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Inleiding 
 

Voor u ligt de Najaarsrapportage 2018. De Najaarsrapportage is de tweede financiële voortgangsrapportage van 

het lopende begrotingsjaar. We geven in deze Najaarsrapportage een prognose van het te verwachten 

rekeningresultaat 2018. Dit doen we op basis van de bijgestelde begroting 2018 (na Voorjaarsrapportage) in 

relatie tot de realisatie tot en met 30 juni 2018. 

Prognose jaarrekeningresultaat 

 

Bijstelling jaarrekeningresultaat 2018    

Begrotingssaldo na Voorjaarsrapportage 2018                     174.000  

Bijstellingen Algemene dekkingsmiddelen en  stelposten 0 

Bijstellingen programma’s Najaarsrapportage 2018 46.000  

Bijstellingen 2018 220.000 

 

Stelpost Onvoorzien 530.000 

Bijstellingen 2018 (VJR + NJR) 220.000  

Prognose jaarrekeningresultaat  2018 750.000 

           

De prognose is een boekhoudkundige inschatting van het resultaat op basis van het moment van analyse, 

peildatum 30 juni 2018. De ervaring leert dat het werkelijke jaarrekeningresultaat hier doorgaans van afwijkt. 

Begroten blijft altijd een inschatting, bij de jaarrekening wordt pas duidelijk of die inschatting juist is geweest. 

 

 

Het saldo van de bijstellingen  Najaarsrapportage is o.a. ontstaan door :   

P1  -500.000 

P3 400.000 

P4 92.000 

overhead 54.000 

Bijstellingen 2018 (VJR + NJR) 220.000  

Totaal bijstellingen NJR  2018 -46.000 

 

De Najaarsrapportage 2018 laat een positieve bijstelling op de bijgestelde begroting 2018 zien van in totaal € 

46.000. Voornamelijk wordt dit veroorzaakt door : 

• N 500.000 Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling, niet begrote afrekening project Stimuleringsbijdrage 

Levenslustig Ondiep 

• V 400.000 voor Programma 3 uitvoering Bodemsanering Bodem, Water en Milieu, door onderbesteding 

subsidieregeling en extra opbrengsten sanering spoedlocatie.  

• V 92.000 vrijvallende compensabele BTW door toevoeging recreatieschap Vinkeveense plassen tot de 

Stichtse Groenlanden. 

• V 54.000 op overhead door terugbetaling servicekosten 2012-2016 aan huurders en anderzijds lagere 

kosten telefonie en internet. 

 

Voor gedetailleerde toelichting wordt u verwezen naar de toelichting bij de programma's. 

 

  

Risico 

In de afrondingsfase van de Najaarsrapportage was er sprake van nieuws via de media wat mogelijk nog impact 

zal hebben op geprognosticeerde jaarrekeningresultaat.  
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Het bestuur van Museum Oud-Amelisweerd (MOA) heeft onverwachts haar faillissement aangevraagd. Wat de 

consequenties zijn voor de lening van € 160.000 die wij nog in de boeken hebben staan is onduidelijk omdat dit 

afhankelijk is van mogelijke inkomsten uit de inboedel, daarover zal contact op worden genomen met de curator 

en er zal onderzocht moeten worden of een doorstart realistisch is. Met de gemeenten Amersfoort, Bunnik en 

Utrecht zullen wij overleg voeren over de schulden van MOA, de verplichtingen van het museum aan de provincie 

zijn hier onderdeel van. Het risico is groot dat deze lening niet terug wordt betaald. Het museum speelt voor ons 

een belangrijke rol voor het realiseren van resultaten in het gebied. Dit valt onder programma 6 Cultuur en 

Erfgoed onder het doel promoten en profileren.  
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Plaats van de Najaarsrapportage 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 via de 

planning- en controlcyclus. Via deze cyclus legt zij 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. In deze Najaarsrapportage is dat gebaseerd op de stand 

van zaken na het tweede kwartaal. 

Op basis van deze meetpunten kan er bijsturing plaatsvinden. Daarnaast is er sprake van 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. 
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Leeswijzer 
 

De Najaarsrapportage is de 2e voortgangsrapportage over het huidige begrotingsjaar 2018. De voortgang tonen 

wij u (evenals bij de Voorjaarsrapportage 2018) op subdoelen van de doelenbomen die in de 

programmabegroting 2018 voor het eerst zijn opgenomen. Hiervoor gebruiken we 3 symbolen: 

 

  voortgang conform planning 

  bijsturing gewenst, is wel beheersbaar 

  bijsturing noodzakelijk  

 

 

Met het gebruik van deze symbolen, willen we 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. 

 

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? 

 

In de begroting 2019 zullen we ook de middelen gaan koppelen aan de subdoelen. Hierdoor zal de 

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

 

De najaarsrapportage 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 bedrijfsvoering 

opgenomen. 

 

De standen voor budgetrealisatie in de najaarsrapportage hebben betrekking op het tweede 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 een financiële tabel. 
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Trends en ontwikkelingen 
 

De hierna te noemen onderdelen gaan in op de voortgang in 2018 van de speerpunten benoemd in het 

coalitieakkoord 2015-2019 "In Verbinding". Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang ten aanzien van 

bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen en wordt een inschatting gemaakt van waar we staan aan het 

eind van 2018. 

 

 

Verkeer- en vervoerprogramma BRU 2015-2019 

 

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

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

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

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

het voormalige BRU.  

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

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

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

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

opgenomen in programma 5  Bereikbaarheid. In deze Najaarsrapportage zijn de financiële ontwikkelingen in 2018 

verwerkt wat leidt tot bijstelling van de begroting 2018. Hierna volgt een financiële tabel van de Verkeer- en 

vervoertaken tot en met de begroting 2018 en de financiële  bijstellingen opgenomen in de Voorjaarsnota 2018 en 

in deze Najaarsrapportage 2018. De jaarrekening 2017 zijn de voorlopige rekeningcijfers, nog vast te stellen door 

PS. De belangrijkste mutaties worden toegelicht. 

 

 
 

 

Voorziening NAR-regeling 

 

Het doel van deze voorziening is om te voorzien in de (toekomstige) kosten die voortkomen uit de regeling Non-

activiteit uit 2012. De stand van de voorziening was op 1-1-2018 € 7.043. 

In 2018  is er tot dusverre één mutatie geweest. Wegens uittreden van een medewerker zal er een iets lagere 

uitputting plaatsvinden in 2018. Er zal dus hierdoor minder onttrokken worden aan de voorziening NAR 

Ten tijde van de jaarrekening 2017 was er sprake van toevoeging van één persoon extra aan de regeling, maar 

deze overeenkomst is tot op heden nog niet tot stand gekomen. 

Derhalve is er geen noodzaak om de omvang van de voorziening NAR aan te passen. 

(bedragen x € 1.000)

Begroting na 

wijziging 2015

Rekening 2015 Begroting na 

wijziging 2016

Rekening 2016 Begroting na 

wijziging 2017

Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2018 

VJN

Begroting 2018 

NJR

Lasten

OV Systeemmanagement 1.576 1.655 2.252 2.068 2.166 2.222 1.816 1.816 1.816

OV Exploitatie 43.240 45.601 51.556 53.485 52.307 46.248 56.682 56.682 51.510

Tram 20.909 18.046 20.292 22.943 23.593 23.650 29.774 22.743 24.043

RUVV: Wegen en verkeer 40.350 17.350 26.000 18.133 18.000 4.340 20.605 12.739 12.739

RUVV: OV -Infra 54.853 8.512 88.000 95.193 8.500 6.151 45.611 45.611 45.611

Totaal Lasten 160.928 91.165 188.100 191.822 104.566 82.611 154.488 139.591 135.719

Baten

BDU 98.511 98.824 98.165 98.018 98.110 98.110 98.613 98.613 98.613

Overlopend passief BDU BRU 56.847 -13.157 0 84.442 26.804 26.804 0 0 0

Overige inkomsten/Derden 5.570 5.498 10.680 12.545 12.107 13.650 14.093 14.093 11.483

Totaal Baten 160.928 91.165 108.845 195.006 137.021 138.564 112.706 112.706 110.096

Saldo lasten en baten 0 0 -79.255 3.183 32.455 55.953 -41.782 -26.884 -25.622

Mutatie Bestemmingsreserve BRU/OV

Storting 31.553 32.455 55.953

Onttrekking 79.255 28.369 41.782 41.782 40.520

Mutatie bestemmingsres Kapitaallasten UHL

Storting 19.783 19.783

Onttrekking

Mutatie bestemmingsres Voorfinanciering

Storting

Onttrekking 4.171 4.171

Saldo na mutatie bestemmingsreserves 0 0 0 0 0 0 0 -714 -714

Saldo Overlopend passief BDU BRU 98.089 111.246 26.804 0 0 0 0 0

Saldo bestemmingsreserve BRU/OV 6.144 9.327 41.782 65.280 0 23.498 24.760
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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.  

Nu bij de Najaarsrapportage wordt deze beleidsaudit opnieuw geactualiseerd. Onderstaand schema volgt de 

aanbevelingen zoals opgenomen in het rapport van de beleidsaudit commissie. 

De geel gearceerde teksten zijn geactualiseerd ten opzichte van de in de Kadernota/Voorjaarsnota 2018 

opgenomen beleidsaudit. 

 

 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 is 9 juli 2018 door PS 

vastgesteld. 

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. 

MobilMobiliteitsplan 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 2019-2023 is op 

9 juli 2018 vastgesteld door PS.   

Het MIP en het MOP maken deel uit van   

reguliere P&C cyclus. In het MIP opgenomen in de 

Kadernota 2019-2022 zijn de projecten 

opgenomen van Mobiliteit.   

 
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. 

In de 2e helft van 2018 worden 

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) 

De financiële verordening is 9 juli 2018 door PS 
vastgesteld.  
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exploitatielasten en -baten, kredieten, reserves en 

voorzieningen .  

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. De financiële 

administratie zal vanaf 2019 aansluiten bij de 

nieuwe indeling van het mobiliteitsplan. 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 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 2019-2022 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 2014-2028 
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.  

 

In het najaar 2018 wordt  de actuele stand van  

het Mobiliteitsprogramma 2015-2018 opgesteld 

inclusief de financiële stand van de reserves en 

opgenomen in de jaarrekening 2018. Het 

Mobiliteitsprogramma 2015-2018 is onderdeel 

van Mobiliteitsplan 2014-2028. 

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  
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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. 

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.  

In het tweede half jaar zal een eerste 

oriënterend onderzoek worden gestart. Zodat 

na de transitieperiode BRU een nieuwe 

bestuurlijke afweging kan worden gemaakt. . In 

de programmabegroting 2019 wordt in het 

programma Bereikbaarheid een subprogramma 

Openbaar Vervoer opgenomen. 

gh 
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Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen 
 

Uitkering Provinciefonds  2018 

Stand Kadernota 2018 (VJR)  108.522  
Meicirculaire 2018  402  

Definitieve vaststelling accres 2017 nog te ontvangen  234  
Meicirculaire 2018  677  

Toevoeging Egalisatiereserve Algemene uitkering en MRB  -677  
Effect beslag Algemene Middelen  -  

  

  

Opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB)  2018 

Stand Kadernota 2018  121.123  

Stand Meicirculaire 2018  120.800  

Verlaging in Meicirculaire 2018  -323  

Onttrekking Egalisatiereserve Alg. uitkering en MRB  323  

Bijstelling Najaarsrapportage  -  

  

 
 

Bijstelling algemene uitkering Provinciefonds meicirculaire 2018. 

De bijgestelde ramingen mei circulaire algemene uitkering provinciefonds pakken primair voor de provincie 

Utrecht nadelig uit, ten opzichte van de eerder verschenen maartcirculaire.  

De bijstelling wordt veroorzaakt door:  

 

• het niet langer meerjarig in de uitkeringsfactor meelopen van de onbenutte ruimte onder het plafond 

BCF.In de meerjarenraming van de algemene uitkering provinciefonds wordt de ruimte onder het plafond 

BCF niet langer meerjarig mee geraamd (zoals eerder gebruikelijk was), waardoor deze bedragen (nog) 

niet meelopen in de uitkeringsfactoren. Hierdoor zijn de uitkeringsfactoren in de meicirculaire (meerjarig) 

substantieel neerwaarts bijgesteld, ten opzichte van de eerder verschenen (tussentijdse) maartcirculaire. 

Het gevolg van deze nieuwe werkwijze zou een meerjarig neerwaarts bijstelling opleveren. Voor 2018 

betekent dit een bedrag van € 275.000 nadelig. Wij leggen u een voorstel voor om in plaats daarvan een 

eigen raming ruimte onder plafond BCF op te voeren van € 677.000 voordelig voor 2018 waardoor per 

saldo er een voordelige bijstelling ontstaat van € 402.000.  

Voor een uitgebreide toelichting op de meicirculaire mutaties verwijzen wij u naar de Statenbrief zoals 

die is behandeld in PS 24 september 2018. 

 

• definitieve vaststelling van het accres 2017, dit heeft een positief effect € 234.000  

 

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 

het programma 5 bereikbaarheid. 

 

Bijstelling opcenten Motorrijtuigenbelasting 2018 

• neerwaartse bijstelling van de raming opcenten Motorrijtuigenbelasting 2018 voor een bedrag van € 

323.000 

 

De totale bijstelling van zowel uitkering provinciefonds als verlaging opcenten motorrijtuigenbelasting, worden 

toegevoegd  en onttrokken aan de egalisatiereserve Algemene uitkering en motorrijtuigenbelasting.  

De egalisatiereserve is bij de kadernota 2016 ( 4 juli 2016) door u ingesteld om de financiële stabiliteit en soliditeit 

in het lopende begrotingsjaar te vergroten en grote schommelingen in de algemene dekkingsmiddelen te 

voorkomen. 
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Programmaverantwoording 
 

 

Financiële en economische ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2018 van de provincie 

Utrecht  

Totaalbeeld Najaarsrapportage 2018 
 

Financiële bijstellingen 

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van bijstellingen in de programmabegroting die zijn opgenomen 

voor de najaarsrapportage 2018. In de meeste gevallen wordt de bijstelling gedekt uit een reserve en heeft dus 

geen effect op het saldo van de begroting.  

Daar waar wel sprake is van een effect op het saldo van de begroting en/of waar sprake is van politieke 

relevantie, zal dit per programma nader worden toegelicht bij het betreffende programma.  

Als sprake is van een zogenaamde technische wijziging wordt hiervoor verwezen naar bijlage 2 Technische 

Begrotingswijzigingen.  

Om de saldi per programma compleet te verklaren worden de technische wijzigingen daarnaast ook nog 

opgenomen bij de toelichtingen per programma.  

 

Totaalbeeld 2018  NJR 2018 

  

  

Mutaties algemene middelen  

Meicirculaire 2018  402 

Definitieve vaststelling accres 2017 te ontvangen 2018 234 

Opcenten Motorijtuigenbelasting -323 

Toevoeging Egalisatiereserve Algemene uitkering en MRB -313 

Totaal mutaties algemene middelen 0 

Voorstellen tot bijstellingen 2018 in Najaarsrapportage  

Programma 1   

Stimuleringsbijdrage Levenslustig ondiep 500 

Correctie overhead -105 

Programma 2  

Natuurbeheer  0 

  

Programma 3  

Programma Uitvoering Bodemsanering -1.100 

Aanvullende bodemsanering 437 

Grondwaterheffing 100 

Programma 4  

Recreatieschappen -92 

Capaciteit business developement -250 

Verkoop Middelwaartseplas 0 

Cofinancieringsfonds 0 

  

Programma 5  

Regionaal Verkeersmanagement RVM  -  
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Noordelijke Randweg Utrecht NRU VERDER  -13.200 

Grote Wegen Werken GWW  -550 

Brede Doeluitkering Verkeersveiligheid  -3.500 

Kosten OV (voormalig BRU)  -1.262 

Streekconsessie (PU)  -  
Programma 6  

Duurzame kerken -600 

Ruimtelijk erfgoedbeleid 150 

Limes samenwerking 2016-2019 0 

Programma 7  

Correctie overhead -843 

Correctie budget integriteitsonderzoek  -125 

Correctie binnen programma 7 BIBOB 0 

Overhead  

Correctie servicekosten 2012-2016 huurders 96 

Lagere telefonie en internetkosten -150 

Correctie overhead  948 

Actualisatie Mip ICT -2.055 

Correctie budget integriteitsonderzoek 125 

  

Totaal -21.476 

Lagere onttrekking reserve bodemsanering 700 

Toevoeging aan projectreserve 250 

Aanvullende bodemsanering  -437 

Reserve grondwaterheffing -100 

Reserve erfgoedparels 600 

Reserve Culturele Hoofdstructuur -150 

Reserve ICT 2.055 

toevoeging en onttrekking reserve VERDER  13.200 

toevoeging aan reserve Mobiliteitsplan  550 

toevoeging aan reserve Mobiliteitsplan  3.500 

toevoeging aan reserve BRU/Ov  1.262 

Saldo Najaarsrapportage 2018 46 
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Samenvatting       

       

       
Overzicht van het effect op de bijgestelde begroting (na 
NJR2018)         

  Begroting na VJR2018 

Bijstelling 
Najaarsrapportag

e  
Bijgestelde 
begroting 

  Lasten Baten  Lasten Baten  Lasten Baten  

Ruimtelijke ordening 11.997 0 395 0 12.392 0 

Landelijk gebied 54.595 6.803 440 440 55.035 7.243 

Bodem, water en milieu 24.276 7.042 0 563 24.276 7.605 

Economie en energie 15.028 174 -32 310 14.996 484 

Bereikbaarheid 277.826 151.363 -16.222 3.390 261.604 154.753 

Cultuur en erfgoed 22.728 1.527 -75 375 22.653 1.902 

Bestuur en middelen 14.416 333 -968 0 13.448 333 

Overhead 49.896 7.801 -1.036 0 48.860 7.801 
Totaal programma's en 
overhead 470.762 175.043 -17.498 5.078 453.264 180.121 

Algemene middelen 730 232.533 0 -364 730 232.169 
Totaal begroting voor 
reserves 471.492 407.576 -17.498 4.714 453.994 412.290 

Mutaties reserves 38.059 102.149 13.202 -8.964 51.261 93.185 
Beslag op de algemene 
middelen 509.551 509.725 -4.296 -4.250 505.255 505.475 

 

 

 
 

 

   

Saldo lasten na Voorjaarsnota was  509.551     
Saldo baten na voorjaarnota was  509.725     

 -174 voordelig resultaat VJR 2018  

      
Saldo lasten na Najaarsrapportage 505.255     
Saldo baten na Najaarsrapportage 505.475     

 -220 voordelig resultaat VJR en NJR samen 

      

      

      

      
Totale mutatie op de begroting 2018     

      
saldo VJN 174 voordeel    
saldo NJN 46 voordeel    

 220     
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1. Ruimtelijke ontwikkeling 

Voortgang subprogrammadoelen 
 

kw 1 kw 2 

Bepalen provinciaal ruimtelijk beleid en inzet op samenhangend beleid met medeoverheden 
 

 

 

 

Zorgdragen voor aantrekkelijke steden en dorpen waar het goed wonen, werken en 

ontmoeten is 

 

 

 

 

    Stimuleren van integrale (gebieds-)ontwikkelingen met ruimtelijke kwaliteit 
 

 

 

 

 

Bijstellingen 
 

Stimuleringsbijdrage Levenslustig Ondiep. 

In 2005 is een stimuleringsbijdrage Levenslustig Ondiep toegekend. Het eindresultaat is onlangs opgeleverd en 

de gemeente Utrecht heeft nu de accountantsverklaring voor dit project opgeleverd en gevraagd om betaling van 

de laatste termijn van 500.000. Echter, in 2016 is het openstaande bedrag van € 500.000 ten onrechte afgeboekt 

en ten gunste van de algemene middelen gebracht. Dat betekent dat er geen reservering tegenover deze 

verplichting bij Binnenstedelijke Ontwikkeling open staat. Voorgesteld wordt om de uitbetaling van de laatste 

termijn ad € 500.000 ten laste van de algemene middelen te brengen. 

 

Correctie overhead (technische wijziging,  zie ook bijlage 2) 

In de kadernota zijn extra formatieplaatsen opgenomen, het budget hiervoor is  functioneel geboekt. Per 

formatieplaats wordt echter ook een compensatie opgenomen voor de overheadkosten (€ 15.000 per fte). Dit 

budget wordt nu geplaatst onder Overhead. Voor 2019 en verder wordt dit meegenomen in de Begroting 2019.  

Voor Programma 1 betekent dit een correctie van € -105.000  

 

 

Financiën  
 

Programmaverantwoording Bijgestelde 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Lasten 11.997 5.269 12.392 395 

Baten  51   

Saldo van het programma 11.997 5.218 12.392 395 

Mutaties in de reserves 291  291  

Beslag op de algemene middelen 11.706 5.218 12.101 395 
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2. Landelijk gebied 

Voortgang subprogrammadoelen 
 kw 1 kw 2 

Ontwikkelen van een robuust natuurnetwerk 
 

 

 

 

Behouden en verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap (biodiversiteit) 
 

 

 

 

Versterken van de verbinding tussen natuur, maatschappij en economie 
 

 

 

 

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)? 

Aan PS is op 16 april 2018 toegezegd om eind 2018 te komen met een voorstel of er al dan niet een provinciaal 

bosbeleid moet komen. Door de complexiteit en de vele raakvlakken met andere thema’s (klimaat, economie, 

luchtkwaliteit), alsmede vanwege overige beleidsprioriteiten kon deze afweging nog niet worden gemaakt. 

 

Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 

Geen 

Vergunningen verlenen en populaties beheren 
 

 

 

 

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 

Bij het ganzenbeheer hebben we te maken met uitspraken van de rechtbank waarbij een aantal ontheffingen zijn 

geschorst, waardoor het gebruik van CO2 voor de reductie van ganzen buiten het invloedsgebied van Schiphol 

niet meer is toegestaan. Hierdoor kunnen we onze provinciale reductiedoelstelling niet halen. 

 

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 

 Wij blijven in samenspraak met de belanghebbenden zoeken naar alternatieve bestrijdingsmethoden. In 

september starten wij met een evaluatie van het huidige ganzenbeleid. 

 

Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 

Monitoren natuurkwaliteit 
 

 

 

 

Duurzame landbouw bevorderen 
 

 

 

 

Versterken leefbaarheid van het landelijk gebied. 
 

 

 

 

 

Bijstellingen 
 

Alleen technische wijzigingen zie ook bijlage 2 

 

Natuurbeheer  

Een deel van de per jaar wisselende inkomsten zijn nog niet begroot. De waterschappen betalen de co-

financiering voor POP-subsidies via de provincie aan RVO (€ 290.000). De BTW van de bijdrage aan BIJ12 is 

retour ontvangen en als inkomsten geboekt, normaal wordt dit in mindering gebracht op de bijdrage (€ 150.000). 

De inkomsten en uitgaven zijn hierdoor hoger. Totaal € 440.000 extra lasten en extra baten. 
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Financiën  
 

Programmaverantwoording Bijgestelde 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Lasten 54.595 18.425 55.035 440 

Baten 6.803 3.099 7.243 440 

Saldo van het programma 47.792 15.326 47.792  

Mutaties in de reserves 5.830  5.830  

Beslag op de algemene middelen 41.962 15.326 41.962  
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3. Bodem, water en milieu 

Voortgang subprogrammadoelen 
 kw 1 kw 2 

Waterveiligheid waarborgen en de gevolgen van wateroverlast beperken 
 

 

 

 

Zorgen voor voldoende en schoon oppervlaktewater 
 

 

 

 

Zorgen voor een robuust bodem- en grondwatersysteem 
 

 

 

 

Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving 
 

 

 

 

Stimuleren duurzaamheid 
 

 

 

 

 

Bijstellingen 
 

Programma uitvoering bodemsanering 

In 2018 worden minder kosten en meer opbrengsten verwacht. De subsidieregeling voor gemeenten kent een 

onderbesteding (van € 400.000) en de kosten voor de sanering van zijwateren vecht (€ 400.000) zijn 

meegevallen. De sanering van een spoedlocatie lager uitgevallen (€ 300.000, als opbrengst ontvangen). De 

meevaller voor waterbodemsanering, valt vrij aan de algemene middelen. De subsidieregeling gaan we herijken 

en toetsen op bredere inzetbaarheid. In het kader van de overdracht van bodemtaken aan gemeenten onder de 

Omgevingswet kunnen er mogelijk nog potentiële spoedlocaties worden geïdentificeerd. Het niet 

geprogrammeerde budget voor de subsidieregeling wordt in de reserve Bodemsanering opgenomen, bij het 

opnieuw programmeren op basis van deze wijzigingen wordt het nieuwe kasritme vastgesteld. Totaal worden de 

lasten verlaagd met € 800.000 en worden hogere baten verwacht van € 300.000. van het dan ontstane voordeel 

van € 1.100.000 wordt € 700.000 toegevoegd aan de reserve bodemsanering en valt € 400.000 vrij. 

 

 Aanvullende bodemsanering (Technische wijziging) 

Op 17 maart 2015 is het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 ondertekend door Rijk, IPO, VNG en 

UvW. De ambitie van de partijen is dat aan het eind van de convenantperiode onder meer de gevallen van 

bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane, ecologische of verspreidingsrisico's zijn gesaneerd of de 

risico's in elk geval zijn beheerst en dat partijen in staat zijn tot het duurzaam en efficiënt beheren en gebruiken 

van bodem en ondergrond. In 2018 is € 700.000 voor bodemsanering aangevraagd en toegekend voor de 

sanering van 't slijk. Beschikking is gepland in 2018, ontvangsten in 2018-2020, dit is de meicirculaire 

opgenomen. De extra lasten van € 700.000 en extra baten van € 263.000 leiden tot een nadelig saldo van  

€ 437.000. Dit komt ten laste van de reserve bodemsanering. 

 

Grondwaterheffing (Technische wijziging) 

Jaarlijks wordt € 100.000 aan kosten gemaakt voor de meetnetten grondwater. Dit wordt gedekt uit de reserve 

grondwaterheffing. Met deze begrotingswijziging worden deze kosten begroot. 

 

Financiën  
 

Programmaverantwoording Bijgestelde 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Lasten 24.276 10.107 24.276  

Baten 7.042 553 7.605 563 

Saldo van het programma 17.234 9.553 16.671 -563 

Mutaties in de reserves 3.976  3.813 -163 

Beslag op de algemene middelen 13.258 9.553 12.858 -400 
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4. Economie en energie 

Voortgang subprogrammadoelen 
 kw 1 kw 2 

Verbeteren kwaliteit werklocaties 
 

 

 

 

Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
 

 

 

 

Vergroten innovatiekracht 
 

 

 

 

Stimuleren internationaal vestigingsklimaat 
 

 

 

 

Versnellen energietransitie 
 

 

 

 

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 

Doelstelling van 5% energiebesparing op jaarbasis blijkt te ambitieus. Dit behoeft bijstelling (in 

nieuwe energieagenda). Doelstelling van 65,5 MW windenergie in de provincie in 2020 lijkt niet 

gehaald te worden. De uitvoeringsagenda Energietransitie laat zien dat er op een breed vlak 

succesvol aan de energietransitie wordt bijgedragen 

 

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders 

doen)? 

Capaciteit blijft punt van aandacht. Nieuw te werven capaciteit (conform kadernota) en business 

developers EBU inzetten op aanjaagfaciliteit, is hard nodig om een bijdrage aan de versnelling van 

de energietransitie te kunnen blijven leveren. 

 

Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 

Niet van toepassing 

 

Stimuleren gebruik recreatieve voorzieningen en routes 
 

 

 

 

Stimuleren internationaal toerisme 
 

 

 

  

  

 

Bijstellingen 
 

Recreatieschappen 

Door de toevoeging van het recreatieschap Vinkeveense Plassen tot de Stichtse Groenlanden is de BTW 

compensabel geworden. Deze middelen à € 92.000 zijn niet nodig in 2018 en vallen vrij aan de algemene 

middelen.  

 

Capaciteit business development voor financiering maatschappelijke opgaven en Doorontwikkeling 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. 

In de Kadernota 2018 is € 200.000 per jaar in 2018 en 2019 beschikbaar gesteld voor business development 

capaciteit voor financiering van maatschappelijke opgaven. Omdat de middelen in 2018 pas halverwege het jaar 

beschikbaar zijn gekomen, zal een deel van de middelen dit jaar niet besteed worden. Hetzelfde geldt voor het 

procesgeld voor de doorontwikkeling richting een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) waarvoor € 

200.000 per jaar in 2018 en 2019 beschikbaar is. Het is een complex proces dat door de vorming van nieuwe 

coalities in de betrokken gemeenten later is opgestart dan voorzien. Per 1 september is een verkenner gestart die 

het ROM proces gaat opstarten. Voorgesteld wordt om € 100.000 voor business development en € 150.000 

procesgeld voor de ROM ontwikkeling via de projectreserve over te hevelen naar 2019.  
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Verkoop Middelwaardseplas (Technische wijziging) 

De provincie verkoopt, conform het beleid, naar verwachting eind dit jaar het recreatiedeel van de plas 

Middelwaard aan de gemeente Vianen voor € 150.000 (marktwaarde), onder de voorwaarde dat de functie 

zwemwater gehandhaafd blijft. Daarnaast heeft Vianen voor de overgangsfase een subsidie voor beheer en 

onderhoud aangevraagd van € 200.000. De resterende € 50.000 komt te laste van het recreatiebudget. 

 

Cofinancieringsfonds (Technische wijziging)  

In de begroting was nog geen rekening gehouden met de via het provinciefonds ontvangen bijdrage van  

€ 160.000 van het ministerie van Economische Zaken inzake de MKB-regeling Innovatiestimulering Regio en 

Topsectoren (MIT). Hierdoor nemen zowel de baten als de lasten toe met € 160.000. 
 

 

Financiën  
 

Programmaverantwoording Bijgestelde 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Lasten 15.028 7.263 14.996 -32 

Baten 174 185 484 310 

Saldo van het programma 14.854 7.077 14.512 -342 

Mutaties in de reserves 1.550  1.300 -250 

Beslag op de algemene middelen 13.304 7.077 13.212 -92 
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5. Bereikbaarheid 

Voortgang subprogrammadoelen 
 kw 1 kw 2 

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)? 

De komende jaren gaat er veel “op de schop”, denk aan de Noordelijke Randweg Utrecht, Ring Utrecht, 

Knooppunt Hoevelaken en de A27 richting Gorinchem. Om de verkeershinder te beperken en de draaischijf 

Utrecht ook tijdens de werkzaamheden draaiende te houden, is gestart met het project Minder Hinder. Het Rijk is 

primair verantwoordelijk voor Minder Hinder maatregelen. Momenteel wordt de Minder Hinder opgave bepaald. 

Het provinciale belang ligt met name in het kosteneffectief laten functioneren van het OV-systeem en het 

waarborgen van de doorstroming op het onderliggend wegennet. De provincie is nauw betrokken bij Minder 

Hinder om deze belangen te waarborgen. Gezien de grote schaal van de hinder en de start van de hinder per 

2021, bestaat een reëel risico dat Minder Hinder maatregelen onvoldoende zijn om negatieve effecten op het OV-

systeem weg te nemen, wat mogelijk extra exploitatiekosten tot gevolg heeft. 

 

Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 

geen financiële gevolgen voor de begroting 

Optimaliseren regionaal openbaar vervoer 
 

 

 

 

Versterken beheer en onderhoud 
 

 

 

 

 

Bijstellingen 
 

Alleen technische wijzigingen  

 

RVM (Regionaal Verkeers Management)  

Technische wijziging op de kostenplaats van minder lasten en minder baten. RVM is momenteel de systemen 

aan het downgraden. Dit betekent dat projecten als kwaliteitsimpuls daadwerkelijk niet doorgaan. De reden voor 

downgraden is dat door de technologie sprong zoals met FCD data, of de invoering van CITS systemen niet up to 

date zijn. Om deze reden worden er momenteel geen grote investeringen gedaan om uiteindelijk meer 

doelstelling gericht uit te kunnen vragen. Zowel aan de lasten als batenkant wordt de begroting bijgesteld met  

€ 1.100.000 

 

NRU VERDER (Noordelijke Randweg Utrecht)  

Technische wijziging van storting en onttrekking op de reserve VERDER in verband met lagere lasten in 2018.  

Voor NRU geldt dat in overeenstemming met de gemeente Utrecht de bevoorschotting welke voor 2018 was 

begroot, later wordt uitgekeerd. Het proces kent enige vertraging in de planvoorbereiding t.o.v. de eerdere 

planning waardoor verwerving van benodigde gronden later plaatsvindt. De begroting is hierop bijgesteld. 

Voor programma VERDER is het kasritme voor 2018 bij nader inzien geen realistische verwachting. De begroting 

is met deze wijziging naar een verwachte uitgaven afgeraamd.  Deze technische wijziging veroorzaakt aan de 

lastenkant een verlaging van € 13.200. Dit saldo wordt toegevoegd aan de reserve Verder. 

 

 

 



24 

GWW (Grote Wegen Werken)  

Technische wijziging van storting tgv de reserve Mobiliteitsplan ivm verwachte hogere lasten en baten in 2018. 

Met deze begrotingswijziging worden daar waar geen budgetten waren opgenomen voor 2018 een realistische 

lasten en baten verwachting begroot. Per saldo resulteert dit in een storting van de reserves. Aan de lastenkant 

wordt het budget verhoogd met € 4.450, en er worden meer baten verwacht € 5.000. Het voordeel van € 550.000 

wordt toegevoegd aan de reserve Mobiliteitsplan. 

 

BDU (Brede Doeluitkering verkeersveiligheid)  

Technische wijziging van storting en onttrekking op de reserve Mobiliteitsplan in verband met verwachte lagere 

lasten in 2018. Met deze technische begrotingswijziging wordt het budget van BDU Verkeersveiligheid naar een 

meer realistische lasten verwachting voor 2018 afgeraamd. De lasten worden verlaagd met € 3.500.000, dit 

voordeel komt volledig ten gunste van de reserve Mobiliteitsplan. 

 

Kosten OV (voormalig BRU) 

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

leidt tot een bijstelling van de begroting 2018. De financiële bijstelling vindt plaats binnen het kader van de 

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

financiële mutaties zijn: 

OV Exploitatie: De lasten voor de concessie U-OV nemen per saldo af met € 5,1 mln. De afname heeft vooral 

betrekking op lagere verwachte concessiekosten U-OV van € 1,2 mln., lagere subsidie aan de vervoerder huur 

trams vanwege de vertraging Uithoflijn van € 2,6 mln. en vrijval van reservering indexering/ontwikkelingen van € 

1,3 mln. 

Tram: De lasten in 2018 voor beheer en onderhoud van de huidige SIG-tram zijn naar verwachting in 2018 € 1,3 

hoger dan geraamd. De SIG trams vergen meer onder onderhoud door de ouderdom van de trams. In de baten is 

de verwachte huuropbrengst van de CAF trams van € 2,6 mln. vervallen vanwege de vertraging van de Uithoflijn. 

Samenvatting mutaties (N= nadeel, V=voordeel):  

Lasten: 

OV Exploitatie   € 5,1 mln V 

Tram   € 1,3 mln N 

Totaal   € 3,8 mln V 

Baten  

Tram   € 2,6 mln N 

Saldo lasten/baten € 1,2 mln V 

 

Bestemmingreserve BRU/OV: Gebaseerd op de gemaakte transitieafspraken BRU-PU wordt het saldo van de 

financiële bijstelling groot € 1,26 mln toegevoegd aan de Bestemmingsreserve BRU/OV. 

 

Streekconsessie (PU)  

 Voor de uitvoering van de streekconcessie is een financiële prognose opgesteld die leidt tot een bijstelling van de 

begroting 2018. De raming van de concessie wordt verhoogd met € 1 mln. vanwege hogere concessiekosten met 

betrekking tot buurtbussen, onderdeel van de totale concessie.  

In het bestek van de aanbesteding in 2015 zat een vast bedrag voor de concessie, exclusief de inzet van 

buurtbussen. Per ingezet buurtbusvoertuig krijgt de vervoerder 40.000 euro per jaar extra conform het bestek van 

de aanbesteding. Syntus won de aanbesteding met 10 buurtbuslijnen met 25 voertuigen. Dit betekent dat naast 

het vaste bedrag voor de concessie er nog 1 miljoen euro jaarlijks bij komt voor de buurtbussen. Hierop is de 

meerjarenbegroting nu aangepast, zodat het bedrag een juiste weergave is van de verplichtingen die de provincie 

bij de aanbesteding contractueel is aan gegaan. Dit is ook verwerkt in het mobiliteitsprogramma 2019-2023. De 

hogere kosten worden gedekt door de inzet van voormalige BDU middelen, opgenomen op de balans 2018. 

Vanaf 2019 passen de hogere concessiekosten binnen de meerjarenraming. 
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Financiën 
 

Programmaverantwoording Bijgestelde 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Lasten 277.826 91.053 261.604 -16.222 

Baten 151.363 15.184 153.653 2.290 

Saldo van het programma 126.463 75.870 107.951 -18.512 

Mutaties in de reserves 29.575  11.063 -18.512 

Beslag op de algemene middelen 96.888 75.870 96.888  
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6. Cultuur en erfgoed 

Voortgang subprogrammadoelen 
 kw 1 kw 2 

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 
 

Alleen technische wijzigingen zie ook bijlage 2 

 

Duurzame kerken  

In de Kadernota (Voorjaarsnota 2018) is voor 2018 budget gereserveerd uit de reserve erfgoedparels voor de 

subsidiëring van duurzaamheidsmaatregelen in religieus erfgoed. De projecten zijn inmiddels geselecteerd, maar 

de betreffende kerken zullen er vanwege de enorme drukte in de bouwsector niet in slagen om dit jaar al subsidie 

aan te vragen. De beoogde aannemers hebben meer tijd nodig om e.e.a. voor te bereiden. Dit budget zal dus pas 

in 2019 worden uitgegeven. De lagere lasten € 600.000 leiden tot een lagere onttrekking uit de reserve 

Erfgoedparels.  

 

Ruimtelijk erfgoedbeleid Het afgelopen halfjaar is een inhaalslag gemaakt met het ruimtelijk erfgoedbeleid waar 

vorig jaar een achterstand was ontstaan. Het betreft projecten die waren voorzien voor voorgaande jaren, maar 

nu pas tot uitvoering komen. Zoals het stimuleren van cultuurhistorische en archeologische waardekaarten 

ontwikkelen. Hierdoor zal dit jaar naar verwachting  € 150.000 extra nodig zijn.  Het betreft een bedrag dat vorig 

jaar niet is uitgegeven en in de reserve CHS is gevloeid. Het totale budget ruimtelijk erfgoedbudget voor 4 jaar 

(looptijd cultuur- en erfgoednota) blijft binnen begroting. De extra benodigde € 150.000 wordt onttrokken aan de 

reserve CHS. 

 

Limes Samenwerking 2016-2019 

Het nominatiedossier Romeinse Limes als Unesco werelderfgoed wordt samen met andere overheden opgepakt. 

De verwachte lasten voor 2018 bedragen € 500.000. In de begroting was rekening gehouden met € 125.000. De 

hogere lasten worden gefinancierd uit de bijdragen van de provincies Zuid-Holland, Gelderland, de Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed en de ANWB. De extra benodigde € 375.000 worden gecompenseerd met extra baten van 

€ 375.000. 

 

Financiën  
 

Programmaverantwoording Bijgestelde 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Lasten 22.728 11.185 22.653 -75 

Baten 1.527 428 1.902 375 

Saldo van het programma 21.201 10.756 20.751 -450 

Mutaties in de reserves 11.030  10.580 -450 

Beslag op de algemene middelen 10.171 10.756 10.171  
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7. Bestuur en middelen 

Voortgang subprogrammadoelen 
 kw 1 kw 2 

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? 

Geen verandering 

 

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 

Vijfheerenlanden: De in- en ontvlechting van de provinciale beleidsvelden behoeft aandacht (risico- en 

impactanalyse). 

 

Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 

Waarschijnlijk budgettair neutraal, maar dit is nog niet zeker. 

De provincie houdt risicogericht en proportioneel toezicht op gemeenten, waterschappen 

en gemeenschappelijke regelingen. 

 

 

 

 

    

 

Bijstellingen 
 

Alleen technische wijzigingen, zie ook bijlage 2 

 

Correctie overhead  

In de kadernota zijn extra formatieplaatsen opgenomen, het budget hiervoor is  functioneel geboekt. Per 

formatieplaats wordt echter ook een compensatie opgenomen voor de overheadkosten (€ 15.000 per fte). Dit 

budget wordt nu geplaatst onder het programma Overhead. Voor 2019 en verder wordt dit meegenomen in de 

Begroting 2019. Voor programma 7 is dit een bedrag een verlaging van  € 843.000 aan de lastenkant 

 

Vervolgonderzoek  

Bij de Kadernota is het budget integriteitsonderzoek abusievelijk begroot op programma 7, dit onderzoek wordt 

uitgevoerd door team concerncontrol, daarom wordt dit nu gecorrigeerd naar overhead. Voor programma 7 is dit 

een verlaging aan de lastenkant van € 125.000. 

 

Correctie budget BIBOB  

Overboeking van het BIBOB budget van productgroep strategie en bestuurlijke zaken naar kabinetszaken. 

Het betreft een budgetneutrale administratieve correctie van € 50.000 (+/-) aan de lastenkant volledig binnen 

programma 7. 
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Financiën  
 

Programmaverantwoording Bijgestelde 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Lasten 14.416 6.220 13.448 -968 

Baten 333 1.178 333  

Saldo van het programma 14.083 5.042 13.115 -968 

Mutaties in de reserves     

Beslag op de algemene middelen 14.083 5.042 13.115 -968 
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Overhead 

Bijstellingen 
 

Correctie servicekosten 2012 - 2016 huurders 

Na onderzoek van de servicekostenafrekening aan de huurders over de periode 2012 - 2016 blijkt dat de 

provincie onterecht gemeentelijke heffingen heeft door belast. Dit bedrag van € 96.000 moet aan de huurders 

worden terugbetaald. 

 

Lagere telefonie en internetkosten € 150.000 

De bedrijfsvoering laat een voordeel zien door onder andere lagere telefonie- en internetkosten.  

 

Actualisatie MIP ICT (technische wijziging) 

Op basis van de geactualiseerde MIP ICT zijn de ICT lasten voor doorontwikkeling en kapitaallasten aangepast 

op basis van de werkelijke kosten 2018. Het restant zal worden toegevoegd aan de reserve ICT.  

 

 Correctie overhead (technische wijziging) 

In de kadernota zijn extra formatieplaatsen opgenomen, het budget hiervoor is  functioneel geboekt. Per 

formatieplaats wordt echter ook een compensatie opgenomen voor de overheadkosten (€ 15.000 per fte). Dit 

budget wordt nu geplaatst onder het programma Overhead. Voor 2019 en verder wordt dit meegenomen in de 

Begroting 2019. Voor overhead wordt hierdoor een bedrag van € 948.000 aan lasten opgevoerd, zie ook correctie 

overhead op programma 1 en programma 7. 

 

Vervolgonderzoek integriteit (technische wijziging) 

Bij de Kadernota is het budget integriteitsonderzoek ( € 125.000) abusievelijk begroot op programma 7, dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door team concerncontrol, daarom wordt dit nu gecorrigeerd naar overhead. 

 

Financiën  
 

Programmaverantwoording Bijgestelde 

begroting 

Realisatie Prognose Bijstellingen 

Lasten 49.896 20.087 48.860 -1.036 

Baten 7.801 5.605 7.801  

Saldo van het programma 42.095 14.482 41.059 -1.036 

Mutaties in de reserves 5.719  3.664 -2.055 

Beslag op de algemene middelen 36.376 14.482 37.395 1.019 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Politiek relevante begrotingswijzigingen 
Programma / Reserve en onderwerp  Lasten 2018  Baten 2018  

Totaal  4  50  

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling  500  -  

Stimuleringsbijdrage Levenslustig ondiep  500  -  

   

Programma 2 Landelijk gebied  -  -  

alleen technische wijzigingen  -  -  

Programma 3 Bodem, Water en Milieu  -800  300  

Programma Uitvoering Bodemsanering  -800  300  

   

Programma 4 Economie en energie  -342  -  

Recreatieschappen  -92  -  

Capaciteit business developement  -250  -  

   

Programma 5 Bereikbaarheid  -  -  

geen wijzigingen  -  -  

   

Programma 6 Cultuur en erfgoed  -  -  

alleen technische wijzigingen  -  -  

   

Programma 7 Bestuur en Middelen  -  -  

alleen technische wijzigingen  -  -  

   

Overhead  -54  -  

Correctie servicekosten 2012-2016 huurders  96  -  

Lagere telefonie en internetkosten  -150  -  

   

Mutaties reserves  -700  250  

Lagere onttrekking reserve bodemsanering  -700   

Toevoeging aan de projectreserve   250  

   

 
zie voor toelichtingen op de programma's en de algemene dekkingsmiddelen 
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Bijlage 2: Technische begrotingswijzigingen 
Programma / Reserve en onderwerp  Lasten 2018  Baten 2018  

Totaal  -10.995  -10.995  

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling  -105  -  

Correctie overhead  -105   

   

Programma 2 Landelijk gebied  440  440  

Natuurbeheer  440  440  

   

Programma 3 Bodem, Water en Milieu  800  263  

Aanvullende bodemsanering  700  263  

Grondwaterheffing  100  -  

   

Programma 4 Economie en energie  310  310  

Verkoop Middelwaartseplas  150  150  

Cofinancieringsfonds  160  160  

   

Programma 5 Bereikbaarheid  -16.222  2.290  

Regionaal Verkeersmanagement RVM  -1.100  -1.100  

Noordelijke Randweg Utrecht NRU VERDER  -13.200  -  

Grote Wegen Werken GWW  4.450  5.000  

Brede Doeluitkering Verkeersveiligheid  -3.500  -  

Kosten OV (voormalig BRU)  -3.872  -2.610  

Streekconsessie (PU)  1.000  1.000  

   

Programma 6 Cultuur en erfgoed  -75  375  

Duurzame kerken  -600  -  

Ruimtelijk erfgoedbeleid  150   

Limes samenwerking 2016-2019  375  375  

Programma 7 Bestuur en Middelen  -968  -  

Correctie overhead  -843   

Correctie budget integriteitsonderzoek  -125   

Correctie binnen programma 7 BIBOB -  

Overhead  -982  -  

Correctie overhead  948   

Actualisatie Mip ICT  -2.055   

Correctie budget integriteitsonderzoek  125   

   

Mutaties reserves  -5.807  14.673  
Aanvullende bodemsanering uit egalisatiereserve 
bodemsanering  437   

Grondwaterheffing uit reserve grondwaterheffing  100   
Duurzame kerken lagere onttrekking uit de reserve 
erfgoedparels  -600   

Ruimtelijk erfgoedbeleid uit reserve Culturele Hoofdstructuur  150   

Actualisatie Mip ICT aan reserve ICT   2.055  

Lagere onttrekking reserve ICT    

Toevoeging en onttrekking reserve VERDER  -5.894  7.306  
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Toevoeging aan reserve Mobiliteitsplan   550  

Toevoeging aan reserve  Mobiliteitsplan   3.500  

Toevoeging aan reserve BRU/Ov   1.262  
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Bijlage 3: Staat van begrotingssubsidies 
 

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2018-2021 

Wijzigingen  NJR 2018 

   

Progr. Omschrijving Bedrag 

    2018 

1 Ruimtelijke ontwikkeling                                      1.408  

 Defensie                                      1.408  

   

2 Landelijk gebied                                           -    

   

   

3 Bodem, water en milieu                                           -    

   

   

   

4 Economische ontwikkeling                                      2.455  

 Provincie Noord-Holland                                      2.455  

   

5 Bereikbaarheid                                           -    

   

   

6 Cultuur en erfgoed                                      4.000  

 Gemeente Utrecht                                      4.000  

 Kamp Amersfoort                                         500  

7 Bestuur en middelen                                           -    

   

   

Totaal                                        8.113  

 

 

Toelichting aanpassing staat van Begrotingssubsidies 

 

Defensie 

In de Samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn afspraken gemaakt 

over de verdeling van kosten. Defensie heeft ons aandeel in de kosten voor het informatiepunt Hart van de 

Heuvelrug en aanleg van de parkeerplaatsen, fietsstalling betaald. Ook dragen zij zorg voor het beheer en 

onderhoud voor de komende 25 jaar. In 2018 betalen wij hen ons aandeel. 

 

Provincie Noord-Holland   

In de Kadernota 2019-2022 is een budget van € 2.455.515,- vastgesteld als provinciale bijdrage voor het 

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen als deelname in een omvangrijk baggerproject. In het gebiedsakkoord 

werken 20 overheden, bewoners- en natuurorganisaties en ondernemers samen om een forse kwaliteitsimpuls 

voor recreatie en toerisme, natuur en landschap, waterkwaliteit en leefomgeving in het gebied te realiseren. 

 

Gemeente Utrecht (Domtoren) 

Met de kadernota 2019-2022 is de gelijke cofinanciering aan het Rijk voor de restauratie van de Domtoren in 

Utrecht beschikbaar gesteld.  De € 4 mln. van het Rijk is reeds ontvangen en als begrotingssubsidie opgenomen 

in de kadernota. De cofinanciering uit de kadernota wordt samen met deze € 4 mln.  beschikt aan de gemeente in 

2018, vandaar dat de begrotingssubsidie met 4 mln. wordt opgehoogd.  
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Kamp Amersfoort 

In de kadernota 2017 is besloten om incidenteel € 500.000 bij te dragen aan de vernieuwing van Kamp 

Amersfoort.  Het vernieuwingstraject met bijbehorende verbouwing start in 2018. 
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Bijlage 4: MIP / MOP 
De investeringen zijn bij de Voorjaarsnota 2018 geactualiseerd. Nu bij de Najaarsrapportage wordt opnieuw 

gekeken of er nog wijzigingen te verwachten zijn ten opzicht van de Voorjaarsnota. Omdat de Voorjaarsnota 

ingaat op het moment na 1e kwartaal 2018 en de Najaarsrapportage ingaat op de standen eind 2e kwartaal 2018, 

ligt het in de lijn der verwachting dat er niet veel verandert ten opzichte van de Voorjaarsnota ten aanzien van de 

kredieten voor investeringen. 

 

Toelichting op investeringen OV 

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 

 

Toelichting op investeringen Wegen 

De oorspronkelijke begroting betreft de geraamde investeringsuitgaven in 2018. De realisatie is de stand van de 

uitgaven van het tweede kwartaal 2018. De prognose is verwachte investeringsuitgaven eind 2018.  

Over de nieuwe investeringen Wegen 2018 is PS geïnformeerd middels Statenbrieven. 

 

• Bijstelling N226 aansluiting A28 (Hertekop) + fietstunnel: Rijkswaterstaat gaat de doorstroming op het 

kruispunt Hoevenlaken verbeteren. Een van de gevolgen is dat hierdoor het verkeer op de aansluiting 

A28/N266 zal toenemen. Hierdoor is een 20" linksaffer op de noordelijke afrit nodig (beheer RWS) en 

een extra rijstrook op de N226 onder het viaduct van de A28 (beheer PU). Voor de te realiseren 

werkzaamheden is een kostenverdeling van 50%/50% afgesproken.  

• Bijstelling N226 Schuttershoeflaan: De bijstelling komt voornamelijk a.g.v. een toename van kosten in 

grondverwerving en natuurcompensatie. Verder door recente onvoorziene kosten voor verwijderen van 

kabels en leidingen in de ondergrond en de veranderende marktsituatie door aantrekkende economie 

wat een opdrijvend effect op de inschrijvingsprijzen geeft 

 

Toelichting op investeringen Bedrijfsvoering 

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. 

 



39 

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. 

 

Investeringen OV      

Investeringen 2018 Categorie  Oorspronk. Realisatie Prognose Bijstellingen 

Nieuwe Tramremise A 20.000 6.500 21.500 1.500 

Overwegbeveiliging A 3.200 2.400 3.200 0 

DRIS bushaltes B 120 45 120 0 

Distributiesysteem B 4.968 6.271 6.271 1.303 

Verkoopapparatuur OV winkeliers B 676 0 676 0 

Busremise A 308 208 400 308 

Uithoflijn Infrastructuur A 56.500 14.000 65.000 8.500 

Uithoflijn Materieel A 15.000 6.000 15.000 0 

Voorbereiding Beheer en Expl. 
Uithoflijn 

A 5.430 1.020 5.430 0 

Toekomst bestendig tramsysteem A 18.000 18.700 20.000.000 2.000.000 

Subtotaal  124.202 55.144 20.117.597 2.011.611 

      

Investeringen Wegen      

Investeringen 2018 Categorie Oorspr.  Realisatie Prognose Bijstelling 

N237 Berekuil - Stichtse rotonde B 149  13  149  -  

N201 BOR Uithoorn - A2  B 166  2  166  -  

N226 traverse Leusden B 365  2  365  -  

N226 aansl. De Mof Leusbroekerweg  B 139  96  139  -  

N204 Rotonde Blokland  B 8  12  12  4  

N228 Montfoort traject 58 Quickwins B 93  65  93  -  
N198 BRAVO 3 A12 Aansluiting 
Woerden - Waarder  

B 9.728  7.305  9.728  
-  

Aanleg fietsbrug Nigtevecht over 
Amsterdam-Rijnkanaal  

B 1.849  1.081  1.849  
-  

N226 Aansluiting A28 (Hertekop) + B 5.415  1.009  6.285  870  
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fietstunnel 

N204 IJsselveld-aansluiting A12 
(corridor incl. Van Rietlaan)  

B 4.997  227  4.997  
-  

N227 Faunapassage B 1.738  839  1.738  -  

N226 Schutterhoeflaan B 2.823  292  3.242  419  

N210 Geluidsscherm  B 179  68  179  -  

N237 Fietspad Mc Donalds Zuid B 200  147  200  -  

N414 / N199 Polynorm Fietspad  B 167  -  167  -  

N401 Pilot Zonnepanelen op wegdek B 105  1  105  -  

N237 Fietspad Mc Donalds Noord B 40  16  40  -  

N411 Verkeersveiligheid Bunnik  B 1.441  579  1.441  -  

N237 Fietstunnel 5 De Bilt (Verder) B 506  64  506  -  

N212 Trajectaanpak fase 2 B 786  695  786  -  
N225 - N226 Bypass rotonde De 
Donderberg  

B 298  54  298  
-  

N402 Rotonde Slootdijk B 2.792  172  2.792  -  

N204 Aanleg Bermverhardingen B 754  -  754  -  

Provinciaals verkeersmodel B 307  17  307  -  

Subtotaal  35.043  12.756  36.337  1.293  

      

      

Nieuwe Investeringen      

Wegen      

Investeringen Categorie  2019 2020 2021 2022 

N417 Trajectaanpak B 1.060     

N409 Verkeers- en fietsmaatregelen B 177     

N224 Aanleg Kruispunt Hoevelaar B 218     
N410 Quickscan Burgweg 
(verkeersmaatregelen) 

B 888     

Subtotaal  2.343  -  -  -  

      

      

Investeringen Bedrijfsvoering      

Investeringen 2018 Categorie  Oorspronk. Realisatie Prognose Bijstellingen 

Huisvestiging Archimedeslaan B 162 124 2.072 1.910 

Automatisering algemeen B 887 0 1.512 625 

Subtotaal  1.049    
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Bijlage 5: Afkortingenlijst  
 
ARK Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 
AVP Agenda Vitaal Platteland 
AVU Afvalverwijdering Utrecht 
AWB Algemene Wet Bestuursrecht 
BBL Bureau Beheer Landbouwgronden 
BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
BDU Brede Doeluitkering 
BRIK Bijzondere Realisaties Intelligente koppelingen 
BiSC Bibliotheek Servicecentrum 
BMW Bodem-, Water- en Milieubeleid 
BNG Bank Nederlandse Gemeenten 
BKWO Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 
BOA Buitengewone opsporingsambtenaren 
BOR Bereikbaarheidsoffensief Randstad 
BRTN Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland 
BRU Bestuur Regio Utrecht 
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken 
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CEMT Conferentie van Europese Ministers van Transport 
CEP Centraal Economisch Plan 
CPB Centraal Planbureau 
CROW  St. Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw 
CVB Commissie Vaarwegbeheerders 
CvdK Commissaris van de Koning 
EBU Economic Board Utrecht 
EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
EHS Ecologische hoofdstructuur 
EMU Europese Monetaire Unie 
ERRIN European Regions Research and Innovation Network 
EU Europese Unie 
FIDO Financiering decentrale overheden 
FINC Financieel netwerk Innovatieve Constructies 
GWW Grote Wegenwerken 
HNP Huis Nederlandse Provincies 
HRM Human resource management 
IBT Interbestuurlijk toezicht 
IFLO Inspectie Financiën Lokale Overheden 
IGP Integraal gebiedsprogramma 
ILG Investeringsprogramma landelijk gebied 
IPO Interprovinciaal overleg  
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
KC Kunst Centraal 
KCC Klant Contact Centrum 
KRW Kaderrichtlijn water 
KWA kleinschalige wateraanvoer 
LEU Landschap Erfgoed Utrecht 
LTOP lange termijn onderhoudsplanning 
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport 
MKB Midden- en kleinbedrijf 
MRB Motorrijtuigenbelasting 
NARIS Risicomanagement Informatie Systeem 
NEN NEderlandse Norm 
NHW Nieuwe Hollandse Waterlinie 
NWB Nederlandse Waterschapsbank 
NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht 
ODRU Omgevingsdienst Regio Utrecht 
OMU Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht 
OV Openbaar vervoer 
PAS Programmatische aanpak Stikstof 
PHS Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 
PMP Provinciaal Milieubeleidsplan 
POP(-subsidie) Plattelandsontwikkelingsprogramma 
PPL Provinciaal Programma Luchtkwaliteit 
PROMEV proactief meten verkeersveiligheid 
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PRS Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 
PRV Provinciale Ruimtelijke Verordening 
PUEV Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid 
PURPLE Peri Urban Regions Platform Europe 
RAG Ruimtelijke Agenda Gemeenten 
RAP Ruimtelijk actieprogramma 
RF Revolverend Fonds 
RO Ruimtelijke Ontwikkeling 
RodS Recreatie om de Stad 
ROK Realisatieovereenkomst 
ROV Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 
RSL(U) Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Utrecht) 
RUD Regionale Uitvoeringsdiensten 
RVM Regionale Verkeersmanagement 
RVMC Regionale Verkeersmanagementcentrale 
SMO Stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling 
SMPU Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht 
SOK samenwerkingsovereenkomst 
STAR Smart Traffic Accident Reporting 
SWOV Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
SWUNG Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid 
TOP Toeristische opstappunten 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
UMP Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan  
USP Utrecht Science Park 
UTR Utrecht Toerisme en Recreatie 
UVL Utrechts verkeersveiligheidslabel 
UvW Unie van Waterschappen 
VMC verkeersmanagementcentrale 
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 
VRI Verkeersregelinstallatie 
VRU Veiligheidsregio Utrecht 
VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
V&J Veiligheid en Justitie 
WBO Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling 
WGR Wet gemeenschappelijke regelingen 
WKO Warmte-koude-opslag 
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening 

 

 


