
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

 

DATUM 16-6-2021 

AAN FAC  

VAN Robert Strijk 

ONDERWERP Planning Nota investeren 

 

 

Inleiding 
Op 24 maart jl. is de FAC geïnformeerd over de  aangepaste planning voor de actualisatie van de nota investeren 

(2021AC12). De planning stelde dat op 19 mei de Notitie Grote- en complexe projecten met daarbij beheersing en 

monitoring van deze projecten geagendeerd zou worden voor bespreking in de FAC. Dat is niet gelukt en ook voor 

de FAC 16 juni kan deze nog niet aan de FAC worden toegestuurd.  

 

a. Reden van uitstel  

De reden van uitstel is het feit dat in de praktijk blijkt dat de totstandkoming van een uniforme nota, die Provincie 

breed bruikbaar is, meer afstemming en uitwerking vereist met de verschillende domeinen. In de huidige situatie 

geldt er geen uniforme aanpak voor bijvoorbeeld de toerekening systematiek en de projectfasering. Om te komen 

tot een integrale nota die werkbaar is voor alle domeinen binnen de Provincie Utrecht is het essentieel de dilemma’s 

en vraagstukken verder uit te werken, waarbij een uniforme aanpak nagestreefd wordt. Wij merken dat o.a. de 

volgende probleemstellingen nadere interne afstemming vraagt om te komen tot een kwalitatief goed en werkbare 

nota voor de gehele organisatie: 

1) Op welke wijze dienen de huidige toerekening systematiek gewijzigd te worden naar een uniforme aanpak 

die geldt voor de gehele provincie; 

2) Verwerking van indexatie bij de verschillende projecten; 

3) Hoe om te gaan met de beheersing en de verantwoording in de verschillende P&C producten; 

4) Welke projectfaseringen worden aangehouden en op welke wijze wordt de besluitvorming omtrent de 

verschillende projectfases ingeregeld; 

5) Duiding van complexe/grote projecten en de hierbij geldende criteria. 

 
b. Huidige stand van zaken;  

Op dit moment bevinden wij ons in de beeldvormende fase waarin de huidige nota op verschillende punten wordt 
herijkt. Hierbij worden de hierboven genoemde  probleemstellingen nader uitgewerkt en besproken. Wij bevinden 
ons in de fase dat de basis van de herijkte nota staat, maar op enkele onderwerpen nog verder uitgewerkt dient te 
worden. 

 

In voorliggend memo wordt een voorstel gedaan voor een herijkte planning met als uitgangspunt dat besluitvorming 

over de nota geagendeerd wordt in Q1 2022. 

 

Het voorstel voor de herijkte planning ziet er als volgt uit. Gezien de planning van PS voor het kalenderjaar 2022 

nog niet gereed is doen wij een voorstel ten aanzien van de planning voor de besluitvormende fase. 
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Gremia Onderwerp Oorspronkelijke 
datum (2021AC12) 

Voorstel herijkte datum  

Beeldvorming  

FAC 
- Herijkte planning 
- Presentatie wijzigingen BBV 
tav Nota 

19 mei 2021 
16 juni 2021 

FAC 

- Vrije ruimte in te vullen door 
de FAC. Voorstel: Project 
Maarsbergen 
(introductiecasus) 
- Presentatie Grote- en 
complexe projecten met 
daarbij beheersing en 
monitoring van deze projecten 

19 mei 2021 

oktober 2021 werksessie 
(in overleg met griffie) 

FAC 

- Presentatie Besluitvormings- 
en sturingsmodel 
- Presentatie 
ramingssystematiek 

8 september 2021 
november 2021 
werksessie (in overleg met 
griffie) 

Oordeelsvorming 

FAC 1e concept Nota investeren 
6 oktober 2021 Eind november (in overleg 

met griffie) 

Besluitvorming 

PS Aanleverdatum griffie en PS 
3 november 2021 Q1 2022: Planning PS 

2022 nog niet bekend 

PS 
Aanlevering technische 
vragen 

17 november 
2021(vóór 09.00 uur) 

Q1 2022: Planning PS 
2022 nog niet bekend 

PS 
Antwoorden technische 
vragen  

22 november 2021  
Q1 2022: Planning PS 
2022 nog niet bekend 

FAC Nota investeren (Eindversie) 24 november 2021 
Q1 2022: Planning PS 
2022 nog niet bekend 

Commissie BEM Nota investeren (Eindversie) 1 december 2021 
Q1 2022: Planning PS 
2022 nog niet bekend 

PS vergadering Vaststellen nota  15 december 2021 
Q1 2022: Planning PS 
2022 nog niet bekend 

 
 
 
 

 

  


