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Inleiding

• Nieuwe nota investeren Provincie Utrecht op de 
agenda in 2022

• In afgelopen jaren wijzigingen geweest in BBV

• Eind 2019 nieuwe notitie materiële vaste activa 
van commissie BBV uitgebracht
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Belangrijkste 
wijzigingen BBV
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Notitie materiële vaste activa BBV november 2019
• Samenbrengen van allemaal losse notities en vragen/antwoorden afgelopen jaren

• Specifiek hoofdstuk opgenomen voor o.a. raadsleden en statenleden: uitleg over activeren en 
onderhoud

• Keuze om nadere regels vast te stellen in de financiële verordening (216) of een nadere nota vast 
te stellen. Bij Provincie Utrecht via Nota investeren.

• Onderhoud krijgt meer aandacht in notitie. Dit past in landelijk beeld van aandachtspunten (stille 
lasten, achterstallig onderhoud, bijv. aan wegen/bruggen/viaducten)
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Rol van de Staten (mogelijke invulling)
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Goedkeuren beleid en via begroting/jaarrekening vaststellen dat 
beleid wordt uitgevoerd (o.a. grens wanneer iets kosten is en 
wanneer investering, maar ook sturen op halen doelstellingen)

Algemene kaders over welke activa provincie moet hebben en 
hoe hiermee om te gaan

Afzonderlijke investeringsbeslissingen (via algemeen besluit of 
individuele voorstellen)

Kwaliteit van materiële vaste activa bewaken en evt. bijsturen. 
Sluit het aan op doelen van de provincie? Kost het niet teveel 
geld?

Mogelijkheid om kaders te stellen voor onderhoud van 
infrastructuur, voorzieningen en gebouwen (o.a. bepalen 
kwaliteitsniveau van activa).  
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Belangrijkste wijzigingen BBV afgelopen jaren
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Zakelijke rechten (bijv. 
erfpacht) in balans 

laten zien en 
toelichten

Vanaf 1 januari 2017 
verplicht activeren alle 

investeringen (ook 
materieel nut -> 

wegen etc.)

Focus op eigendom: 
is bepalend waar het 
op de balans komt

Interne uren activeren 
geen keuze meer -> 

verplicht

Nadere richtlijnen 
voor verwerking 

software (o.a. door 
meer cloud

oplossingen)

Klein en groot 
onderhoud ten laste 
van resultaat (voor 
groot onderhoud 

voorziening mogelijk)

Voorziening groot 
onderhoud: 

beheersplan verplicht 
(max 5 jaar oud)

Achterstallig 
onderhoud met 

veiligheidsissues/
kapitaalvernietiging 

voorziening verplicht

Aandacht voor 
investeringskredieten
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BBV geeft aantal thema’s mee voor besluitvorming in financiële 
verordening of afzonderlijke nota

• Drempelbedrag voor activering

• Keuze voor hanteren voorziening groot onderhoud of via begroting (vaak bij begroting)

• Investeringskredieten: 

– informatie/afspraken over de momenten waarop gerapporteerd moet worden over kredieten dan wel voorstel tot open 
houden/afsluiten van kredieten. 

– Minimumbedrag wat overgeheveld kan worden
– Maken van afspraken over hoe lang een krediet open kan worden gehouden (bijv. max X jaar, anders voorstel aan PS 

of het aantal keer dat een krediet mag worden overgeheveld)
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Vragen?
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