  -  

Saldireserve: NRU -  -3.000  -  -  -  -  -  -  -  -  

Projectreserve: NRU 9.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Programma's Provincie Utrecht 21.535  -21.535  10.945  -10.945  16.719  -16.719  19.851  -19.851  30.181  -30.181  
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Bijlage 2: Technische begrotingswijzigingen 
           

Programma / Reserve en onderwerp 2018 L 2018 B 2019 L 2019 B 2020 L 2020 B 2021 L 2021 B 2022 L 2022 B 

Totaal 10.015  -10.015  -35.503  35.503  13.018  -13.018  12.700  -12.700  14.549  -14.549  

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling 55  -  279  -  -10  -  -  -  -  -  

1. Binnenstedelijke ontwikkeling 55  -  279  -  -10  -  -  -  -  -  

Programma 2 Landelijk gebied 236  -3.703  -39.026  2.317  9.698  -824  10.515  -2.083  22.361  -948  

2. Correctie decentralisatie uitkering natuur  -  -  -  -  -  -  683  -683  -  -  

3. Agenda Vitaal Platteland 232  -3.608  -38.906  2.317  9.818  -824  9.952  -1.400  22.481  -948  

4. VVN leges 95  -95  -  -  -  -  -  -  -  -  

5. Ganzenakkoord 29  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

6. Opdrachtgeversunit RUD en ODNZKG -120  -  -120  -  -120  -  -120  -  -120  -  

Programma 3 Bodem, water en milieu 1.854  64  -39  88  -229  141  499  -379  -21  141  

7. Decentralisatie uitkering zoetwatermaatregelen 40  -40  53  -53  -  -  -  -  -  -  

6. Opdrachtgeversunit RUD en ODNZKG 157  -37  120  -  120  -  120  -  120  -  

2. Correctie decentralisatie uitkering BRZO -  -  -  -  -  -  520  -520  -  -  

8. Ontgrondingsheffing -13  13  -13  13  -13  13  -13  13  -13  13  

9. DuurzaamDoor -128  128  -128  128  -128  128  -128  128  -128  128  

10. Bodemsanering 1.798  -  -71  -  -208  -  -  -  -  -  

Programma 4 Economie en energie 1.082  -60  238  -  64  -  -  -  -  -  

11. Kennis en innovatie: MBO arbeidsmarkt 100  -  138  -  64  -  -  -  -  -  

12. Kantorenaanpak inpassingsplannen 107  -  100  -  -  -  -  -  -  -  

13. Promotie en acquisitie 60  -60  -  -  -  -  -  -  -  -  

14. Toeristische ontwikkeling 815  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Programma 5 Bereikbaarheid -13.455  -969  -13.709  -969  2.181  -969  2.181  -969  2.181  -969  

15. Beheer en Onderhoud Wegen 5.844  -969  4.557  -969  427  -969  427  -969  427  -969  

16. Overheveling Steunpunten en Paushuize 484  -  484  -  484  -  484  -  484  -  
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17. Extra krediet Uithoflijn -19.783  -  -18.750  -  1.270  -  1.270  -  1.270  -  

Programma 6 Cultuur en erfgoed 3.569  -  1.869  -  1.334  -  -  -  -  -  

18. Erfgoedjaar 359  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

19. Nieuwe Hollandse Waterlinie -1.390  -  1.869  -  1.334  -  -  -  -  -  

20. Erfgoedparels 4.600  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Programma 7 Bestuur en middelen 383  -181  383  -181  383  -181  383  -181  383  -181  

16. Overheveling Steunpunten en Paushuize 383  -181  383  -181  383  -181  383  -181  383  -181  

Overhead 1.415  -458  -660  192  -403  192  -1.119  192  -702  192  

21. Hogere opbrengst servicekosten t.b.v. begroting FAC 650  -650  -  -  -  -  -  -  -  -  

22. Vervallen van de interne doorbelasting Repro -43  43  -43  43  -43  43  -43  43  -43  43  

23. Ontvangst Instandhoudingssubsidie Paushuize 32  -32  32  -32  32  -32  32  -32  32  -32  

24. Verhoging storting voorziening groot onderhoud steunpunten -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

25. Verhoging storting voorziening groot onderhoud Paushuize -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

16. Overheveling Steunpunten en Paushuize -867  181  -867  181  -867  181  -867  181  -867  181  

26. ICT Reserve 1.643  -  218  -  475  -  -241  -  176  -  

Reserves 14.876  -4.708  15.162  34.056  -  -11.377  241  -9.280  -9.653  -12.784  

Reserve Wonen Binnestedelijke ontwikkeling -  -55  -  -279  -  10  -  -  -  -  

Reserve Projecten Ganzenakkoord -  29  -  -  -  -  -  -  -  -  

Reserve Programma landelijke gebied  -  3.318  -  36.589  -  -8.994  -  -8.552  -9.653  -11.880  

Reserve Egalisatie Bodemsanering -  -1.798  -  71  -  208  -  -  -  -  

Reserve Toerische ontwikkeling -  -815  -  -  -  -  -  -  -  -  

Reserve projecten Kantorenaanpak inpassingsplannen -  -107  -  -100  -  -  -  -  -  -  

Reserve projecten MBO onderwijs/arbeidsmarkt -  -100  -  -138  -  -64  -  -  -  -  

Reserve Kapitaallasten Uithoflijn 19.783  -  18.750  -  -  -1.270  -  -1.270  -  -1.270  

Reserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen -4.875  -  -3.588  -  -  542  -  542  -  542  

Reserve investeringsfonds Provinciaal erfgoed -  -4.600  -  -  -  -  -  -  -  -  

Reserve CHS -32  -327  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Reserve Nieuwe Hollandse waterlinie -  1.390  -  -1.869  -  -1.334  -  -  -  -  

Reserve ICT -  -1.643  -  -218  -  -475  241  -  -  -176  
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Toelichting  

 

1. Binnenstedelijke ontwikkeling 

Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in realisatie versus de begroting in 2017. De 

onderschrijding in 2017 wordt via de reserve Wonen, Binnenstedelijke Ontwikkeling gecorrigeerd in de begroting 

van 2018, 2019 en 2020. Onderschrijding ontstaan door onder andere vertraging van de vaststelling van de 

retailvisie en de indiening van een aantal subsidies vergde meer tijd dan voorzien. De indiening hiervan heeft 

begin 2018 plaatsgevonden. 

 

2. Correctie decentralisatie uitkering natuur en BRZO 

Vanaf 2017 worden de baten van de decentrale uitkeringen natuur in het provinciefonds gestort. Met de 

Najaarsrapportage 2017 is dit in de begroting aangepast, door de baten op het programma te verminderen voor 

alle jaren. Echter in 2021 stonden de baten en de lasten vanuit de decentralisatie uitkering natuur en BRZO nog 

niet begroot, waardoor een negatief bedrag ontstond. Met deze wijzigingen wordt de uitkering in 2021 alsnog in 

de begroting opgenomen. 

 

3. Agenda Vitaal Platteland 

De meerjarenbegroting wordt aangepast aan de jaarplannen van de programmaonderdelen van AVP, inclusief 

Nieuwe Hollandse Waterlinie en Recreatie om de Stad. De kosten worden gedekt door de reserve landelijk 

gebied. 

 

4. VVN leges 

De verwachting is in 2018 meer leges te ontvangen en de daarmee samenhangende kosten ook hoger zijn. 

 

5. Ganzenakkoord 

De resterende middelen in de projectreserve voor uitvoering van het ganzenakkoord worden in 2018 ingezet. 

 

6. Opdrachtgeversunit RUD en ODNZKG 

De wijziging bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste een herverdeling over de budgetten die gerelateerd zijn 

vergunningverlening, toezicht en handhaving. Een groter deel van de opgaven is opgenomen in de 

overeenkomsten met de RUD en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) worden hiermee 

verschoven naar dit budget. Dit houdt een verschuiving van € 120.000 in van programma 2 naar programma 3. 

Daarnaast wordt een kleine verhoging van de leges verwacht, waar ook uitgaven tegenover staan.  

 

7. Decentralisatie uitkering zoetwatermaatregelen 

In de decembercirculaire is een bijdrage opgenomen voor zoetwatermaatregelen voor 2018 en 2019 welke nog 

niet in de begroting zijn opgenomen. 

 

8. Ontgrondingsheffing 

De verwachte ontgrondingen heffingen zijn structureel lager dan begroot. Een lager bedrag wordt in de 

voorziening gestort voor kosten met betrekking tot ontgrondingen.  

 

9.  DuurzaamDoor 

Met ingang van 2017 is de rijksvergoeding voor het Kennisprogramma DuurzaamDoor: sociale innovatie voor een 

groene economie, vervallen. De lasten en baten nemen hierdoor structureel af met € 128.000. Deze wijziging 

was nog niet meegenomen in de primitieve begroting van 2018 en verder. 

 

10. Bodemsanering 

Aanpassing van de meerjarenbegroting naar aanleiding van de realisatie in 2017. De verwachting is dat de 

realisatie zal toenemen in 2018 door diverse grote saneringsprojecten waar in 2018 een bijdrage aan wordt 

gegeven zoals de Nedereindse plas. Zie ook de reserve Egalisatie bodemsanering. 
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11. Kennis en innovatie: MBO arbeidsmarkt 

Betreft kasritmewijziging door het afgeven van meerjarige subsidieverplichtingen en vertraging van het afgeven 

van subsidieaanvragen in 2017, die gericht zijn op het overleg tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen 

onder andere aan Technologieraad Utrecht, zijn de uitgaven in 2017 lager uitgevallen. De onderschrijding in 

2017, wordt via de reserve projecten, gecorrigeerd in de begroting van 2018, 2019 en 2020. 

 

12. Kantorenaanpak inpassingsplannen 

Aanpassing van het budget naar aanleiding van de lagere uitgaven in 2017 door vertraging van het provinciaal 

inpassingsplan met één jaar. De onderschrijding in 2017 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de 

begroting van 2018 en 2019. Bedrag is nodig om de uitvoering van de kantorenaanpak en inpassingsplannen te 

realiseren. 

 

13. 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. 

 

14. Toeristische ontwikkeling 

Het proces van de nieuwe inrichting van de recreatieschappen is nog niet helemaal afgewikkeld in 2017. Een 

aantal werkzaamheden lopen door in 2017 zoals, het uitvoeren van onderzoeken, de ontwikkeling van een 

website en de organisatie van bijeenkomsten. Het restantbudget (€ 630.000) hiervoor wordt aan de reserve 

Toeristische ontwikkeling onttrokken. Ten behoeve van de subsidie voor de 1e tranche Toekomstplan 

Vinkeveense Plassen is € 1,3 miljoen door PS beschikbaar gesteld. In de raming was voorzien dat de helft van 

dit bedrag benodigd was in 2017 en de andere helft in 2018. De aanbesteding van het werk heeft vertraging 

opgelopen doordat één van de biedende partijen een rechtszaak heeft aangespannen naar aanleiding van de 

gunning. De definitieve gunning heeft inmiddels plaatsgevonden, maar de werkzaamheden starten door de 

vertraging pas in 2018. De onttrekking uit de reserve Toeristische ontwikkeling wordt daarom in 2018 begroot. 

 

15. Beheer en Onderhoud Wegen 

Op basis van door PS vastgestelde Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen Wegen en Vaarwegen is het vast en 

variabel onderhoud geraamd voor de jaren 2018-2022. Het variabel onderhoud wordt conform de besluitvorming 

verrekend met de bestemmingsreserve Beheer onderhoud Infra kapitaalgoederen. 

 

16. Overheveling Steunpunten en Paushuize 

De BBV schrijft voor dat de lasten van de gebouwen moeten worden toegerekend aan het taakveld (voorheen 

functie) en programma waarvoor het gebouw zijn primaire functie heeft. Tot op heden zijn alle gebouwen 

opgenomen bij overhead. Door deze mutatie worden de gebouwen als volgt opgenomen in de begroting, de 

steunpunten in het programma Bereikbaarheid en Paushuize in het programma Bestuur en Middelen. 

 

17. Extra krediet Uithoflijn 

Op 12 februari 2018 heeft PS een extra krediet van € 84 mln. voor de Uithoflijn en € 5 mln. voor de nieuwe 

tramremise (deel SUNIJ-lijn) beschikbaar gesteld. Het provinciaal deel bedraagt € 63,7 mln. Tevens is een 

risicoreservering van € 13,7 mln. voor de Uithoflijn ingesteld. In deze technische wijziging zijn de financiële 

gevolgen voor de begroting 2018-2022 verwerkt. In het statenvoorstel is de dekking van het extra krediet 

toegelicht. Zie ook de reserve kapitaallasten Uithoflijn. 

 

18. Erfgoedjaar 

2018 is het Europees Erfgoedjaar met inzet op publieksbereik van erfgoed. De provincie zet de schijnwerper op 

de Utrechtse iconen, collecties, verhalen en landschap. Voor de voorgenomen projecten (zie bijlage) in het 

Europees Erfgoedjaar is € 737.000 gereserveerd. Reeds beschikbare en begrote middelen van €446.000 komen 
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uit de Cultuurnota 2016-2019 (Publieksbereik erfgoed en Erfgoedparels). Aanvullende dekking van €359.000 

komt uit de reserve CHS welke gekoppeld is aan de uitvoering van de Cultuurnota. De projecten hiervoor worden 

ten laste van CHS reserve gebracht. 

 

19. Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Het meerjarige kasritme wordt aangepast op basis van de nieuwe prognose mede door de realisatie in 2017 en 

de beschikbare middelen in de reserve NHW. 

 

20. Erfgoedparels 

In 2017 hebben we € 4 mln. ontvangen van het Rijk voor de restauratie van de Dom. De verwachting is in 2017 

de subsidie aan de gemeente Utrecht te kunnen verlenen. Daarnaast is in 2018 een pilot duurzaamheid religieus 

erfgoed, waarbij 6 kerken een bijdrage zullen ontvangen. Middelen voor de pilot en restauratie zijn beschikbaar 

via de reserve erfgoedparels. 

 

21. Hogere opbrengst servicekosten t.b.v. begroting FAC 

Hiermee worden de hogere opbrengsten voor de servicekosten opgenomen ten behoeve van de begroting van 

team Facilitair. Het betreft een bijstelling van zowel de baten als de lasten met 650.000. 

 

22. Vervallen van de interne doorbelasting Repro 

Voorheen werd de repro centraal doorbelast  naar andere afdelingen en die interne bijdragen werden  gebruikt 

ten behoeve van de inkopen. Nu er geen doorbelasting meer plaatsvindt, is die interne bijdrage ook niet meer 

beschikbaar om inkopen te doen. De lasten en baten worden daarom met 43.000 verlaagd. 

 

23. Ontvangst Instandhoudingssubsidie Paushuize 

Voor Paushuize is door de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed een subsidie toegekend van € 214.751- als 

gedeeltelijke dekking voor het groot onderhoud van de buitenzijde van PH voor de komende 7 jaar. De dekking 

van deze kosten vloeien voort uit het meerjarenonderhoudsplan Paushuize dat aan de subsidieverlener is 

verstrekt. Na de periode van 7 jaar dienen we een administratie te kunnen overdragen waarin we de uitgaven 

moeten verantwoorden. Per jaar ontvangen we 32.000. De baten en lasten worden per jaar met 32.000 

verhoogd.  

 

24. Verhoging storting voorziening groot onderhoud steunpunten 

De meerjarenonderhoudsplannen voor de steunpunten zijn geactualiseerd voor de komende 20 jaar. De 

voorziening voor de steunpunten moet per steunpunt worden aangepast. Per saldo heeft dit een gering 

budgettair effect: een plus van € 3.000, - op jaarbasis, die plaatsvindt binnen het beschikbare exploitatie budget.  

 

25. Verhoging storting voorziening groot onderhoud Paushuize 

Het meerjarenonderhoudsplan voor Paushuize is geactualiseerd voor de komende 20 jaar. Op basis van deze 

actualisatie is een bijstelling noodzakelijk is voor Paushuize. De structurele storting in de voorziening variabel 

onderhoud wordt verhoogd van jaarlijks € 10.000 naar € 44.000, -. Deze mutatie kan plaatsvinden binnen het 

huidige exploitatie budget. 

 

26. ICT Reserve 

Bij ICT wordt meer en meer uitgegaan van zogenaamde "managed services", waarbij de provincie bij voorkeur 

niet zelf investeert, maar diensten inkoopt om tot gewenste ICT functionaliteiten te komen. Hierdoor is er geen 

sprake meer van investeringen, maar van exploitatielasten in plaats van afschrijvingslasten. De gemiddelde 

exploitatielasten voor ICT zijn hierdoor hoger dan het beschikbare budget. Op basis van de raming, uitgaande 

van de uitgangspunten in de nota kapitaalgoederen BDV, de regelgeving en een reële raming t/m 2028, zijn de 

uitgaven hoger dan geraamd op basis van de begroting 2018. Uitgaande van bestaand beleid wordt het saldo 

onttrokken resp. toegevoegd aan de reserve ICT.  
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Bijlage 3: Staat van begrotingssubsidies 
In de programmabegroting 2018 is een staat van inkomensoverdrachten opgenomen. Door middel van deze 

Kadernota 2018 stellen wij u voor om de volgende instellingen toe te voegen aan deze staat van 

begrotingssubsidies: 

 

Begrotingssusbsidies 2018 - 2021     

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling     

 0 0 0 0 

Programma 2 Landelijk gebied     

Stichting Faunabeheereenheid Utrecht  345 350 350  

Groen doet goed     

    Gemeente Amersfoort 17 17   

    Gemeente Houten 17 17   

    Gemeente Nieuwegein 17 17   

    Stichting Utrecht Natuurlijk 17 17   

    Gemeente Woerden 17 17   

    Omgevingsdienst Regio Utrecht 17 17   

Programma 3 Bodem, water en milieu     

Stichting Bosatex 323    

Vitens 465    

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 700    

Programma 4 Economie en energie     

Investeringsimpuls energietransitie 438    

MBO realisatie onderwijs/arbeidsmark 67 64 64  

Programma 5 Bereikbaarheid     

Innovatieve aanpak VV 75 75   

Rijkswaterstaat Midden Ned., Aanpassing vluchtstrook A2 630    

Gemeente Utrecht, Knooppuntontwikkeling station Utr. Vaartsche 

Rijn en overige stations 

 

4.215 

   

Indexatie NRU. 246 304   

Gemeente Bunnik, Herinrichting Rijnseweg 105    

Gemeente Utrecht, Fietsverbinding Willem Alexanderpark - A'dam 

Rijnkanaal en aanpassingen diverse bushaltes. 517 

   

Gemeente IJsselstein, Inrichten van Panoven en Elteren als 

fietsstraat plus verbeteringen uit uitvoeringsprogramma 

fietsverbinding 711 

   

Gemeente Stichtse Vecht, bijdrage voor diverse maatregelen ter 

verbetering van de verkeersveiligheid. 210 

   

Gemeente Nieuwegein, realisatie vrijliggende fietspaden 

Structuurbaan, aanleg oversteekplaats Zwanenburgstraat 656 

   

Gemeente de Bilt, Verkeerssituatieplan, De Bilt, Westelijke 

doorfietsroute Bilthoven/de Bilt. 850 

   

Gemeente Zeist, tegelfietspaden Zeist vervangen door asfalt, 

diverse verkeersmaatregelen.  883 

   

Gemeente Houten, inrichten fietsstraat Lobbendijk. 219    

Gemeente Vianen, exploitatiebijdrage t.b.v. fiets-/voetveerpont 

VreVia. 20 

   

Programma 6 Cultuur en erfgoed     

Gemeente Utrecht 4.000    

Pilot duurzaamheid     

    HH. Martha en Mariaparochie in Soest  44   

    Parochie Licht van Christus te Vleuten  182   

    Protestantse Gemeente Utrecht  254   

    Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus in     

    Abcoude   180 
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Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht 34 34 34 34 

Stichting Liniebreed Ondernemen 234 250   

Limes samenwerking 2016 – 2019 243    

Programma 7 Bestuur en middelen     

Bestuurlijke zaken 23    

Totaal 16.311 1.839 448 34 

     

 

Landelijk gebied 

Stichting Faunabeheereenheid 

Meerjarige exploitatiesubsidie zoals opgenomen in het beleidskader wet natuurbescherming. De stichting is een 

zelfstandige coördinerende netwerkorganisatie waarin grondgebruikers zich hebben verenigd om zo gezamenlijk 

zorg te dragen voor het coördineren van het beheer en de schadebestrijding. Hiervoor stellen zij een 

faunabeheerplan vast, dat na goedkeuring door GS, als basis dient voor het aanvragen van provinciale 

ontheffingen.   

 

Groen doet goed 

Bijdrage voor projecten die tot doel hebben kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 in de natuur te brengen. Deze 

aanpak is een uitwerking van pijler 3 “Beleven en betrekken” van de Natuurvisie. 

 

Bodem, water en milieu 

Stichting Bosatex 

Sanering Vinkenlaan in Bilthoven en Dorpsweg in Maartensdijk als onderdeel van het programma Bodemsanering 

in de hoedanigheid als bevoegd gezag Wet Bodembescherming. 

 

Vitens 

Betreft bijdrage in verband met een aanwezige omvangrijke grondwaterverontreiniging ter plaatse van de winning 

Beerschoten. Een ingreep in de vorm van een interceptiemaatregel moet worden uitgevoerd. De subsidie wordt 

verstrekt omdat ten aanzien van deze grondwaterverontreiniging een gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat. 

De provincie vanuit de Wet bodembescherming, de locatie betreft een spoedlocatie, en Vitens vanuit 

drinkwaterregelgeving, voor de levering van schoon drinkwater. 

 

Economie en energie 

Investeringsimpuls energietransitie 

In het kader van het aanjagen van de energietransitie wordt aan ENGIE Energy Solutions BV een subsidie van € 

300.000 gegeven ten behoeve van demonstratie van conventionele geothermie in het project LEAN( Low cost 

Exploration And deriskiNg of geothermal plays). 

Ook wordt een subsidie toegekend van € 137.500 voor het seismologisch onderzoek ten behoeve van de 

bodemgeschiktheid voor ultradiepe geothermie in de provincie Utrecht aan Consortium Geothermie Utrecht Oost 

Duurzaam (GOUD), vertegenwoordigd door de rechtspersoon Engie B.V.  

 
MBO realisatie onderwijs/arbeidsmarkt 

De Stichting Technologieraad Utrecht (TRU) krijgt een subsidie om er actief aan bij te dragen dat er op 

middellange en lange termijn voldoende gekwalificeerd arbeidspotentieel in de technologie beschikbaar is op de 

arbeidsmarkt van de provincie Utrecht. De TRU doet dit door regie te nemen en te zorgen voor afstemming 

tussen overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen zodat versnippering wordt tegengegaan en nieuwe 

initiatieven kunnen ontstaan. 

 

Bereikbaarheid 

Innovatieve aanpak VV 

Voor preventieve maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid is betrouwbare informatie over 

ongevallen nodig. Momenteel worden verkeersongevalsgegevens geregistreerd in het Bestand geRegistreerde 

Ongevallen Nederland (BRON). BRON wordt primair gevoed door de politie. Omdat de registratiegraad van 

ongevallen door de politie beperkt is, biedt BRON geen volledige en betrouwbare informatie. Stichting 

VeiligheidNL heeft het initiatief aangedragen om gegevens te verzamelen via de spoedeisende hulp. Eerder 

onderzoek toont aan dat diverse SEH-afdelingen binnen de provincie de samenwerking willen aangaan om tot 

een betere registratie van verkeersongevallen te komen, waarbij het primaire doel bestaat uit het verbeteren van 

de verkeersveiligheid binnen de provincie. 
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Aanpassing vluchtstrook A2 

De vluchtstrook langs de A2 wordt in 2018 aangepast zodat de bus bij filevorming over de vluchtstrook mag en 

kan rijden. Subsidie wordt verstrekt aan Rijkswaterstaat Midden NL. 

 

Knooppunt ontwikkeling station Utrecht Vaartsche Rijn (1) en overige stations gemeente Utrecht (2) 

1. Het randstadspoorstation Utrecht Vaartsche Rijn is begin 2016 geopend. De ontwerpen voor het 

station en de stationsomgeving zijn in de periode 2008 - 2010 afgerond. De ontwerpen zijn 

gebaseerd op twee pijlers: 

- Het station krijgt een wijk- of stadsdeel ontsluitende functie. 

- Het station krijgt een overstapfunctie tussen trein en tram. 

In de gemeentelijke en regionale ambities krijgt het station een steeds grotere rol. De in uitvoering 

zijnde projecten voor het station en de stationsomgeving spelen niet voldoende in op deze 

veranderende rol van het station. Aanvullend op de lopende projecten zijn daarom investeringen en 

projecten in de directe omgeving van het station noodzakelijk. 

Doel van het project is om het gebruik van het station - als volwaardig alternatief voor Utrecht CS - 

te stimuleren door (l) het verbeteren van de verbinding tussen station en zuidelijke Binnenstad en (2) 

het vergroten van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het station voor fietsers, voetgangers en 

busreizigers 

2.  Utrecht is het spoorknooppunt van Nederland. Vanuit Utrecht zijn er frequente, snelle en directe 

verbindingen per spoor in elf richtingen naar omliggende stedelijke regio's. Het Programma 

Hoogfrequent Spoor (PHS) investeert in spoorboekloos reizen. Utrecht ligt in het hart van 

twee corridors waarover rond 2020 iedere tien minuten een lC én een Sprinter rijden. Voor de 

bezoeker is de kwaliteit van de verbinding van Utrecht Centraal naar de bestemmingsgebieden 

van belang. Om de stroom reizigers in goede banen te leiden moet er geïnvesteerd worden in de 

Utrechtse stations. 

 

Indexatie NRU 

In 2011 is door Provinciale Staten € 16,7 mln (prijspeil 2010) aan de gemeente Utrecht beschikbaar gesteld voor 

de opwaardering van de NRU. De indexatie van deze bijdrage wordt geraamd op € 550.000.  

 

Gemeente Bunnik 

Het betreft het verbeteren van de verkeersveiligheid (m.n. fiets) op de Rijnseweg en de kruising Rijnseweg-

Zeisterweg, o.a. door het aanbrengen van rode fietssuggestiestroken en het verwijderen van een 

fietsonvriendelijke versmalling in de vorm van een particuliere heg.  

 

Gemeente Utrecht 

Het betreft het plan voor de doorgaande fietsverbinding die aansluit op het fietspad door Park Leeuwesteyn en 

het regionale fietspad langs het Amsterdam Rijnkanaal plus.  Daarnaast een bijdrage voor de Tolsteegbarriere en 

voor aanpassingen op diverse bushaltes in Utrecht.   

 

Gemeente IJsselstein 

Inrichting van Panoven en deel Eiteren als fietstraat. De Panoven is een belangrijke fietsverbindingsroute door 

IJsselstein, met name voor scholieren van het Calscollege maar ook voor fietsers richting Nieuwegein. Daarnaast 

is op dit moment aan de noordkant van de binnenstad slechts één route mogelijk om de binnenstad met de auto 

te verlaten, namelijk via De Panoven. In 2018 laat de gemeente een variantenstudie uitvoeren om beiden te 

combineren tot één herinrichting. 

Daarnaast worden bijdragen verstrekt uit het uitvoeringsprogramma fietsvisie t.b.v. diverse  

verbeteringen voor fietsveiligheid. 

 

Gemeente Stichtse Vecht 

Diverse bijdragen t.b.v. verkeer-/fietsveiligheid, snelheidsbeperkende maatregelen, herinrichting 

Maarsseveensevaart en aanleg schoolzones. 

 

Gemeente Nieuwegein 

Betreft de realisatie vrijliggende fietspaden Structuurbaan (trajectdeel Martinbaan-Marconibaan). Route heeft 

potentie gekregen door de opening van de Nieuwe Heemsteedsebrug. Meest comfortabele route tussen brug en 

Nieuwegein-Zuid. 
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Daarnaast een bijdrage voor de aanleg oversteekplaats Zwanenburgstraat t.h.v. winkelcentrum Nedereind en 

voor het vervangen van een bushaltehaven door een halte op de rijbaan bij Henri Dunantlaan. 

 

Gemeente De Bilt 

Betreft onder andere een bijdrage voor Verkeerscirculatieplan De Bilt, een westelijke doorfietsroute Bilthoven/De 

Bilt plus diverse t.b.v. veiligheid en optimaliseren fietsnetwerk. 

 

Gemeente Zeist 

Betreft onder andere bijdragen t.b.v. het vervangen van tegelfietspaden door asfaltpaden opwaarderen van 

fietspad langs de Traaij. Daarnaast verkeersmaatregelen bij scholen en 30km/uur maatregelen Huis ter Heijde en 

Kersenbergen. 

 

Gemeente Houten 

Betreft een bijdrage voor het inrichten van een fietsstraat Lobbendijk, voor Verkeersveiligheid 2018 en gebruik 

electrokar Houten. 

 

Gemeente Vianen 

Betreft een exploitatiebijdrage 2018 t.b.v. fiets-/voetveerpont VreVia.   

 

Cultuur en erfgoed 

Gemeente Utrecht (Domtoren) 

De Domtoren in Utrecht moet dringend worden gerestaureerd. Het Ministerie van OCW besloten € 4 mln. vrij te 

maken onder de voorwaarde van gelijke cofinanciering. In de kadernota 2017 is reeds twee miljoen gereserveerd 

en in deze kadernota (2018) ligt een claim voor de resterende twee miljoen. De 4 miljoen van het ministerie keren 

we in 2018 uit aan de gemeente Utrecht.  

 

Pilot restauratie en duurzaamheid 

Duurzaamheid in relatie tot monumentenzorg heeft de komende jaren onze aandacht. We vervullen een 

aanjaagrol bij de implementatie van duurzame ontwikkeling. We richten ons op energiebesparing, duurzame 

energieopwekking en kennisdeling daaromtrent. In de provinciale Cultuurnota 2016-2019 “Alles is Nu” is daarom 

aangekondigd dat we een pilot ‘restauratie en duurzaamheid’ starten. In dat kader financieren we 

duurzaamheidsmaatregelen bij rijksmonumenten, gericht op het terugbrengen van het energieverbruik. Voor deze 

pilot hebben wij objecten uit de categorie religieus erfgoed geselecteerd, omdat de ervaring in andere provincies 

leert dat juist daar grote winst te behalen valt. De inzet is een verlaging van de beheerkosten van moeilijk 

rendabel te maken gebouwen. In 2018 besluiten we op basis van een evaluatie of en hoe we dit beleid 

voorzetten. 

 

Stichting Bevrijdingsfestival 

Jaarlijks vieren wij, door middel van de feestelijkheden op de dag van de nationale bevrijding op 5 mei, onze 

Bevrijding. De Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht organiseert het festival voor de provincie Utrecht. Het festival 

wil de aandacht vestigen op het belang van leven in vrijheid, bestrijding van discriminatie, respect voor  

mensenrechten en de betekenis van de multiculturele samenleving, met als middel de feestelijke viering van  

de nationale Bevrijdingsdag op 5 mei. Dit past bij de waarden en uitgangspunten van de provincie Utrecht en 

legitimeert daarmee een jaarlijkse financiële bijdrage. 

 

Stichting Liniebreed Ondernemen 

De provincie Utrecht  geeft, namens de provincie Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant, een 

bijdrage aan SLO voor publiekscommunicatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam. 

 

Limes samenwerking 2016-2019 

In het kader van het interprovinciale samenwerkingsprogramma Limes wordt aan een viertal stichtingen subsidie 

verstrekt voor projecten die zij uitvoeren. Het betreffen de volgende begunstigden en projecten: 

Begunstigde    projectomschrijving   bedrag  

Stichting Romeinenfestival  Romeinenweek 2018   € 50.000 

Stichting Erfgoed Gelderland Romeinse Limes Nederland  € 73.000 

Stichting Wandelnet  LAW Romeinse Limes fase 2  € 38.100 

Stichting Landelijk Fietsplatform Projectplan Limesfietsroute  € 82.160 
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Het budget voor deze subsidies komt tot stand door een bijdrage van de provincies Utrecht, Gelderland en Zuid-

Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

Bestuurlijke zaken 

Aan de gemeente Eemnes wordt een bijdrage verstrekt van € 23.125 voor een verkenning naar de ambtelijke 

samenwerking Baarn-Eemnes. 
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Bijlage 4: MIP / MOP 

MIP/MOP Bedrijfsvoering 

MIP Software 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Presto FIN en CONTROL (vervanging SAP C-Vision?)          -        -    -      1.790             -        -              -                -    1.790         -       -    

BI Tool (Vervanging COGNOS)       295           -            -           -               -  295          -            -        -        -   295  

HRM Systeem (Pers Info + Salaris Systeem) (vervanging ADP en P-

Portaal ?) 
     50        980      -       -            - 50     980        -          -       -   50  

FAC Mngt Info Systeem (Vervanging PLANON) 472          -          -              -                 -     472         -                -       -          -        472  

Document Mngt Systeem (Vervanging Documentum)  100        730           -            -                 -   100  730   -       -         -         100  

Website Internet en Extranet PU  80         720           -            -           -      80       720   -        -         -     80  

Service Mngt Systeem PU (Uitzonderingverklaring tot 2021) -          -        50        455         -        -    -    50    455         -          -    

E-Provincie PU  355     1.280    1.200            -            -      355     1.280     1.200       -        -       355  

Subtotaal indicatieve kostenraming:  1.352   3.710   1.250  2.245         -  1.352     3.710     1.250   2.245      -   1.352  

Risico opslag programma (10%)   135     371      125     225      -     135      371           125     225     -      135  

Totaal indicatieve kostenraming: 1.487  4.081  1.375   2.470   -  1.487    4.081      1.375  2.470       -   1.487  

 

MIP ICT 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kavel            

Werkplek laptops     25         -              -              -          1.601          -              -                -           -     1.601            -   

Werkplek Applicaties         -                -             -             -              375    -               -               -            -           375      -   

Subtotaal indicatieve kostenraming:         25            -         -        -      1.976        -          -            -           -      1.976           -  

Risico opslag programma (5%)          1           -            -              -        99         -           -           -      -             99      -  

Totaal indicatieve kostenraming:       26              -            -              -       2.075          -         -           -       -      2.075       - 

            

Kostenraming per jaar      131            -            -        -     2.075        -       -              -       2.075              -  

10% VAT          -                -            -            -      139            -             -              -           -        139            -  

Totaal projectkosten per jaar (uitnutting ICT reserve    131       -             -       -    2.214              -           -            -    2.214       -  
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MOP ICT 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kavel            

Programmamanagement: 250     -       -      -       -       -       -       -       -       -      -    

Netwerk:  545   420  420  420  420  420  630   545   420  420   420  

Datacenter:  785  685  560  560  560   560  710   735  560  560  560  

Mobiele telefonie: 730  440   730  440  730   440  730  440  730  440  730  

Print, Scan en Copy: 305   280  280  280  335  305  280  280  280  335  280  

End point IT Security: 55  30  30  30   70  55   30   30  30   70   30  

O365 Migratie:  447  453  524  284   284  284  284  284  284   284   284  

Nieuwe Werkplek Inrichting  100   100   125     -       -       -      -       -       -       -       -    

Nieuwe MDM / EMM Inrichting 150    -       -      -    40   25     -      -       -     40     -    

GOVROAM IPO afspraak  30  -    -    -     -    -    -    -      -      -       -    

Totaal indicatieve kostenraming: 3.397   2.408   2.669   2.014   2.439    2.089    2.664    2.314   2.304   2.149    2.304  
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MIP Archimedeslaan   2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027  2028  

Binnenwandafwerking   142          -             -            -          -         -       -         -         -         -         -    

Spanbehang Statenzaal    142           -              -            -          -            -         -           -          -          -           -    

Binnenwandopeningen    -      175       -             -            -           -            -            -             -           -          -    

Aanpassen toegang/tourniquet                -       175           -          -            -             -        -          -            -        -      -    

Buitenwandopeningen   407          -               -             -            -            -             -            -           -          -          -    

Blankglas dubbel  407           -           -          -            -             -         -             -        -         -        -    

Centrale elektronische voorzieningen  1.000          -          -       -            -     -              -             -       -    -         -    

Noodstroom aggregaat 1.000          -       -        -     -     -    -      -            -          -         -    

Communicatie 197   -         -    239     -      197     -         -    239       -    197 

Commissiekamer    20          -          -         -           -       20     -           -            -         -         20 

Foyer   -           -       -      30         -            -         -      -     30     -           -    

Statenzaal         -             -             -     209        -            -           -           -     209       -       -    

Vergaderzalen  177         -       -              -          -    177         -           -          -          -    177 

Losse Gebruikersinventaris 76           -    579     1.277          -           -      -        -            -        -    

Kantoormeubilair    76          -        579          -    1.277   -        -        -        -       -        -    

Regeling Klimaat en Sanitair    -        -       -        -       -        -        -       -        -        -       -    

Lucht en waterzijdig inregelen      -            -             -           -           -            -             -              -          -            -          -    

Transport    250     -        800     -        -        -        -        -        -       -          -    

Elektrische lift algemeen     250          -       680           -           -          -    -          -           -            -           -    

Hydraulische lift algemeen           -              -       120          -             -            -               -            -         -           -           -    

Eindtotaal 2.072    175 1.379   238 1.277  197   -        -    239   -     197 

 

  



102 

MOP Archimedeslaan   2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028  

Afvoeren -     4  107 - - - - - - -           -  

Beveliging    - 195      -        -   37           -  -        -       -    0.6           -  

Binnenwandafwerking - - - - - - - - - -   142 

Binnenwandopeningen    50  163    50 18 - - - - - - - 

Buitenwandafwerkingen 21 - - - - - -  21 - - - 

Buitenwandopeningen           - 1.812 - - - - - - - - - 

Centrale elektronische voorzieningen    -    -   5    -    -   3    -    -  3          -           -  

Communicatie     -  3  -             -  9           -           -   1   -  9  29 

Dakafwerkingen             -   176            -   362   -           -          -   25        -          -         -  

Daken - - - - - - - - - - - 

Dakopeningen - - - - - - - - - - - 

Funderingsconstructies - - - - - - - - - - - 

Gassen         -  3         -           - 5       -       -   3 - - - 

Gebouwbeheersvoorzieningen - - - -  1 - - - - - - 

Indirecte projectvoorzieningen    79 - - - - - - - - - - 

Koude-opwekking en distributie    335     18    21           -  4          -            -          -        -  19 286 

Losse gebruikersinventaris  10 - - - - - - - - -   76 

Luchtbehandeling    12 699        3        -   7    -     -   2    -         -   12 

Plafonafwerkingen - - - - - - - - - - - 

Regeling klimaat en sanitair  -    94  -       -      8 - - - - - - 

Stelposten     30 - - - -    20 - - - -  20 

Terrein    2  45    19        -           -          -   60        -            -   2 2 

Vaste keukenvoorzieningen - - - - - - - - - 315  - 

Vaste onderhoudsvoorzieningen  - -       2 - - - - - - - - 

Vaste sanitaire voorzieningen    130 - - - - - - - - - - 

Verlichting  18      3            -            -     0.1             -             -         -           -      19   18 

Vloerafwerking  177 - - - -    152 - - - - 147 

Warmte opwekking -   118 - - - - - - - - - 

Warmtedistributie -   19  85  0.4 - - -  2 - - - 

Water -      9 54 - - - - 0.2  -   10   -  

Eindtotaal  864 3.361   346 380 71  175 60 54  3 374 732 
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MOP Paushuize   2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028  

Afvoeren - - 7 - - - - - - -       -    

Beveiliging  0.6  -      -       -  -           - -        -       -  19 0.6 

Binnenwandopeningen - - - - - - - - - - - 

Buitenwandafwerkingen - - - - - - - - - - - 

Buitenwandopeningen           -  - 10 - - - - - - - - 

Centrale elektronische voorzieningen    -     -    3     -    -  -    -    -  - 12        - 

Communicatie     -   7  -              -  -         -           -  7   -  - - 

Dakafwerking           -  - 9 -   -           -       -  -        -         -         -   

Kaden 30 40 - - - - - - - - - 

Dakopeningen - - - - - - - - - - - 

Gassen         -  -         -           -  -       -       -  - - - - 

Gebouwbeheersvoorzieningen - - - - 1 - - - - - - 

Koude-opwekking en distributie  - 5 - -  4          -            -         -        -  4 - 

Luchtbehandeling    0.4  - - - 2 - - - - 0.4 0.4 

Plafonafwerkingen - - - 27 35 8 - - 27 35 8 

Regeling klimaat en sanitair - 0.4 - - - - - - - - - 

Terrein - - - - - - - - - - - 

Transport - - - - - - -        -  - - - 

Vaste keukenvoorzieningen - - - - - - - - - 54  - 

Vaste sanitaire voorzieningen - - - - - - - - - - - 

Verlichting - 0.9     2 - - - - - - - - 

Warmtedistributie - - 9 - - - - - - - - 

Water - - 3 - - - - - - -   -    

Eindtotaal 31 53 43 27 42 8 - 7 27 124 9 
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MOP De Meern   2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028  

Afvoeren - 0.6 - - - 5 - 0.4 - - - 

Beveiliging - 0.2 2 0.5 1 - 0.2 0.8 - 2 - 

Binnenwandopeningen - - - - - - - - - - - 

Buitenwandafwerkingen - - - - - - - - - - - 

Buitenwanden - - - - - - - - - - 28 

Buitenwandopeningen - 16 - 11 - - - 4 - - - 

Centrale elektronische voorzieningen - - - - - - - - - - - 

Communicatie - - - - - 5 - - - - - 

Dakafwerkingen - - - - - - - - - - - 

Dakopeningen - - - 15 - - - - - - - 

Gassen - - - - - 3 - 3 - - - 

Koude-opwekking en distributie 4 - - - 4 - - 23 - 4 4 

Luchtbehandeling 9 - - - - 21 - - - - 9 

Plafonafwerkingen - - - - - - - - - - - 

Regeling klimaat en sanitair - - - - - - - - - - - 

Stelposten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Terrein 11 - - 7 - - - 0.8 - - - 

Vaste keukenvoorzieningen - - 3 - - - - - - 7 - 

Vaste sanitaire voorzieningen - - - 25 - - - - - - - 

Verlichting 35 - - - - - - - - - 35 

Vloerafwerkingen - - - - - - - - - - - 

Warmte opwekking  - - - - 16 - - - - 4 - 

Warmtedistributie - - - - - 13 - - - - - 

Water - 0.9 - - - 8 - 0.9 - - - 

Eindtotaal 60 19 6 59 22 56 1 33 1 18 77 
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MOP Huis ter Heide   2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028  

Afvoeren - 0.4 7 - - - - - - - - 

Beveiliging - - - - 0.4 5 - - - 0.4 - 

Binnenwandopeningen - - - - - - - - - - - 

Buitenwandafwerkingen - - - - - - - - - - - 

Buitenwanden - - - - - 0.6 - - - - - 

Buitenwandopeningen - - - - 4 - - - - - 11 

Centrale elektronische voorzieningen 2 - 2 - - - - - - 1 1 

Communicatie - - - 0.7 - - - - - 0.7 - 

Dakafwerkingen - - - - - - - 50 3 - - 

Daken - - - - - - - - - - - 

Dakopeningen - - - - - - - - 3 - - 

Gassen - 3 - - - - - - - - - 

Gebouwbeheersvoorzieningen - - - - - - - - - - - 

Koude-opwekking en distributie - - - 9 - - - 25 - 8 - 

Luchtbehandeling - 7 - - 0.4 - 7 - - 0.4 - 

Regeling klimaat en sanitair - - - - - - - - - - - 

Terrein - - - - - - - - - - - 

Transport - - - - - - - - - - - 

Vaste keukenvoorzieningen - - - 9 12 - - - - - - 

Vaste sanitaire voorzieningen - - - - - - - 30 - - - 

Verlichting - - - - - - - - - - - 

Vloerafwerkingen - - - - - - - - - - - 

Warmte opwekking - - 1 - - - - - 3 - - 

Warmtedistributie - - 12 - - - - - - - - 

Water - 1 15 - - - - 0.9 - - - 

Eindtotaal 2 11 37 19 16 6 7 106 9 10 12 
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MIP Mobiliteit 
Vervanging- en uitbreidingsinvesteringen Wegen 

          Project nr Omschrijving project Toegekend 

krediet 

(bruto) 

Bijdragen 

derden t/m2016 2017 2018 2019 

 

2020 2021 2022 2023 

2024-

2028 

N198 BRAVO 3 A12 Aansluiting Woerden - Waarder  15.087 9.788   6.019 -720             

N204 IJsselveld-aansluiting A12 (corridor incl. Van Rietlaan)  2.681 94            60  2.527             

N204 Rotonde Blokland  753 260             -           493              

N210 Geluidsscherm N210 225            241  -16             

N212 Trajectaanpak 2.297            231         435      1.632            

N225 Bypass rotonde N225-N226 De Donderberg  388              85         303              

N226 aansl. De Mof Leusbroekerweg  968              23         945              

N226 Aansluiting A28 (Hertekop) + fietstunnel 6.233 1.500   970 3764             

N226 Traverse Leusden 1.875     1.840 34             

N226 Schutterhoeflaan 2.328 250   582 1.495             

N227 Faunapassage 3.726 -10   1.998     1.738              

N228 N228 Montfoort traject 58 Quickwins 258     258               

N233 Tidal flow Rijnbrug (on hold) 10.000 66          188        4.747 5.000     

N237 Fietspad Mc Donalds Noord 103              63           40              

N237 N237 Fietspad McDonalds Zuid 100              100              

N237  Fietstunnel De Bilt 3.240              11  488 2.741           

N237 Vervanging geleiderail 101            101                

N411 Verkeersveiligheid Bunnik  5.199               -    1612 3.587           

N401 Pilot Zonnepanelen wegdek 150            150                

N402 Rotonde Slootdijk 1.453       100 677 677         

N409 Verkeersveiligheids- en fietsmaatregelen  177         177           

  Provinciaals verkeermodel 350              43  307             
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  Vaarweg Eem 524 171          353                

Bruto investeringen realisatiefase wegen ten laste van kapitaallasten 58.217 12.119 0 13.216 13.646 8.814 677 4.747 5.000 0 0 

             

Bijdragen/subsidies van derden (in mindering op investeringen) 12.119     255 11.864             

             
Netto investeringen ten laste van kapitaallasten 46.098   0 13.216 13.646 8.814 677 4.747 5.000 0 0 

 

 

Vervangingsinvesteringen Wegen  
        

 

o.b.v. afschr termijn. Totaal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2024 

-2028 

2029- 

2048 

Kunstwerken 30 20.645 49 112 38 241 165 165 825 19.050 

Verharding 30 107.019 4.440 2.912 3.988 1.180 3.500 3.500 17.500 70.000 

Vaarwegen 30 8.053 258 258 258 260 260 260 1.300 5.200 

Wegmeubilair 5 4.074 426 550 1.274         1.824 

                      

Totaal   139.792 5.172 3.831 5.558 1.681 3.925 3.925 19.625 96.074 

 

 

 

Uitbreidingsinvesteringen OV 
         

omschrijving project Toegekend 

krediet (bruto) 

Bijdragen 

derden t/m2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2024- 

2028 

Uithoflijn Infra 341.300 341.300                 

Uithoflijn materieel 74.800   42.900 31.900             

Nieuwe Tramremise 52.000 20.000 4.952 18.048 9.000           

Busremise 29.800   98 1.500 5.000 23.201         
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Extra krediet Uithoflijn                     

Uithoflijn-meerkosten 59.000 19.300   19.850 19.850           

Voorbereiding Beheer en Exploitatie Uithoflijn 20.000 4.800 4.336 5.432 5.432           

Nieuwe Tramremise 10.000 1.200   5.400 3.400           

Risicoreservering 13.700       13.700           

                      

Bruto investeringen realisatiefase openbaar 

vervoer ten laste van kapitaallasten 600.600 386.600 52.286 82.130 56.382 23.201 1 0 0 0 

           
Netto investeringen ten laste van kapitaallasten 214.000                   

 

 

Vervanginsinvesteringen OV           

Omschrijving project Bruto 

toegekend 

krediet 

Bijdragen 

derden t/m 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2024-

2028 

Overwegbeveiliging 12.000   3.154 8.845             

Vernieuwde Regionale Tramlijn  141.175   18.239 18.000 21.000 83.936         

Camera's/TFT schermen in Tram 1.100 200 294 606             

Distributiesysteem 6.218     4.968 1.250           

Verkoopapparatuur OV winkeliers 676     676             

DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem) 5.365     200 5.165           
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Netto investeringen realisatiefase openbaar 

vervoer ten laste van kapitaallasten 166.534 200 21.687 33.295 27.415 83.936 0 0 0 0 

           

Netto investeringen ten laste van 

kapitaallasten 166.534   21.687 33.295 27.415 83.936 0 0 0 0 
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Bijlage 5: Kenmerken voorzieningen en reserves  

Voorziening Dekking financieel risico grondbedrijf 

Doel voorziening Risico's opvangen verkopen grond revolverend fonds 

Instellingsbesluit 
PS d.d. 13 jun 2016 (PS2016PS08); jaarrekening 2015.    

 

 

Kenmerken van de voorziening 

Voeding 

Eénmalige voeding bij instelling door risicofonds van Het Revolverend Fonds om 

te zetten in een voorziening. De storting in de voorziening is als kosten 

opgenomen en onttrokken uit de reserve Dekking financiële risico's 

grondaankopen. 

Minimum bedrag 0 Maximum bedrag   2.627.000  

Eindjaar 2027 

Toereikendheid 

De hoogte van de voorziening is voldoende om het huidig ingeschatte risico op 

verwachte opbrengsten op te vangen. Jaarlijks vindt een herziening plaats van 

het risico op de gronden in het Revolverend Fonds.  

Vrije ruimte N.v.t. 

Nut en noodzaak 

Conform het beleid voor risicomanagement dienen risico's > 50% als voorziening 

te worden opgenomen. In 2015 is duidelijk geworden dat de verwachte verliezen, 

die met het risicofonds worden opgevangen, een kans hebben van > 50%. 

Bestedingsplan 

In 2027 moeten de gronden uit het Revolverend Fonds zijn verkocht. De 

verkopen met verwachte verliezen zijn in beeld gebracht om de hoogte van de 

voorziening te bepalen.  

Voorwaarde besteding Gerealiseerde verliezen Revolverend Fonds. 

Concrete verplichting N.v.t. 

Relevante ontwikkelingen N.v.t.  

Mate van doelrealisatie N.v.t. 

Risico's N.v.t. 

Bijzonderheden Zie paragraaf grondbeleid 
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Reserve ICT 

Doel reserve De ICT-reserve is bedoeld als hulpmiddel voor de egalisatie van sterk 

ongelijkmatig verlopende ICT-uitgaven. 

Instellingsbesluit PS 25 mei 2004 (PS2004BEM19), PS 30 mei 2010 (PS2010PS03), Verbreding 

nut en noodzaak bij de vaststelling van de Kadernota 2018, PS 9 juli 2018  

 

Kenmerken van de reserve 

Soort reserve Bestemmingsreserve 

Functie Egaliseren 

Voeding Jaarlijks is een bedrag beschikbaar, gebaseerd op het daartoe periodiek op te 

stellen investeringsplan. 

Minimum bedrag 0 Maximum bedrag  

Eindjaar  

Toereikendheid De reserve is op dit moment toereikend. 

Vrije ruimte Geen. 

Nut en noodzaak De reserve is nodig voor de instandhouding van het niveau van ICT-

voorzieningen en voor de aanschaf en de implementatie van nieuwe ICT-

faciliteiten en uitbreidingen op of ontwikkelingen van de bestaande ICT-

faciliteiten. Vanwege de samenhang tussen de verschillende onderdelen lopen 

de kosten van aanschaf en implementatie van hardware van werkpleksystemen, 

telefonie en datacommunicatie ook via deze reserve.  

Bestedingsplan Voor het inzetten van gelden uit de reserve wordt periodiek een investerings- en 

onderhoudsplan opgesteld. 

Voorwaarde besteding De te verwachten bestedingen worden gebaseerd op een meerjaren investerings- 

en onderhoudsplan ICT. 

Concrete verplichting De vervangingsinvesteringen met betrekking tot de ICT, de daaruit voortvloeiende 

afschrijvingslasten en eventueel met de daarbij behorende begeleidingskosten. 

Relevante ontwikkelingen In 2012 is besloten voortaan geen omslagrente meer toe te rekenen aan de 

investeringen. Daarom worden alleen nog de afschrijvingen onttrokken aan de 

reserve.  

Mate van doelrealisatie Door het instandhouden van deze reserve wordt aan het doel voldaan. 

Risico's Implementatie van nieuwe ICT-voorzieningen kan mogelijk duurder uitvallen 

waardoor de reserve ontoereikend kan blijken te zijn/ c.q. een extra inzet van 

middelen noodzakelijk kan blijken. 

Bijzonderheden Geen. 
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Voorziening Groot onderhoud / vervanging huisvesting 

Doel voorziening Het egaliseren van kosten voor onderhoud van het Provinciehuis  

Instellingsbesluit PS FP-1/1990 

 

 

Kenmerken van de voorziening 

Voeding Op basis van het onderhoudsschema 

Minimum bedrag 0 Maximum bedrag  

Eindjaar  

Toereikendheid De voorziening is op dit moment toereikend. 

Vrije ruimte Geen. 

Nut en noodzaak 
Ten behoeve van het egaliseren van kosten voor onderhoud (BBV art 44 lid 1 sub 

c). 

Bestedingsplan Voor het inzetten van gelden voor groot onderhoud van de Archimedeslaan. 

Voorwaarde besteding Ten behoeve van het groot onderhoud van de Archimedeslaan. 

Concrete verplichting De kosten voor groot onderhoud voor het panden aan de Archimedeslaan. 

Relevante ontwikkelingen 

Het meerjaren onderhoudsplan Huisvesting is bijgesteld. Eventuele effecten 

hierdoor op de meerjaren begroting zijn onderdeel van de Kadernota 2018. 

 

Mate van doelrealisatie Door het in stand houden van de voorziening wordt het doel bereikt. 

Risico's Onbekend.  

Bijzonderheden Geen. 
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Voorziening Groot onderhoud Paushuize 

Doel voorziening Het egaliseren van kosten voor onderhoud van Paushuize 

Instellingsbesluit Kadernota 2018 

 

Kenmerken van de voorziening 

Voeding Op basis van het het meerjaren onderhoudsplan 

Minimum bedrag 0 Maximum bedrag  

Eindjaar  

Toereikendheid De voorziening is op dit moment toereikend. 

Vrije ruimte Geen. 

Nut en noodzaak 
Ten behoeve van het egaliseren van kosten voor het onderhoud van Paushuize 

(BBV ART 44 lid 1 sub c). 

Bestedingsplan Voor het inzetten voor groot onderhoud opgenomen in het MOP van Paushuize. 

Voorwaarde besteding 
Voor het inzetten van gelden uit de voorziening wordt periodiek een meerjaren 

onderhoudsplan (MOP) opgesteld. 

Concrete verplichting De kosten voor groot onderhoud voor Paushuize. 

Relevante ontwikkelingen 
Het meerjaren onderhoudsplan Huisvesting is bijgesteld. De eventuele effecten 

hiervan op de meerjaren begroting zijn verwerkt in de Kadernota 2018. 

Mate van doelrealisatie Door het in stand houden van de voorziening wordt het doel bereikt. 

Risico's Onbekend. 

Bijzonderheden Geen. 
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Reserve Kapitaallasten Uithoflijn 

Doel voorziening 
Dekking kapitaallasten extra krediet voor Uithoflijn, Ontvangstorganisatie en 

Proefbedrijf en Nieuwe Tramremise 

Instellingsbesluit PS 12-02-2018 PS2018MME06 en PS 09-07-2018    

 

Kenmerken van de reserve 

Voeding 
Stortingen vanuit exploitatie programma Mobiliteit, conform statenvoorstel  

12-02-2018 

Minimum bedrag n.v.t. Maximum bedrag   n.v.t.  

Eindjaar Looptijd is onbepaald. In ieder geval gelijk aan looptijd investering van 30 jaar. 

Toereikendheid n.v.t. 

Vrije ruimte n.v.t. 

Nut en noodzaak Nodig voor dekking voor de kapitaallasten extra krediet Uithoflijn 

Bestedingsplan 
Dekking kapitaallasten extra krediet Uithoflijn conform besluitvorming PS  

12-02-2018. 

Voorwaarde besteding Geen voorwaarden. 

Concrete verplichting n.v.t. 

Relevante ontwikkelingen n.v.t.  

Mate van doelrealisatie n.v.t. 

Risico's n.v.t. 

Bijzonderheden n.v.t. 

 


