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Aanleiding, opdracht en scope
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Aanleiding

Tijdens de behandeling van de Begroting 2022, de Kadernota 2022–2025 en eerder van de Begroting 

2021, hebben PS gevraagd om een vooruitblik op de financiële ontwikkelingen in de periode 2025 tot 

2040. Hiervoor is de concernopgave ‘Groeisprong Utrecht 2040’ gestart. 

Opdracht aan TwynstraGudde/Rebel

▪ Integraal beeld van de groeisprong, trends, rol provincie, financiële effecten en bekostiging

▪ Ontwikkelingen met significante financiële gevolgen

▪ Samenhang tussen thema’s is helder

▪ Updatebaar financieel model 

Resultaat: analyse geeft inzicht in de ontwikkelingen, benodigde 

middelen, mogelijke bekostiging en vormt input voor opstellen van de 

Kadernota 2023. 



Context
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▪ Omgevingsvisie is uitgangspunt, focus op Groeisprong

▪ Werken met scenario’s

▪ Inzicht in aannames en onzekerheden

▪ Eenduidige definities van financiële effecten: 

incidenteel/structureel, investeringen of exploitatielasten

▪ Oog voor samenwerking met omgevingspartijen

▪ Leren door te doen



Waar staan we nu?
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Inhoudelijke check groeiopgaven
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Scope / afbakening (PM)
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Wonen
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Economie en Gezondheid
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Natuur en Recreatie
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Energie en Klimaat
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Bereikbaarheid
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Financieel model
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▪ Het is een dynamisch rekenmodel dat keuzes en ambities in de vijf groeiopgaven uit de Omgevingsvisie direct 

vertaalt in financiële effecten voor de Provincie. 

▪ Het ondersteunt daarmee de beslissers. Het model maakt zelf GEEN keuzes.

▪ Binnen de groeiopgaven wordt het mogelijk om – op basis van bestuurlijke keuzes – een aantal beleidsopties 

aan en uit te zetten, waarbij de opgaven worden weggezet in de tijd. Het aan-/uitzetten van een interventie 

vertaalt zich automatisch in de financiële effecten voor de Provincie (begroting, liquiditeit en kengetallen). 

▪ Voor dekking kijken we naar Provinciefonds en MRB als reguliere dekkingsbronnen, waarbij we voor MRB 

varianten presenteren. Daarnaast nog nader uit te werken extra regel: andere dekkingsbronnnen. NB: bijdragen 

derde partijen en terugverdienvermogen nemen we al per project mee. 

▪ Voor de bruikbaarheid door de Provincie wordt het rekenmodel voorzien van een overzichtelijk ”dashboard”. 



Wat kan het model? 
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▪ Beschikbare kennis bundelen (we voegen zelf geen kennis over projecten/kosten toe maar baseren ons op de 

aangereikte info)

▪ Scenario’s inzichtelijk maken

▪ Enkele rekenregels / causale verbanden → bouwstenen binnen een scenario

▪ Scenario-onafhankelijke bouwstenen (bijv. bodemdaling) toevoegen áls hiervoor rekenregels beschikbaar zijn

▪ Ambitieniveaus per opgave (bijv. ambitie bereikbaarheid laag/hoog)

▪ Bij projecten die sowieso moeten gebeuren: resterende bekostigingsopgave (derden) in afhankelijkheid van inzet 

provincie

▪ Beschikbare middelen derden modelleren, voor zover bekend

▪ Financieel effect op totaalniveau tonen (abstract, omdat we sommige kasstromen evenredig in de tijd wegzetten, 

en omdat we assumpties moeten gebruiken voor % provincie)



Wat kan het model niet?
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▪ Keuzes optimaliseren → voor sommige investeringen is er geen sprake van automatisme, maar van 

beleidsvrijheid

▪ Afweging maken tussen effecten van investeringen/groeiopgave en/of tussen groeiopgaven

▪ MKBA-achtige output als gevolg van investering X of combinatie van investeringen X, Y, Z laten zien

▪ Invullen wat nog niet bekend is → als de data er niet zijn dan is dat wellicht aanleiding tot inhoudelijk 

vervolgonderzoek door de provincie

▪ Impact externe invloeden modelleren (klimaatscenario’s, etc.)

▪ Concrete keuzes (project A op locatie B) identificeren

▪ Uitspraken doen over beschikbaarheid middelen derden, wel (deels) over de benodigde omvang daarvan

▪ Puntmeting van het effect (x mln euro nodig in jaar z)



Filosofie financieel model
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Afsluiting


