
 

 

 

MEMORANDUM 

2021FAC12  
 
 
 
 
 

DATUM 24-3-2021 

AAN Provinciale Staten  

VAN Gedeputeerde Robert Strijk 

ONDERWERP Aangepaste planning Nota investeren 

 
Ik heb u toegezegd de aangepaste planning te delen ten aanzien van de actualisatie van de Nota Investeren 
aangezien er foutief was uitgegaan van PS-cycli. Middels dit memo pas ik de planning aan. 
 

1. Inleiding 
In de Financiële verordening (artikel 11, lid 4) is opgenomen dat er telkens voor een periode van vier jaar een Nota 
investeren wordt vastgesteld door PS. De betreffende nota bevat tenminste:  

a. de grondslagen voor investeren, activering, waardering en exploiteren van vaste activa; 
b. de termijnen en methodieken voor afschrijvingen van vaste activa; 
c. het moment waarop de afschrijving van vaste activa aanvangt; 
d. de uitwerking in onderliggende beleidsnota’s, de nota’s kapitaalgoederen inclusief 

meerjarenonderhouds- en investeringsplannen. 

De nota investeren zorgt voor uniforme spelregels rondom investeren. Aan de hand van de vastgestelde nota 
investeringen en de uitwerkingen in de nota’s kapitaalgoederen mobiliteit en bedrijfsvoering wordt een meerjaren 
investeringsplanning (MIP) en meerjaren onderhoudsplanning (MOP) voor de kapitaalgoederen opgesteld en 
zullen de financiële effecten, als gevolg van de kapitaalslasten, zichtbaar worden. Deze financiële effecten 
worden verwerkt in de begroting en de jaarrekening. 

Daarnaast is de Nota investeren een uitwerking van de wettelijke kaders, de Verordening interne zaken en de 
Financiële verordening van de Provincie Utrecht. Het bevat het begrippenkader, criteria en het (bestuurlijk) proces 
voor activeren, waarderen en exploiteren. In de Nota investeren worden tevens criteria opgesomd wanneer een 
project als ‘complex’ wordt aangemerkt. 

2. Planning 
Gremia Onderwerp Datum 
Beeldvorming 

FAC 

- Notitie wijzigingen BBV tav Nota 
- Notitie Grote- en complexe projecten 
met daarbij beheersing en monitoring 
van deze projecten 

19 mei 2021 

FAC Notitie Besluitvormings- en 
sturingsmodel 16 juni 2021 

FAC 
- Notitie ramingssystematiek 
- Ruimte voor onderwerp naar wens 
van de FAC 

8 september 2021 

Oordeelsvorming 
FAC 1e concept Nota investeren 6 oktober 2021 
Besluitvorming   
PS Aanleverdatum griffie en PS 3 november 2021 
PS Aanlevering technische vragen 17 november 2021(vóór 09.00 uur) 
PS Antwoorden technische vragen  22 november 2021  
FAC Nota investeren (Eindversie) 24 november 2021 
Commissie BEM Nota investeren (Eindversie) 1 december 2021 
PS vergadering Vaststellen nota  15 december 2021 
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3. Oordeelsvormingsfase 
Voor de oordeelsvormingsfase is ervoor gekozen om per onderwerp een notitie te schrijven die in de betreffende 
FAC behandeld wordt. Hierdoor wordt de FAC per onderwerp uitvoerig geïnformeerd met betrekking tot de 
wijzigingen en de nadere uitwerking in de nota. Naar aanleiding van de behandeling in de FAC kan de nota 
aangepast worden naar wens van de Provinciale Staten. Voor bepaalde onderwerpen kan gekozen worden om 
een andere invulling te geven aan de behandeling in de FAC.  
 
 
 
 
 
 
 
  


