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Voorwoord

Voor u ligt de eerste voorjaarsnota. Deze voorjaarsnota komt in de plaats van de kadernota. In
tegenstelling tot de voormalige kadernota is de voorjaarsnota vooral een discussiestuk. In de
voorjaarsnota dient enerzijds een samenhangend inzicht in de actuele stand van zaken rond de
beleidsrealisatie en financiële uitkomsten en anderzijds een doorkijk naar de verwachte
ontwikkelingen (zowel beleidsmatig als financieel) te worden gegeven. Hiermee wordt beoogd PS
input te leveren voor een eerste politieke gedachtewisseling op hoofdlijnen van beleid ter
voorbereiding van de Programmabegroting 2005. Vanzelfsprekend zullen hierbij ook de financiële
kaders worden betrokken.

In Hoofdstuk 1 geven wij een vergezicht naar beleidsmatige en strategische ontwikkelingen waar wij
van verwachten dat we daar de komende jaren mee te maken zullen krijgen. In Hoofdstuk 3 en 4
blijven we veel dichter bij huis en geven we concreet aan welke activiteiten we willen ontplooien om
ons regulier beleid naar behoren uit te kunnen voeren.
In Hoofdstuk 3 en 4 wordt ook aangegeven welke extra middelen nodig zijn voor de beschreven
activiteiten. De hiervoor beschikbare middelen zijn aangeduid in hoofdstuk 2 “financieel perspectief”.
Dit is een wat globalere versie van het financieel perspectief zoals u dat in het verleden van ons
gewend was.
De beschikbare middelen vloeien onder meer voort uit een positief rekeningsaldo over 2003; een
indicatie hiervan is in de voorjaarsnota meegenomen. Daarnaast kan door een alert treasurybeleid
waarin we profiteren van een enigszins herstellende lange termijnrente, let wel de korte termijn rente
is nog altijd erg laag, de prognose van de rentebaten belangrijk naar boven worden bijgesteld.
Daarbij komt nog het vrijvallen van de “bakstenen”van de UNA die ons een incidenteel voordeel
oplevert van maar liefst € 53 miljoen. Dit bedrag willen wij gebruiken om een stimuleringsfonds op te
zetten. In Hoofdstuk 6 hebben wij dit nader omschreven. Wij willen hier expliciet met u over
discussiëren.

En last but not least brengen we u uiteraard op de hoogte van de stand van zaken van de uitvoering van
het coalitieakkoord en dan specifiek over de stelposten zoals die opgenomen zijn in de
Programmabegroting 2004. En daarbij luidt mijn conclusie dat we tevreden kunnen zijn over de
voortgang.

Majeure beleidsmatige wijzigingen zijn er, zo kort na de start van het nieuwe college, nog niet. Waar
het op aankomt is om vast te houden aan de vaart in de uitvoering, vast te houden aan het nieuw elan
dat we ingebracht hebben, om oog te blijven houden voor nieuwe ontwikkelingen, om in toenemende
mate projectmatig te gaan werken, en uiteraard wil ik vast blijven houden aan het bestendige
financiële beleid. Tegelijkertijd zullen we ook zaken los moeten laten: we moeten ons meer
concentreren op uitvoering in plaats van beleid, we moeten onze manier van werken verder herzien en
ons ontdoen van inefficiënte werkwijzen, bovendien zullen we bepaalde taken moeten herzien of
afstoten.

 J.G.P.  van Bergen

Gedeputeerde Financiën
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Hoofdstuk 1.  Maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken

1.1 Inleiding
De provincie Utrecht kijkt vooruit. In 1996 zag de strategienota 2000 Voorbij het licht, gevolgd door
de notitie Utrecht: presterende provincie in 2001. Het gedachtegoed uit beide notities is nog steeds
actueel en uitgangspunt voor ons beleid. Het coalitieakkoord is daar ook helder over en gaat door op
de ingeslagen weg. Door een integrale gebiedsgerichte aanpak en een uitgekiende samenwerking met
andere overheden en maatschappelijke organisaties in de komende jaren, gaan we de sociale,
ruimtelijke en economische ambities van de provincie Utrecht realiseren. Zonder daarbij onze
wettelijke taken als toezichthouder te verwaarlozen. De effecten van ons handelen zullen worden
gemeten en getoetst aan de vooraf geformuleerde kaders en doelstellingen.

De provincie Utrecht is in beweging. Verschillende uitdagingen concentreren zich op het grondgebied
van de provincie. In de stadsgewesten Utrecht en Eemland spitst de aandacht zich toe op wonen en
werken. Daarnaast ligt in regio’s als de Heuvelrug en het westelijk weidegebied de nadruk op natuur,
landschap, recreatie en landbouw, al moeten de economische en ontwikkelingsfuncties van
centrumgemeenten als Veenendaal en Woerden niet worden onderschat. Deze belangrijke
maatschappelijke onderwerpen vragen om een actieve aanpak.

Wij hebben de ambitie om deze uitdagingen aan te pakken. Een aantal strategische plannen bieden
daarbij houvast. Plannen over de inrichting van de ruimte, over de wegen en het openbaar vervoer,
over het milieu en over het water geven de koers aan. Als we spreken over sociale, economische en
ruimtelijke ontwikkelingen dan staat het begrip duurzaamheid centraal. Duurzaamheid in de zin van de
balans tussen economische groei, sociale vooruitgang en bescherming van natuur en milieu. Op die
manier is duurzaamheid gericht op het verhogen van de kwaliteit van de Utrechtse samenleving. Er is
dus volop werk aan de winkel. Nu de plannen er (bijna) liggen, is onze aandacht gericht op uitvoering
ervan. Dat vraagt van provinciale en gedeputeerde staten van Utrecht een sterke gerichtheid op het
behalen van resultaten. In het duale bestel heeft ieder daarin een eigen verantwoordelijkheid.
Provinciale Staten moeten de rol van opdrachtgever vervullen en wij, met onze werkorganisatie, zijn
uitvoerder.

1.2 De maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken
De publieke agenda in de provincie Utrecht wordt bepaald door uiteenlopende maatschappelijke
vraagstukken. Om wat willekeurige onderwerpen te noemen: de grote druk op de woningmarkt, de
overbelasting van het hoofdwegennetwerk in de provincie, de sociaal-culturele tegenstellingen tussen
de stad Utrecht en de rest van de provincie, de geleidelijke verloedering van natuur en landschap en de
kwetsbare eenzijdige economische structuur van het gebied.

Stad en Land
De stedelijke gebieden rond Utrecht en Amersfoort staan voor complexe vraagstukken. De provincie
voelt zich daarbij betrokken en zet zich in om, samen met de besturen van die gebieden, oplossingen te
bereiken. Het gaat daarbij vooral om bouwen en stedelijke vernieuwing, woonruimteverdeling,
bereikbaarheid, openbaar vervoer, vestigingsklimaat voor bedrijven, recreatief groen, cultuur en de
sociale agenda.

Het landelijk gebied, gekenmerkt door karakteristieke landschappen zoals de Heuvelrug, het
Veenweidegebied, het Kromme Rijngebied en de Lopikerwaard met daarin kleine(re) stedelijke
kernen, moet vitaal en leefbaar blijven. Dit vraagt aandacht voor de bereikbaarheid, de sociale
samenhang en de woonruimteverdeling. Maar ook voor het behouden van de diversiteit opdat de
inwoners kunnen blijven genieten van de ruimte, rust, recreatie, natuur en cultuurhistorie.

Stad en land hebben elkaar nodig en zijn complementair, of het nu gaat om de economische
ontwikkeling en de (groei van de) mobiliteit, of de toekomst van de landbouw, de natuur en het
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landschap, of het juiste aanbod van zorg- en dienstverlening of cultuur. Dit vraagt dus om oplossingen
die met die samenhang rekening houden.

Mobiliteit en economische groei
Mobiliteit is onmisbaar voor het functioneren van onze samenleving en de concurrentiepositie van de
Randstad en de provincie Utrecht. Een doelmatig verkeers- en vervoersysteem ten behoeve van de
bereikbaarheid, dat dienstbaar is aan de maatschappelijke behoeften, is essentieel. Het Strategisch
Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU) 2004-2015 vormt het beleidskader om de bereikbaarheid in
onze provincie te waarborgen, uitgaande van een netwerkbenadering.

Vooral voor de economische ontwikkeling is de bereikbaarheid een belangrijke randvoorwaarde.
In de huidige woelige conjunctuur heeft ook het bedrijfsleven in de provincie Utrecht het moeilijk. De
werkgelegenheidsgroei in de provincie neemt af en was in 2002 zelfs negatief. De werkloosheid loopt
op. In het Economisch Beleidsplan 2003-2007 is als centrale doelstelling opgenomen: het stimuleren
van een duurzame economische ontwikkeling van de provincie Utrecht. Dat betekent ook dat de
Utrechtse economie werk zal moeten bieden voor laaggeschoolden.
Onze inzet is gericht op het invullen van randvoorwaarden die economische ontwikkeling bevorderen.
Onze partners zijn de Kamers van Koophandel, gemeenten en bedrijfsleven, en met hen worden
programma’s opgesteld die het (internationale) vestigingsklimaat in de provincie aantrekkelijk
houden.

Zorg en cultuur
Wij willen komen tot een aanbod van zorg- en dienstverlening dat uitgaat van de behoeften van de
burgers. Dit aanbod dient vraaggericht, samenhangend, cliëntgericht, efficiënt en effectief te zijn. De
inzet van de provincie is gericht op vermaatschappelijking van de zorg met een goede koppeling
tussen wonen, zorg en welzijn.
Per beleidsterrein dient het aspect van interculturalisatie (verder) concreet vorm te krijgen.

Wij willen een kwalitatief en divers aanbod aan cultuur realiseren dat kan blijven rekenen op een sterk
draagvlak onder de bevolking. In dat cultuurbestel moeten de verschillende functies evenwichtig tot
hun recht komen en speelt de provincie in op behoeften en ambities in zowel stedelijk als landelijk
gebied.

Bestuurlijke samenwerking
Om te komen tot een veilige provincie, dienen de verschillende bestuurslagen in de provincie een
bijdrage te leveren vanuit hun wettelijke taken en bevoegdheden. Daarnaast krijgt handhaving meer
prioriteit. Uitgangspunt is dat wij niet willen gedogen. Dit geldt voor alle provinciale
handhavingstaken. Dit vereist echter wel handhaafbare regels (ook van het Rijk).
Wel beschouwd kan de provincie op vrijwel geen enkel beleidsterrein exclusief opereren en haar
ambities alleen waarmaken door zichzelf optimaal te organiseren en door samenwerking met en geld
van andere overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Toekomstgericht werken
Nog meer dan voorheen zullen we moeten anticiperen op de toekomst, omdat de wereld voortdurend
en in hoog tempo verandert, door allerlei demografische, economische en fysische ontwikkelingen.
Bovendien moet de provincie zich bewuster gaan positioneren om blijvend haar meerwaarde te kunnen
bewijzen.
Daartoe gaat de provincie - onder andere met behulp van toekomstverkenningen - voor een beperkt
aantal maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken, enkele mogelijke strategieën,
‘aangrijpingspunten’ en beleidsopties formuleren. Op basis van deze exercities zullen we onze visie op
de toekomst van de provincie in 2030-2050 formuleren, waarmee we zonodig in de loop van deze
collegeperiode het vigerende beleid kunnen bijstellen.
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De maatschappelijke vraagstukken die nu aandacht vragen, zijn :
1. Hoe ontwikkelt de mobiliteit zich in de komende decennia, en wat wil én kan de provincie doen

aan het beheersen van de diverse problemen als gevolg van groeiende mobiliteit?
2. Hoe ontwikkelt zich in de komende decennia de sociale structuur in het grootstedelijke gebied

(Utrecht en Amersfoort) zich, versus de ontwikkeling van de sociale structuur in de omliggende
gemeenten, en wat wil en kan de provincie daaraan doen, (mede) in relatie tot de demografische en
economische ontwikkelingen en de verstedelijking?

3. Hoe ontwikkelt zich de verstedelijking van de provincie Utrecht in de komende decennia, en
welke invloed wil en kan de provincie daarop uitoefenen?

4. Hoe ontwikkelt het agrarisch productielandschap zich in de komende decennia, en wat wil en kan
de provincie daarmee en wie gaan het landelijk gebied straks beheren, in het licht van de
(autonome) sociaal-economische, klimatologische en hydrologische ontwikkelingen?

5. Hoe (-veel-zijdig) ontwikkelt de economische structuur en positie van de provincie Utrecht zich in
de komende decennia, en wat wil en kan de provincie daarvoor betekenen? Een en ander in het
licht van (mogelijk behoud en versterking van) de huidige positie van de provincie Utrecht als
toegangspoort, draaischijf en economische (kennis)motor van de Randstad, met alle mogelijke
gevolgen van dien voor de verstedelijking, de natuur- en  landschapswaarden, de sociale
samenhang en de economie in de regio.

6. Hoe kan het (nu nog) zeer waardevolle culturele erfgoed worden behouden, versterkt en optimaal
worden gebruikt voor de toekomst, en wat wil en kan de provincie daarvoor betekenen?

De bestuurlijke vraagstukken die nu aandacht vragen, zijn:
1. Hoe bouwen we met onze partners (overheden, intermediairs en maatschappelijke organisaties) in

de provincie, de Randstad en Den Haag een vertrouwensrelatie op, op basis waarvan we
gemeenschappelijke agenda’s kunnen vormen en realiseren, en welke coalities op welk
schaalniveau moeten we daarvoor smeden?

2. Hoe wil en kan de provincie omgaan met de op gespannen voet met elkaar staande eigen rol als
toezichthouder enerzijds en ontwikkelaar anderzijds?

3. Hoe maken we optimaal gebruik van (de bestaande) investeringsprogramma's (van het Rijk of de
EU), i.c. moeten we de prioriteitsstelling koppelen aan de kansen op geld?

4. Hoe gaat de provincie (momenteel) om met het kiezen tussen ‘het maken van (politieke) keuzen’
in versus ‘het ‘slechts’(zakelijk) besturen’ van lopende (beleids-)processen, en wat betekent dat
voor de toekomst?

Daarnaast zijn er ook een aantal organisatorische vraagstukken die aandacht vragen:
• Hoe kunnen we de betrokken beleidsterreinen elkaar onderling laten versterken (méér synergie)?
• Hoe betrekken we het bestuur, het management én de werkvloer in de discussies?
• Hoe zorgen we dat de provinciale medewerkers(individueel) strategischer leren denken en gaan

handelen?

Het komende jaar geven wij in eerste instantie prioriteit aan ‘de beantwoording’ van de inhoudelijke,
maatschappelijke vraagstukken, de andere vraagstukken zullen daarbij zomogelijk gelijk worden
meegenomen.

1.3 Samenwerkingsverbanden
Wij vinden het belangrijk met kracht te werken aan een bestuurs- en organisatiecultuur die gericht is
op uitvoering van beleid en het behalen van resultaten. Een cultuur die door een gebiedsgerichte
aanpak dichter bij de inwoners van de provincie staat en die door een uitgekiende samenwerking
tussen overheden en maatschappelijke organisaties afrekenbare resultaten voor de Utrechtse
samenleving oplevert. Deze bestuurlijke aanpak met accent op uitvoering kent drie pijlers die alleen in
hun onderlinge samenhang effectief zijn: gebiedsgericht, projectmatig, integraal.

De uitvoering van provinciale plannen wordt daarom gekoppeld aan gebiedsgericht en projectmatig
werken. De strategische plannen van de provincie zullen de richting aangeven waarin een gebiedsvisie
zich zal kunnen ontwikkelen. Elk gebied krijgt bovendien de ruimte om een daarbij horend
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uitvoeringsprogramma te maken, de “regionale agenda”. De middelen om een dergelijk programma
daadwerkelijk uit te voeren worden gebundeld om effectiever ingezet te kunnen worden. Elk
gebiedsprogramma krijgt zijn vertaling in concrete projecten waarin de resultaten van het afgesproken
beleid zichtbaar worden.

Op vrijwel geen enkele beleidsterrein kan de Provincie Utrecht exclusief opereren, of is dat erg
productief. De provincie kan en wil haar ambities alleen waarmaken door samenwerking, met
gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De rollen waarin de provincie optreedt en
de partners waarmee op de een of andere manier wordt samengewerkt, verschillen telkens. Lange tijd
heeft dat erin geresulteerd, dat we als provincie solistisch zijn opgetreden. Gaven we vroeger de
voorkeur aan rollen als: toezicht houden, goedkeuren, regisseren en het bepalen van de kaders. Door
de opkomst van de ‘netwerksamenleving’ en de veranderde perceptie op hoe de overheid dient te
opereren, bleek het wenselijk solistische, afstandelijke rol te relativeren. Tijdens de coalitievorming in
2003 hebben wij daarom gekozen voor een duidelijke accentverlegging: van beleid naar uitvoering
samen met de betrokken partijen.
Investeren in goede samenwerking vraagt tijd. We moeten met onze partners om de tafel, we moeten
een vertrouwensrelatie opbouwen, we moeten gemeenschappelijke agenda’s vormen. Daarbij moeten
we tegelijk zoeken naar de geschikte strategie in eigen kring en de samenwerking zoeken met derden.
Dat levert zonder twijfel wrijving op, maar we zullen het gesprek en de samenwerking opzoeken, naar
binnen en naar buiten. Want we zijn ervan overtuigd dat zonder te investeren in duurzame
samenwerking we inhoudelijk onvoldoende kunnen klaarmaken. Die samenwerking kent drie
speerpunten:
• Samenwerking met de vier regio’s in de provincie en de inliggende (samenwerkende) gemeenten;
• Samenwerking in de Randstad;
• Samenwerking met andere overheden, intermediairs en maatschappelijke organisaties.
Ook op andere fronten wordt samenwerking gezocht, maar als opvattingen en belangen confronteren,
dan kiezen we voor de samenwerking op de drie genoemde niveaus.

Samenwerking met de vier regio’s in de provincie en de inliggende (samenwerkende) gemeenten.
De provincie heeft gekozen voor het Utrechts model, dat er kortweg op neerkomt dat we vier regio’s
onderscheiden in Utrecht: het Stadsgewest Utrecht (het “BRU”), Eemland, Utrecht-West en Zuid-Oost
Utrecht. Voorzover daar nog geen sprake van is zien we graag dat er in elke regio een  intensieve
samenwerking ontstaat tussen de gemeenten onderling en van daaruit met de provincie en het
maatschappelijk veld.
Maatschappelijk achten we de vraagstukken van verstedelijking in onze provincie het meest urgent.
Daarom hechten wij zeer aan goede en intensieve samenwerking met de steden Utrecht en Amersfoort,
alsmede met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan ze deel uitmaken. Naar ons
inzicht kan duurzame samenwerking tussen de provincie en deze stedelijke actoren ons zeer ten
dienste zijn bij het articuleren van de eigen belangen (idem voor onze samenwerkingspartners).
Voor Utrecht Zuidoost en Utrecht-West (voorop) stimuleren we de huidige initiatieven in deze regio’s
om te komen tot structurele samenwerking(sverbanden) en haken we daarbij aan.
Uiteindelijk willen we voor én met elk van deze regio’s een strategische uitvoeringsagenda opstellen.

Samenwerking in de Randstad.
Verschillende onderwerpen die voor de provincie Utrecht van groot belang zijn komen ook in
Randstadverband aan de orde. Mede door de ligging van Utrecht in de Randstad heeft een aantal
Utrechtse vraagstukken een duidelijk Randstedelijk karakter. Waar bijvoorbeeld in het streekplan de
toekomstige woningbouwbehoefte aan bod komt heeft dit een relatie met de ontwikkeling van Almere
en daarmee samenhangend de inrichting van de infrastructuur in de Utrechtse regio en de Randstad.
Deze afstemming verlangt het Rijk ook binnen de Randstad. De inbreng van Utrecht heeft aan kracht
gewonnen door op het niveau van het bundelingsgebied rondom Amersfoort, Hilversum en Utrecht
(‘de NV Utrecht’) en de Regio Randstad al te streven naar afstemming en prioritering. Dit laat
overigens onverlet dat het provinciaal beleid dient te passen binnen de kaders van het Rijk, zoals die
momenteel worden vastgelegd in de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de ‘Agenda Vitaal platteland’,
en de Gebiedsgerichte Economische Perspectieven (GEP’s) van het Rijk. Ook met de plannen rondom
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de ontwikkeling van Almere en eventuele andere majeure ontwikkelingen, wordt natuurlijk rekening
gehouden.

Door deel te nemen aan het samenwerkingsverband Regio Randstad en door zelf de samenwerking in
de NV Utrecht vorm te geven heeft de provincie een vitale en invloedrijke ingang in het landsdelig
overleg met het Rijk over de toekomst van de Utrechtse regio en de ontwikkeling van Randstad
Holland gekregen.

De NV Utrecht maakt onmiskenbaar deel uit van Randstad Holland: het is de toegangspoort tot de
beide mainports, een belangrijke draaischijf tussen Randstad Holland en het achterland. Bovendien
biedt Utrecht een zeer aantrekkelijk woon- en werkmilieu en heeft het ná Groot-Amsterdam het
hoogste Bruto Regionaal Product van Nederland. Utrecht onderscheidt zich ook door haar positie als
enige Nederlandse universiteit in de top 10 (7e plek) van beste Europese Universiteiten.
Door deze aspecten van de Utrechtse regio telkens weer te benadrukken in de Randstedelijke
contacten met het Rijk worden de Utrechtse prioriteiten goed verwoord, wat moet leiden tot afspraken
met het Rijk over de prioriteiten en investeringen voor de toekomst. Zo leidt de profilering van de
Utrechtse regio als verkeer- en vervoersknooppunt van Randstad Holland ertoe dat de andere partners
in Randstadverband erkennen dat investeringen in de Utrechtse infrastructuur niet alleen goed zijn
voor de Utrechtse regio, maar ook voor Randstad Holland als geheel en de bereikbaarheid van de
mainports Schiphol en Rotterdam.

Samenwerking met andere overheden, intermediairs, maatschappelijke organisaties en
bedrijfsleven.
Behalve dat wij de (gebiedsgerichte) samenwerking opzoeken met onze gemeenten en regionale
overheden, betrekken we natuurlijk ook onze andere collega overheden en onze bondgenoten en de
stakeholders uit het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven bij de uitvoering van ons beleid.
Al naar gelang de opgave waar wij voor staan, zullen wij een coalitie op maat snijden.
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Hoofdstuk 2  FINANCIEEL PERSPECTIEF 2004-2007

2.1  Inleiding
In dit hoofdstuk gaan we kort in op de financiële ontwikkelingen van de algemene middelen vanaf de
besluitvorming rondom de Programmabegroting 2004. Het gaat hier om een eerste indicatie in de
aanloop naar de Programmabegroting 2005. Derhalve zal niet diep worden ingaan op de
achtergronden, dit zal in de Programmabegroting 2005 gebeuren. Wel geven we een korte verklaring
van de ontwikkelingen.

Uitgangspunt is de Programmabegroting 2004. In onderstaande tabel geven we in absolute getallen
weer welke afwijkingen wij verwachten in de prognoses (- = nadelig). Deze afwijkingen werken
uiteraard direct door in de beschikbare middelen.

Samenvattend geeft het financieel perspectief van 2004 – 2007 het volgende beeld (x € 1.000):

Meerjarenraming 2004 – 2007 2004 2005 2006 2007
Saldo Begroting 2004 netto 0 0 0 2.379
Motorrijtuigenbelasting -1.578 -1.630 -1.720 -1.801
Provinciefonds (incl. OCW-gelden -220 -757 -210 -217
Treasury 4.106 4.077 3.576 3.086
Onvermijdbare uitgaven -412 -412 -412 -412
Stand Voorjaarsnota 2004 voor reserves 1.896 1.277 1.235 3.035
Vrij aanwendbaar deel algemene reserve 3.022

Stand Voorjaarsnota 2004 na reserves 1.896 4.299 1.235 3.035

Vergeleken met de Programmabegroting 2004 is het beeld dus positief, er zijn meer middelen
beschikbaar. Hier is een tweetal kanttekeningen bij te maken:

1. De aangekondigde extra bezuinigingen van het kabinet Balkenende II zijn in dit financiële
overzicht nog niet verwerkt. De meicirculaire 2004 moet duidelijkheid geven over de bijstelling
van het provinciefonds. Bij de behandeling van de Programmabegroting 2005 is er derhalve meer
inzicht.

2. De in de Programmabegroting 2004 aangekondigde bezuinigingen zijn in de begroting als een
stelpost opgenomen. Dat wil dus nog niet zeggen dat ze daarmee ook zijn gerealiseerd. Via de
operatie Kwatta moet deze realisatie plaatsvinden. Verderop in dit hoofdstuk gaan we daar nader
op in.

2.2. Algemene middelen
Navolgend gaan we kort in op de belangrijkste afwijkingen in de prognoses van de algemene
middelen. De algemene middelen bestaan voornamelijk uit de door de provincie te heffen opcenten op
de motorrijtuigenbelasting, de uitkering uit het Provinciefonds en de renteopbrengst van de door ons
belegde tijdelijk overtollige financieringsmiddelen

2.2.1. Opcenten motorrijtuigenbelasting
De opbrengst van de opcenten motorrijtuigenbelasting heeft de afgelopen jaren een stevige groei laten
zien. Deze groei heeft vaak geleid tot tussentijdse positieve bijstellingen van de ramingen. Deze
verhogingen werden mogelijk gemaakt door de al maar voortdurende groei van het aantal in de
provincie Utrecht geregistreerde personenauto’s en door de toename van het gemiddelde gewicht van
deze auto’s. Vanaf 2003 is deze ontwikkeling echter omgeslagen. De belangrijkste oorzaak hiervan is
een grote vermindering van het aantal geregistreerde lease-auto’s in de provincie Utrecht. Deze
vermindering is met name toe te schrijven aan het vertrek (of beter fusie) van een grote lease-
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maatschappij. Omdat dit pas in de loop van het jaar plaatsvond is er een geringe impact geweest in
2003. Maar dat geldt niet meer voor 2004.We zien ons derhalve genoodzaakt de ramingen fors naar
beneden bij te stellen vergeleken met de cijfers in de Programmabegroting 2004.

2.2.2. Provinciefonds
In de Programmabegroting 2004 is de berekende uitkering gebaseerd op de junicirculaire 2003. In dit
document zijn de septembercirculaire en de decembercirculaire van 2003 verwerkt. Hierin zijn de
bezuinigingen van de miljoenennota van september 2003 verwerkt. Dit is de reden waarom de
prognoses ten opzichte van de vigerende meerjarenbegroting moeten worden bijgesteld.

2.2.3. Treasury
Begin 2004 is in totaal  € 580 mln. aan (tijdelijk) beschikbare geldmiddelen uitgezet, waarvan € 536
mln. ten behoeve van de provincie en € 44 mln. ten behoeve van Bereikbaarheidsoffensief regio
Utrecht (=BOR). De gelden ten behoeve van het BOR heeft de provincie Utrecht slechts in het beheer
en ze behoren daarom (formeel) niet tot het vermogen van de provincie Utrecht. De rente daarover
wordt daarom niet in het treasuryresultaat meegenomen.
Het bedrag van € 536 miljoen heeft in belangrijke mate betrekking  op de middelen van de diverse
bestemmingsreserves en voorzieningen. Zolang deze middelen nog niet zijn aangewend (er rusten
uiteraard wel claims op) worden deze wel (op korte termijn) belegd.

De gelden zijn uitgezet conform de wet Financiering decentrale overheden en het financieringsstatuut
van de provincie Utrecht.

In vergelijking met de Programmabegroting 2004 zorgen de treasuryinkomsten voor een financiële
meevaller waardoor er uiteindelijk een positief saldo in de prognose van de algemene middelen
resteert. De verklaring hiervoor is dat in 2003 een groot gedeelte van de opbrengsten van de REMU
tegen toch relatief gunstige condities is uitgezet. De rentestand is en was laag. In verband hiermee gold
als uitgangspunt om, in afwachting van een mogelijke stijging van de rente, een belangrijk deel van de
middelen tegen een korte looptijd te beleggen. Niettemin is deze tactiek geleidelijk wat omgebogen en
zijn de beschikbare middelen voor het overgrote deel toch op langere termijn belegd. De belangrijkste
redenen hiertoe waren:
- de vooruitzichten waren (en zijn) dat de rente in de komende tijd hooguit beperkt zal stijgen;
- het verschil in rendement tussen korte termijnuitzettingen en lange termijnuitzettingen was en is
behoorlijk groot (lange termijn rente is veel hoger);
- belangrijk is ook om voor de langere termijn meer zekerheid te hebben over de omvang van de
rentebaten.
Deze factoren hebben er met name aanleiding toe gegeven om relatief meer op lange termijn te
beleggen. Bovendien konden enkele aantrekkelijke aandelengarantieproducten worden aangekocht.
De consequentie van een en ander is dat de prognose van de rente-inkomsten belangrijk naar boven
kan worden bijgesteld.

NB Hierbij moet wel in aanmerking worden genomen dat in de beschreven situatie een eventuele
sterke rentestijging voor de provinciale inkomsten nagenoeg geen gevolgen zal hebben.

2.2.4 Algemene reserve en rekeningresultaat 2003
Naast de hiervoor genoemde meerjarige bronnen van algemene middelen is er ook een bron van
algemene middelen die incidenteel van aard is. Dit betreft de vrij aanwendbare ruimte in de algemene
reserve en het rekeningsaldo 2003. De minimum om vang van de reserves is vastgesteld op € 10 mln
(PS-besluit 12/11/2001; B&M-17-2001). De werkelijke omvang van de algemene reserve ultimo 2003
is € 13.022.000. Derhalve is circa € 3 miljoen incidenteel beschikbaar.
Daarnaast bestaat de verwachting dat het rekeningresultaat over 2003 circa € 3,2 miljoen voordelig zal
bedragen.
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2.2.5 Stelpost nieuw beleid
In de vigerende begroting is structureel € 2 miljoen opgenomen voor nieuw beleid. Dit bedrag kan
derhalve voor de begroting vanaf 2005  worden ingevuld.

2.2.6 Onvermijdbare uitgaven.
Daarnaast doen zich nog zaken voor die tot onvermijdbare mutaties in de uitgaven leiden.
Sommige daarvan zijn reeds gemeld in Bestuursrapportage-1/2003 (B&M-20/2001). Andere komen
voort uit de budget- en afrekenregels. Daarnaast hebben zich na de samenstelling van de
Programmabegroting 2004 ontwikkelingen voorgedaan of zijn zaken gebleken die leiden tot wijziging
in de lasten. In totaal gaat het om een jaarlijks bedrag van € 412.000.
BTW-compensatiefonds
In 2003 is in het provinciefonds een bedrag opgenomen van € 122.000 voor de aanpassing van de
administratie in het kader van het BTW-fonds. Dit bedrag was in 2003 incidenteel opgevoerd maar
blijkt structureel.
Woon-werkverkeer
In 2003 is het budget voor woon-werkverkeer met € 50.000 verhoogd. In de administratie is dit
incidenteel verwerkt. Vooralsnog betreft dit een structurele verhoging. Eventueel wordt het bedrag
aangepast op basis van de nieuwe regeling die per 1-1-2004 van kracht is.
IPO
In 2003 is besloten om jaarlijks € 10.000 bij te dragen aan het IPO inzake het “besluit landelijk
overleg Milieuhandhaving”.
Verdi
In 2003 is het besluit om de Verdi-bijdrage uit het provinciefonds te halen opgeschort. Een bedrag van
€ 205.000 is daarom weer in het fonds opgenomen. Dit was nog niet in de begroting opgenomen.
Overige bijstellingen
Dit betreft een aantal technische correcties ten bedragen van € 25.000.

2.3. Invulling bezuinigingen: KWATTA
Zoals hiervóór reeds is gememoreerd, zijn voor de jaren vanaf 2005 aanzienlijke bezuinigingstaak-
stellingen opgelegd. Deze zal deels worden ingevuld door een efficiency-operatie en deels door een
reductie van taken. De uitdaging voor de periode 2004 tot 2007 is om aan het eind ervan te beschikken
over de kwaliteit die nodig is om als provincie onze rol goed te kunnen spelen.
De bezuinigingstaakstelling kan getalsmatig en samengevat als volgt worden weergegeven:

Bedragen x € 1.000
2003 2004 2005 2006 2007

Bezuinigingstaakstelling   - 1.069     - 7.441    - 7.473   - 9.502  - 9.407

In de eerste fase van het project is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden voor efficiency
(reductie 63 formatieplaatsen) en is een eerste indruk verkregen van de hoofdlijnen van de te voeren
takendiscussie. De resultaten van deze inventarisatie zijn weergegeven in een rapport. Dit rapport is
besproken met de commissie Bestuur en Middelen.
Op 29 maart  besprak de commissie BEM het plan van aanpak over de efficiency-verbetering (reductie
van de 63 formatieplaatsen). Op 26 april wordt in de commissie BEM de voortgang besproken. De
overige commissies zullen nader worden geïnformeerd.

Uiterlijk 30 april leveren GS een overzicht van de taken van de provincie aan. In de tweede helft van
mei belegt de commissie BEM waarschijnlijk een extra vergadering over de taken. Tussen 7 en 14 juni
praten de functionele commissies hierover. Op 14 juni formuleert de commissie BEM het uiteindelijke
advies aan de staten over Kwatta. PS beslissen uiteindelijk 28 juni.

Bovenstaand proces moet resulteren in een concrete invulling van de bezuinigingstaakstelling.
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Hoofdstuk 3. Ontwikkelingen vigerend beleid en staande organisatie

3.1. Inleiding
Het vigerende beleid en de financiële consequenties daarvan liggen vast in de Programmabegroting
2004, de meerjarenraming 2004-2007 en in het coalitieakkoord. In de uitvoering daarvan hebben zich
tot nu toe geen majeure knelpunten aangediend die tot bijstelling van het bestaande beleid en de
daarbij behorende ramingen zouden moeten leiden. Dat was logischerwijze ook niet te verwachten zo
betrekkelijk kort na de totstandkoming van het coalitieakkoord, met zijn doorwrochte
beleidsinhoudelijk en financiële onderbouwing. Dit laat onverlet dat in hoofdstuk 1 wel een aantal
ontwikkelingen zijn aangegeven die, afhankelijk van de strategische keuzes die we maken, financiële
gevolgen zullen hebben voor de toekomst. Het is nog te vroeg om hierover al indicaties te geven.
Niettemin zijn op onderdelen (uiteraard) wel wensen tot bijstelling of intensivering aan de orde. Deze
zullen hierna kort worden toegelicht.

3.2. Beleidsontwikkelingen
Programma 1.1 Algemeen bestuur
Europese partnerschappen
Op basis van het Strategiedocument Utrecht in Europa hebben wij in 2002 besloten zich voor wat
betreft de samenwerking met Europese partners te richten op de regio’s Surrey en Zuid-Moravië. De
samenwerkingsrelatie met Surrey zal worden geïntensiveerd en het partnerschap met Zuid-Moravië zal
worden opgebouwd. In het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord is besloten de samenwerking met
beide regio’s te concretiseren in een uit te voeren plan van aanpak. Hiervoor is de komende jaren
nodig:
• Voor 2004: een verhoging van het budget Coördinatie Europese zaken met € 45.000
• Voor 2005: een incidentele verhoging van het budget Coördinatie Europese zaken met € 10.000
• Vanaf 2005: een structurele verhoging van het budget Coördinatie Europese zaken met € 25.000

Programma 1.5 Agenda 2010
Over de ontwikkelingen binnen Agenda 2010 wordt regelmatig apart gerapporteerd. Er zijn geen grote
afwijkingen voorzien. Wel vinden er regelmatig heroverwegingen plaats of moet worden gezocht naar
extra middelen. Een voorbeeld hiervan is de discussie rondom Nieuw wonen.

Programma 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling
De provincie zorgt er voor goed aangesloten te blijven op beleidsontwikkeling op rijksniveau, teneinde
de Utrechtse kwaliteiten op de lange termijn veilig te stellen en beleidsruimte te creëren die nodig is
om maatgericht beleid in het Utrechtse te kunnen voeren. Door samenwerking met regionale partners
en inbreng in Randstadverband wordt een consistente inzet gepleegd. In P4-verband hebben de
colleges van GS besloten om als provincies een viertal onderwerpen te adopteren die belangrijk zijn
voor de ontwikkeling van de Deltametropool. Deze onderwerpen zijn complementair aan de
activiteiten van andere overheden. Het gaat hierbij om Mobiliteit, Groene Ruimte, de Sociale Agenda
en Identiteit en Kwaliteit. Voor elk onderwerp is een gedeputeerde als trekker benoemd en treedt de
eigen organisatie op als eerste ondersteuning. Gedeputeerde de heer Lokker is trekker voor de Groene
Ruimte. Een veelomvattend onderwerp dat zich manifesteert op de schaalniveaus: Groene Ruimte,
Groene Hart, Veenweide gebieden en de Venen.
Voor de directe ondersteuning van de gedeputeerde ten behoeve van het onderwerp Groene Hart wordt
momenteel binnen de eigen organisatie niet over de benodigde capaciteit beschikt. Niet alleen in
termen van tijd, maar ook is er op deze complexe schaal onvoldoende ervaring met het
procesmanagement.
In totaal is voor de extra activiteiten die uit het voorgaande voortvloeien een bedrag nodig van
€ 200.000. Hiervan is € 40.000 nodig voor het opstellen van een Plan van Aanpak en rapportages.
Voor de daarop aansluitende verdere uitwerking in 2004 ed. zal naar verwachting € 160.000 nodig
zijn.
Afhankelijk van de inhoud van het plan van aanpak zullen vanaf 2005 ook extra middelen
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noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt deze te betrekken in de stelpost nog toe te wijzen middelen (zie
hoofdstuk 4).

Programma 2.5 Natuur en landschap
Reserve knelpunten Landelijk Gebied
Deze reserve is ingesteld met als doel om via aanvullende financiële middelen (op andere sectorale en
gebiedsgerichte instrumenten) oplossingen te helpen bereiken wanneer bij beoogde functieverandering
in het landelijk gebied zich knelpunten voordoen. Naar aanleiding van een evaluatie van deze reserve
heeft de commissie Ruimte en Groen, mede om uitvoering te kunnen geven aan de realisatie van de
groene corridor van Hart voor de Heuvelrug, geadviseerd deze reserve te handhaven en aan te vullen
met een incidenteel bedrag van € 700.000.
Voorgesteld wordt dit bedrag voor de helft te dekken uit het nog beschikbare bedrag over 2004 ten
behoeve van het streekplan (zie paragraaf 5.1.2.) en voor de helft te betrekken in deze voorjaarsnota.

Programma 3.1 Water
De belangrijkste beleidsontwikkelingen binnen het programma water zijn:

Advisering inzake OLM (Bestrijding muskus- en beverratten )
Gedurende een aantal jaren namen de vangsten van muskusratten toe. De omvang hiervan maakt
invoering van piekbestrijding noodzakelijk. Hiervoor is € 141.700 aan extra kosten nodig.

Intensivering toezicht op de waterkeringen
Sedert de dijkdoorbraak in Wilnis is de prioritering van beleidsdossiers sterk gewijzigd en kwamen
onderwerpen zoals de veiligheid van het watersysteem, de kwaliteit van de boezemkaden, de
klimatologische effecten (droogte) alsmede de provinciale rol van toezichthouder op de waterschappen
hoog op de bestuurlijke agenda te staan. De beleidsadvisering is daar uiteraard op afgestemd en zal
doorwerking krijgen in 2004. De nadere invulling van onze toezichthoudende rol zal een belangrijk
vervolg krijgen in 2004. Om terzake al in 2004 voorbereidende werkzaamheden te kunnen (laten)
uitvoeren zijn op korte termijn extra middelen nodig:  € 125.000.

Vaarwegbeheer
Het Investeringsprogramma Water (IPW) heeft de afgelopen 13 jaar gefungeerd als financieringsbron
voor grote werken die gerelateerd waren aan vaarwegbeheer. Jaarlijks werd een geactualiseerd IPW
met de begroting van WEM door PS vastgesteld. Dit IPW voorzag in de activering op de balans van
alle uitgaven en afschrijving daarvan over een reeks van jaren. Mede op grond van de nieuwe
verslaggevingsvoorschriften, zoals vastgelegd in het BBV, is activering voor een belangrijk deel van
de uitgaven (namelijk voorzover betrekking hebbend op baggerwerkzaamheden) niet meer toegestaan.
Deze dienen voortaan ineens ten laste van de exploitatie, dan wel daartoe gevormde voorziening te
worden gedekt. Deze systeemwijziging behelst onvermijdbare extra lasten, te weten:
In 2004 extra € 492.000
In 2005 extra € 390.000
In 2006 extra € 389.000
In 2007 extra € 277.000

Programma 3.2 Milieu
Extra taken brijvoer
Als gevolg van een fout in de wetgeving, is de provincie bevoegd gezag geworden voor zgn.
brijvoerinrichtingen en alle andere inrichtingen met een afvalcomponent. Een A-stuk is op 17 februari
2004 aan ons voorgelegd om de benodigde kosten te dekken voor 2004 (€ 82.000). De voorgelegde
variant is een minimumvariant en sterk afhankelijk van de medewerking van gemeenten. Mochten de
gemeenten niet mee willen werken aan de gekozen variant, dan is mogelijk een totaal bedrag nodig
van € 200.000 voor 2004.
Overigens overwegen we om te bezien of hiervoor een claim bij het Rijk kan worden neergelegd.
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Programma 4.3 Beheer en onderhoud provinciale wegen
Gladheidbestrijding
De gladheidbestrijding blijkt in de praktijk meer te kosten dan daarvoor in de afgelopen jaren aan
middelen beschikbaar zijn gesteld. Dit is een gevolg van een stijging van het aantal jaarlijkse
strooibeurten van 30 naar 39. Met name de verbetering van de registratie van de situatie van het
wegdek en de hierop volgende verbeterde reactietijd heeft ertoe geleid dat er sneller preventief wordt
gestrooid voor beter begaanbare provinciale wegen.
Een en ander heeft ertoe geleid dat de voorziening gladheidbestrijding ultimo 2003 een tekort van
 € 354.000 laat zien. Dit tekort moet worden gesaneerd. Daarnaast zal ingaande 2004 structureel
jaarlijks een aanvullende storting van € 204.000 moeten worden gedaan om nieuwe tekorten in de
voorziening te voorkomen.

Programma 5.3 Sociale agenda
Wel Thuis!
Wel Thuis is een programma gericht op wonen, welzijn en zorg. Doelstelling is om 24.000 woningen
met wonen, zorg en welzijn te realiseren in 2010, waarvan 9.500 zorgwoningen. Het programma heeft
een looptijd van 3 jaar, 2005 is het laatste jaar. Dat betekent dat het laatste jaar een extra stevige inzet
moet plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de in gang gebrachte impuls een vervolg krijgt.

Bij de start van het programma Wel Thuis is alleen budget beschikbaar gesteld voor de
woonzorgstimuleringsregeling en in een latere fase via kunst- en vliegwerk, voor de tranche 1 en 2 van
het project Stimuleren en ondersteunen gemeenten. Voor 2004 is gebruik gemaakt van nieuw beleid
voor de Sociale Agenda. Voor het laatste, afrondende jaar zijn extra middelen wenselijk.

Het gaat om cruciale projecten die nodig zijn om definitieve afspraken te maken over de verdeling van
de 24.000 woningen over de regio’s en het ondersteunen van gemeenten bij het oppakken van hun
lokale regierol.

Project Regionale bestuurlijke overeenkomsten (afronden regio Eemland, vervolg 2e

regio en start en afronding 3e regio):
260.000

Vierde en laatste tranche project Stimuleren en ondersteunen gemeenten 212.500
Vervolg Versnellingsteam Snel Thuis 75.000
Totaal 548.000

Welzijn
In 2003 is door ons besloten in principe alle structurele subsidies aan de kleinere instellingen te
beëindigen per 2005. Enkele instellingen, zoals Stade krijgen in 2004 al geen subsidie meer. Dit levert
in 2004 een besparing op van € 120.000 en vanaf 2005 jaarlijks € 420.000. Deze middelen moeten
beschikbaar komen voor de uitvoering van projecten in het kader van de Sociale Agenda.

3.3. Organisatie-ontwikkelingen
Programma 1.1 Algemeen bestuur
Bestuurs- en managementondersteuning
Op het gebied van de ondersteuning van dagelijks bestuur en hoger management ligt momenteel een
aantal wensen  op tafel. Dit betreft de invulling van concernstrategie, gebiedscoördinatie,
bestuursondersteuning, prestatiemeting van het coalitieakkoord en partnerrelaties met Europese
regio’s. Voor de invulling van de concernstrategie (inclusief externe ondersteuning) denkt BMS
jaarlijks € 250.000 nodig te hebben. Wij zijn echter van mening dat eerst moet worden afgewogen of
deze invulling kan worden gerealiseerd middels een herschikking van het in de programmabegroting
2004 reeds beschikbaar gestelde budget van € 400.000 voor de aanstelling van de bestuursonder-
steuners, alsmede een nadere bundeling of herpositionering van de huidige personele capaciteit
terzake.
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Prestatiemeting coalitieakkoord
In het coalitieakkoord is opgenomen dat wij ons tijdens de collegeperiode zullen verantwoorden over
de behaalde resultaten. In dit verband zal jaarlijks een prestatiemeting worden gehouden. In 2004
wordt de nulmeting uitgevoerd.
In overleg met gedeputeerden is besloten dat de monitoring van het coalitieakkoord intern zal worden
uitgevoerd en budgettechnisch wordt gezien als "nieuw beleid". De uitvoering zal m.n. bij het cluster
Informatie en Onderzoek (in het stafbureau MEC) worden neergelegd. De externe kosten (data,
onderzoekskosten) worden vooralsnog geraamd op ca. € 180.000 en de interne inzet bij Stafbureau
MEC (onderzoeker) wordt geschat op 1 fte, beide voor een periode van 4 jaar (2004-08). Dit betekent
een jaarlijks bedrag van € 110.000.

Programma 1.3 Concernbeleid en control
Bij de vaststelling van de begroting over 2004 e.v. is besloten tot versterking van de concernstaf op de
terreinen projectcontrol en bijzondere audits. Hiertoe is vanaf 2005 structureel € 200.000 onttrokken
aan het budget voor de nog in te stellen rekenkamer.
Voor de kosten terzake over 2004 (geraamd op circa € 150.000) dient nog dekking te worden
gevonden.
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Hoofdstuk 4. Stelpost nog toe te wijzen middelen

4.1. Inleiding
De provincie heeft tot nu toe (althans in de afgelopen jaren) in haar begrotingsbeleid de gedragslijn
gehanteerd om alle voor het komende jaar beschikbare middelen volledig toe te delen aan
programma’s en producten. Wij pleiten er krachtig voor om in dit beleid een nuance aan te brengen en
een deel van de beschikbare middelen in het voorbereidende stadium “in depot” te houden (als
stelpost nog toe te wijzen middelen) in afwachting van de ontwikkelingen gedurende het
begrotingsjaar. Hiervoor kunnen de volgende argumenten worden aangevoerd:

a. De begrotingsvoorbereiding voor 2005 is feitelijk nu reeds gestart met de samenstelling van de
voorjaarsnota, terwijl het jaar 2004 nog maar 3 maanden jong is. Het is uiteraard ronduit onmogelijk
om op dit moment alle relevante gebeurtenissen, ontwikkelingen en omstandigheden te voorzien die
in 2005 om bestuurlijk of beleidsmatig ingrijpen zouden kunnen vragen. Dit geldt zeker in het
huidige, tamelijk turbulente tijdsgewricht.
Het is noodzakelijk dat de provincie een bepaalde mate van flexibiliteit in haar begrotingsbeleid
behoudt om op de “moments suprème”, adequaat en slagvaardig te kunnen optreden en inspelen.

b. In aanvulling op voornoemd aspect geldt dat er diverse majeure ontwikkelingen en risico’s “in de
lucht hangen”, maar waarvan de reikwijdte en de financiële consequenties op dit moment nog
ongewis zijn. Voorbeelden hiervan zijn: ICT-reserve, verplaatsing woonschepen, sanering
vuurwerkbedrijven, invoering nieuwe CAO, etc. Deze en andere onderwerpen zijn in paragraaf 4.2.
verder uitgewerkt.
Het is van groot belang om in de begroting een bepaalde ruimte te reserveren om deze consequenties
te zijner tijd te kunnen dekken.

c. De provincie heeft een nadrukkelijk voornemen om een vraaggestuurde begroting te ontwikkelen.
Daarmee wordt bedoeld dat de begroting optimaal en herkenbaar aansluit bij de politiek-bestuurlijke
wensen (naast uiteraard de puur wettelijke taken) en dat de financiële consequenties daarvan ook
glashelder in beeld worden gebracht. Dit uitgangspunt is gediend met strakke, betrouwbare en
eenduidige budgettaire kaders.
Vanuit dit perspectief is het sterk aan te bevelen in beginsel alleen middelen toe te delen aan die
taken, producten en opdrachten waarvan de financiële implicaties redelijk nauwkeurig zijn
gedefinieerd en afgebakend. De overige middelen, nodig voor nog onzekere factoren, kunnen dan
beter nog even in portefeuille worden gehouden tot hierover meer duidelijkheid bestaat.

Indien er toch voor wordt gekozen om onzekere ontwikkelingen toch maar als product of activiteit te
benoemen en hieraan middelen toe te wijzen, zullen de hierop betrekking hebbende ramingen een
inherente hoge “veiligheidsmarge” bevatten, zullen in de praktijk vrij snel “blokkades” om deze
begrotingsposten worden gebouwd en zal het principe van de vraaggestuurde begroting niet tot zijn
recht komen. Bovendien zullen veelvuldige overboekingen naar een volgend boekjaar het gevolg
kunnen zijn.

d. In de afgelopen jaren zijn onvoorziene ontwikkelingen veelal gedekt uit belangrijke meevallers,
zowel in de inkomsten- als de uitgavensfeer. In de recente jaren van economische voorspoed werd de
provincie bijna jaar op jaar getrakteerd op meevallende provinciefondsuitkeringen en steeds hogere
opcenten motorrijtuigenbelasting. Het behoeft geen betoog dat dergelijke meevallers voorlopig tot het
verleden zullen behoren. Sterker nog, op dat terrein zijn eerder tegenvallers te verwachten, hetgeen op
zichzelf al voldoende reden zou kunnen zijn om een belangrijke post ‘onvoorzien’ in de begroting op
te nemen.

Met betrekking tot eventuele meevallers in de uitgavensfeer wordt het volgende opgemerkt. Het valt
niet te ontkennen dat deze zich tot nu toe vrij structureel hebben voorgedaan. Deze meevallers kunnen
echter niet of nauwelijks worden toegeschreven aan een efficiënte uitvoering, maar vooral aan het niet
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realiseren van taakstellingen. Ook in dit opzicht vraagt het principe van de vraaggestuurde begroting
nadere aandacht. Hierbij zullen de maatregelen van planning & control erop moeten worden gericht
dat afgesproken taakstellingen ook worden gehaald. De (vraaggestuurde) begroting is immers niet
alleen een kader, maar vooral ook een bestuursopdracht. Juist in het licht van de huidige aanscherping
van het besturingsmodel, zou het een duidelijk signaal naar de organisatie  zijn om de vorming van
een belangrijke stelpost nog toe te wijzen middelen en/ of  “onvoorzien” in de begroting te motiveren
vanuit de gelijktijdige eis dat afgesproken taakstellingen voortaan zullen worden behaald. Daarmee
zouden we de post overboekingen jaarlijks moeten kunnen beperken.

e. Tenslotte geldt als een belangrijke doelstelling van deze voorjaarsnota om de gemeenschappelijke
aandacht en inspanningen te focussen op de majeure beleidsontwikkelingen en de strategische
aandachtspunten. Vanuit dit perspectief moeten op zichzelf relevante details, i.c. kleinere zaken even
op de achtergrond blijven. De organisatie is nadrukkelijk uitgenodigd bij de indiening van voorstellen
en wensen hiermee rekening te houden onder de gelijktijdige toezegging dat de geldvraag voor het
“kleine beleid” op andere momenten nog aan de orde wordt gesteld en afgewogen.
De stelpost nog toe te wijzen middelen is ook hiervoor bedoeld.

In de volgende paragraaf wordt een beschrijving gegeven van majeure, maar nog wel onzekere
ontwikkelingen, zoals hiervóór bedoeld onder punt b. Uiteraard wordt bij de programmabegroting
2005 een geactualiseerde beschrijving gegeven.

4.2. Beleidsinhoudelijke aspecten
Programma 1.1 Algemeen bestuur
Concerncommunicatie
Het grootste deel van de begroting van ECC bestaat sinds jaren uit incidentele middelen. Daarmee
konden de afgelopen jaren de communicatie rond de verkiezingen worden georganiseerd en de
nieuwsbrieven (en magazine) Prov worden uitgegeven.
Op grond van de ervaringen en het onderzoek naar de publiekscommunicatie in 2001 en 2002 hebben
de Provinciale Staten besloten tot het uit laten voeren van een grote publiekscampagne voor de
statenverkiezingen in 2003. Daarbij is bewust ingezet op het ondersteunen van de politieke
communicatie. Het moest niet alleen duidelijk worden dat de provincie Utrecht een resultaatgerichte
overheid is voor haar inwoners maar ook dat er op diverse terreinen wat te kiezen viel. Met deze
communicatie is een bereik van 42 procent in de doelgroep 'kiezers’ gerealiseerd, waarbij ook op
diverse punten waardering werd uitgesproken voor de communicatie.
Voorgesteld wordt om voor de jaren 2005 tot en met 2007 middelen vrij te maken voor het voortzetten
van een publiekscommunicatiecampagne gericht op de inwoners van de provincie. Het idee bestaat om
voor dit bedrag onder meer redactionele ruimte in lokale en regionale kranten en huis aan huisbladen
in te kopen. Daarnaast kan de provincie met een nader te bepalen frequentie in de regionale media met
provinciaal nieuws aanwezig zijn. Ook is voorgesteld RTV Utrecht een of twee series van ongeveer
zes programma’s te laten produceren rond actuele provinciale thema’s en projecten. Tevens kunnen
middelen worden uitgetrokken voor het meten van de effecten van de campagne bij het publiek en het
verder uitbouwen van het Utrecht panel (enquête onder inwoners van de provincie over imago en
beleid van de provincie). Ten slotte is voorgesteld een experiment met interactieve beleidsvorming van
de staten en GS te houden. Doel daarvan is via bijvoorbeeld één van de Agenda 2010 projecten of de
strategische plannen de betrokkenheid van burgers te vergroten.
Met de betrokken statencommissie zal binnenkort overleg worden gevoerd over de uitgangspunten
voor het communicatiebeleid en de invulling daarvan. Afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg
zal eventueel een concreet voorstel worden ingediend ten laste van de stelpost nog toe te wijzen
middelen.

Programma 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling
In hoofdstuk 3 is de samenwerking in P4-verband geschetst op het terrein van de ruimtelijke
ontwikkeling. De provincie Utrecht heeft hierin een taak voor de Groene Hart.
Voor de invulling hiervan wordt momenteel een plan van aanpak ontwikkeld. De verwachting bestaat
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dat voor de uitvoering van dit plan van aanpak vanaf 2005 aanvullende middelen noodzakelijk zullen
zijn. Afweging op dit punt zal plaatsvinden aan de hand van concrete voorstellen terzake.

Programma 2.3 Culturele agenda
Cultuurhistorische hoofdstructuur
Voor het programma Uitvoering Cultuurhistorische Hoofdstructuur is geen geld gereserveerd in het
collegeprogramma. Hier is dus sprake van nieuw beleid vanaf 2005. Het gaat hierbij om een bedrag
van 1,0 miljoen per jaar voor de jaren 2005/2006/2007.

Programma 2.5 Natuur en landschap
Woonschepenbeleid
De uitvoering van het Woonschepenbeleid zoals door ons en PS is vastgesteld noodzaakt om middelen
te reserveren om knelpuntsituaties op te kunnen lossen en de nodige juridische ondersteuning te
leveren. Het gaat hierbij om herinrichting, nadeelcompensatie voor te saneren woonschepen en
verplaatsingskosten. Resultaat: over het algemeen verbetering voor natuur en landschap, versterking
ecologische hoofdstructuur en verder in Amersfoort opheffen belemmering industrieterrein door
verplaatsing woonschepen en in Houten herinrichting van afgesneden Lekarm afgestemd op de
naastgelegen ontzanding en recreatieplas.
Deze collegeperiode wordt het handhavingsbeleid voor Woonschepen voortvarend opgepakt. Er is al
een projectleider woonschepenknelpunten aangesteld. Het Uitvoeringsprogramma woonschepenbeleid
wordt  medio 2004 aan PS voorgelegd.
De hiermee gepaard gaande financiële consequenties kunnen aanzienlijk zijn en oplopen tot circa € 2
miljoen per jaar voor de komende vier jaar (totaal derhalve € 8 miljoen).

Programma 3.1 Water
Toezicht waterschappen
Zoals hiervóór reeds is aangegeven, is de provincie opgeschrikt door het bezwijken van de
boezemkade in Wilnis. Voor de provincie was vooral van belang te (laten) onderzoeken hoe dit heeft
kunnen gebeuren. Verder leidde dit tot de vraag of en hoe het toezicht van de provincie op het werk
van de waterschappen geïntensiveerd moet worden. Op beide punten zijn acties uitgezet die voorjaar
2004 de eerste resultaten moeten opleveren. Uiteraard werken we daarbij samen met de andere
provincies en de waterschappen en hebben we goed contact met de relevante kennisinstituten.
Een en ander zal moeten uitmonden tot nadere normering met betrekking tot wateroverlast en
regionale waterkeringen. Hieruit kunnen vanaf 2005 belangrijke extra kosten voortvloeien.

Onderbezetting vergunningverlening Grondwaterwet
Bij de uitvoering van taken in het kader van de grondwaterwet is al jaren sprake van ondercapaciteit
bij de vergunningverlening. In 2003 is wederom gemiddeld 1 fte externe capaciteit ingehuurd. Naar
verwachting zal dat ook in 2004 moeten plaatsvinden. Hiervoor zijn geen afdoende middelen begroot.
Er zal er een voorstel gemaakt worden om de formatie uit te breiden (of de materiele middelen op te
hogen voor structurele inhuur) tot het gewenste niveau. Naar schatting zijn in 2004 € 50.000 aan extra
middelen benodigd bovenop de structurele gelden voor deze taak.

Baggeren Kromme Rijn
De geplande baggerwerkzaamheden voor de Kromme Rijn worden in de eerste helft van 2004
uitgevoerd. De bagger die vrijkomt wordt hergebruikt als bouwstof voor een klimheuvel in het nieuwe
recreatiepark Laagraven. In eerdere begrotingen (w.o. de programmabegroting 2004) en het ons besluit
tot aanbesteding (29 juli 2003) is een risico gemeld over de kwaliteit van de bagger. Wanneer deze
ongeschikt blijkt te zijn voor hergebruik zal de bagger moeten worden afgevoerd naar een stortplaats.
Dit zal extra kosten met zich meebrengen. Dit risico is eerder berekend op maximaal € 500.000. Bij
het schrijven van de voorjaarsnota bereikte ons de eerste signalen van de aannemer dat een gedeelte
van de vrijgekomen bagger inderdaad niet voldoet. Hoe groot dit aandeel is en welke meerkosten dit
met zich mee zal brengen is nog onduidelijk.
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Onderkomen OLM
In 1994 is door PS besloten voor de nieuwbouw van onderkomens te Willeskop in het
'Investeringsprogramma Water' (IPW) een krediet beschikbaar te stellen van € 408.402. Met ingang
van 1 januari 1996 is het OLM in een openbaar lichaam ondergebracht. Door diverse omstandigheden
kon nieuwbouw tot op heden niet worden gerealiseerd, waardoor het krediet nog niet volledig kon
worden aangewend. Hiervoor zijn echter evenmin middelen gereserveerd.
Afhankelijk van de uitkomst hiervan dient er rekening mee te worden dat bovenbedoelde kosten zich
alsnog zullen manifesteren.

Programma 3.2 Milieu
Mogelijke claims schadetoekenning professionele vuurwerkopslagen
In verband met veranderde wetgeving kunnen bedrijven met opslag van professioneel vuurwerk niet
meer aan de afstandseisen voldoen. Binnen de provincie Utrecht gaat het om 3 bedrijven.
De provincie is wettelijk verplicht om in deze situaties de betreffende vergunningen in te trekken en
een aan de bedrijven een schadevergoeding toe te kennen. Deze schadevergoeding wordt bepaald en in
beginsel ook vergoed door het Ministerie van VROM. De verwachting is dat bedrijven tegen de
hoogte van het bedrag bezwaar zullen aantekenen. Niet zeker is of de financiële consequenties hiervan
uiteindelijk ook door VROM zullen worden gedragen.
Als gevolg van bovenstaande loopt de provincie een mogelijk financieel risico van € 1.500.000.
Genoemde problematiek hebben wij besproken op 10 februari 2004.

Programma 4.1 Verkeers- en vervoersbeleid
Luteijn-projecten
De provincie Utrecht heeft een belangrijke rol om in twee gebiedsgerichte initiatieven, de Luteijn-
projecten Eemland en Utrecht, de mobiliteitsproblemen aan te pakken. Kenmerk hiervan is een
gezamenlijke aanpak met alle wegbeheerders en met een nadrukkelijke rol voor de gebruiker en
private partijen.
In de front-office van het gebied waar veel projecten spelen is gekwalificeerde capaciteit nodig om af
te stemmen en te onderhandelen met gemeenten en andere wegbeheerders over de voorbereiding en
uitvoering. Daarnaast is versterking nodig van nieuwe expertise op het gebied van verkeersregel-
technieken. Deze gezamenlijke kosten zijn structureel € 109.721.

Programma 5.3 Sociale agenda
Afwijkingen Zorg komende jaren: Huisartsentekort
In de notitie curatieve zorg is aangegeven dat als onze aanpak om een bijdrage te leveren aan het
oplossen van het huisartsentekort succesvol is, dan beoordeeld kan worden of een bredere aanpak van
de huisartsenproblematiek in de Provincie Utrecht kan worden ingezet. Hiervoor kan een substantiële
bijdrage van de Provincie Utrecht nodig zijn. Over de exacte omvang van deze extra middelen kan nu
nog geen exacte uitspraak worden gedaan. Indicatief bedrag: €200.000-250.000.

Fusie welzijnsinstellingen
Er wordt een besluit voorbereid tot een fusie van Schakels en MIU in 2005 waarbij overeenkomstig de
beleidsaudit MPMZ eveneens geld vrij gemaakt moet worden uit structurele subsidies voor flexibele
aanwending in de Sociale Agenda. Uit de fusie zullen frictiekosten voortvloeien. De hoogte daarvan
zal bij het fusiebesluit medio 2004 worden aangegeven.

4.3. Organisatie en bedrijfsvoering
Programma 1.1 Algemeen bestuur
Bestuurs- en managementondersteuning
Voor de nadere invulling en vormgeving van de concernstrategie, inclusief externe ondersteuning,
wordt vooralsnog een jaarlijks bedrag van € 250.000 verzocht. Wij zijn van mening dat afweging van
middeleninzet voor dit doel eerst aan de orde is op het moment dat daarvoor concrete voorstellen
worden ingediend en nadat is aangetoond dat de inspanningen terzake niet door herschikking binnen
de staande organisatie en/ of lopende exploitatie kan worden gefinancierd.
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Programma 1.3 Provinciale service dienst
ICT-reserve
ICT-voorzieningen worden tot nu toe binnen de provincie met incidentele middelen gefinancierd. Het
gevolg hiervan is dat PS bij elke (op zichzelf noodzakelijke) aanschaf een afweging moeten maken
tussen budgetten voor interne bedrijfsvoering en uitvoering van extern beleid. Zowel van de zijde van
PS als van de ambtelijke organisatie is de sterke wens te kennen gegeven om in deze situatie
verandering aan te brengen door structureel middelen ter beschikking te stellen met gebruikmaking
van een ICT-bestemmingsreserve als een soort “schommelfonds”.
Vooral aan de hand van historische gegevens is recent berekend dat een structureel bedrag van circa
€ 1.150.000 per jaar nodig is om op lange termijn voldoende middelen beschikbaar te hebben voor de
vervanging van de huidige ICT-voorzieningen.
Binnen de huidige begroting kan hiervoor op dit moment echter slechts € 890.000 worden
vrijgemaakt, zodat een aanvullende middelenbehoefte resteert van € 260.000 per jaar.

Voordat een aanvraag wordt gedaan voor extra middelen voor de ICT-reserve, zal eerst een (globale)
inventarisatie van toekomstige vervangingskosten worden uitgevoerd. Deze inventarisatie moet
uitwijzen of de huidige berekening op basis van historische gegevens voldoende representatief is.

De verwachting bestaat overigens wel dat de berekende aanvullende middelenbehoefte van € 260.000
in orde van grootte zal moeten worden gehandhaafd. Met andere woorden: er dient serieus rekening te
worden gehouden met een structurele claim voor bovengenoemd bedrag.

E-HRM
In toenemende mate wordt de functionaliteit van ons personeelsinformatiesysteem (Beaufort) voor de
ontwikkeling van P&O-beleid als knellend ervaren. De invoering van systemen zoals EVA,
Poortwachter en IKAP bleken niet op een adequate wijze met Beaufort te communiceren als gevolg
van de onmogelijkheden van Beaufort ten aanzien van de gegevensuitwisseling. Begin 2004 is een
werkgroep gestart met een inventarisatie van de toekomstige ontwikkelingen op P&O-gebied ten
opzichte van de (on)mogelijkheden van gegevensvastlegging in Beaufort. Op basis daarvan wordt
bezien welke vervolgstappen gezet moeten worden en of een project gestart moet worden om het
huidige systeem te vervangen door een nieuw personeelsinformatiesysteem.
Afhankelijk van de uitkomsten hiervan dient rekening te worden gehouden met belangrijke extra
kosten.

Implementatie CAO
Ten behoeve van de implementatie van de CAO 2002 is eind 2003 het restant van de middelen groot
€ 335.000 overgeboekt naar 2004. De reden daarvan was het uitstel van de invoering van de CAO van
1 januari 2004 naar 1 januari 2005. Het is nog te vroeg in het jaar om nu reeds te kunnen beoordelen of
deze middelen toereikend zullen zijn, maar bedacht moet worden dat het uitstel van de invoerdatum
een aantal consequenties heeft, zoals:
• Langere tijd naast elkaar onderhouden van FuwaProv en Eprom vergt extra uren deskundigheid

voor beide systemen.
• Gevolgen van reorganisaties en andere wijzigingen kunnen niet worden verwerkt, hierdoor wordt

veel meer achterstallig onderhoud opgebouwd dat in 2005 verwerkt moet worden.
• Een langere doorlooptijd en langer achterstallig onderhoud zullen hoogstwaarschijnlijk meer

bedenkingenprocedures uitlokken. Het begeleiden daarvan en het leveren van deskundigheid zal
daardoor meer tijd gaan vergen.

Deze factoren werken uiteraard kostenverhogend.

Personele knelpunten als gevolg van vergrijzing
Binnen diverse sectoren is een relatief groot aantal personen ouder dan 50 jaar. Dit levert in
toenemende mate knelpunten op in termen van personele kwantiteit (bijvoorbeeld door toepassing van
de seniorenregeling) als van personele kwaliteit (zowel komende uitstroom van ervaring enerzijds als
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beperkingen in fysieke belasting en minder gewenning aan nieuwe werkmethoden anderzijds).

Tegen deze achtergrond moet rekening worden gehouden met extra kosten die verband houden met
noodzakelijke personele maatregelen.

4.4. Samenvatting
In aanvulling op de in hoofdstuk 3 vermelde concrete ontwikkelingen en voornemens nieuw beleid
kan een groot aantal factoren worden genoemd dat feitelijk al evenzeer onder het nieuwe beleid kan
worden gerangschikt, maar waarvan de (financiële) implicaties nog tamelijk arbitrair zijn. Uit oogpunt
van doelmatigheid is het gewenst hieraan nog geen middelen toe te delen, maar hiervoor voorlopig een
bedrag in portefeuille te houden.
Naast de hiervóór reeds genoemde omstandigheden, dient rekening te worden gehouden met echt
onvoorziene ontwikkelingen, alsmede met het diverse “kleine beleid”.

Gelet op het voorgaande en de argumenten zoals vermeld in paragraaf 4.1 stellen wij voor om in de
begroting één centrale stelpost “nog toe te wijzen middelen/ onvoorzien” op te nemen. Gezien de aard
en omvang van de hiervóór genoemde ontwikkelingen en risico’s is het gewenst om deze stelpost
voorlopig vast te stellen op een bedrag van 2% van het totaal van de begroting.

Voorgesteld wordt het beheer van deze stelpost onder verantwoordelijkheid van de concernstaf te doen
vallen.
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Hoofdstuk 5.  Coalitieakkoord

5.1. Stand van zaken coalitie-akkoord
In het coalitieakkoord is een groot aantal bedragen opgenomen die bij de behandeling van de
programmabegroting nog niet waren ingevuld. In deze paragraaf zetten we de stand van zaken van de
invulling op een rij. In ondergaand schema zijn de betreffende bedragen samengevat.

Bedragen  x € 1.000
Coalitie akkoord 2003 2004 2005 2006 2007
Kernthema’s
Landelijk gebied 2.000 1.750 1.500 1.500 1.500
Infrastructuur, mobiliteit 4.433 1.500 1.500 7.940 7.940
Economische ontwikkeling 400
Zorg en welzijn 3.500 3.500 3.500 3.500
Cultuur en cultureel erfgoed 3.000 5.800 2.800 2.800 3.070
Veiligheid en handhaving 250 250 250 250
Strategische plannen
Streekplan 4.000 4.000 4.000 4.000
Waterhuishoudingsplan (WHP) 1.500 1.500 1.500 1.500
Milieubeleidsplan (PMP) 1.500 1.500 1.500 1.500
Economisch beleidsplan 1.500 1.500 1.500 1.500
Nog in te vullen uitvoering 5.000 5.000 5.000 5.000
Interne organisatie
Dualisering 800
Rekenkamer 700 700 700
Huisvesting 6.000
Frictiekosten 5.000
ICT 200 200 200 200
Organisatieverbetering 500 500 500 500
Gemiste huurinkomsten 300 300 300
Totaal 20.433 27.000 24.750 31.190 32.660

5.1.1. Kernthema’s

Landelijk gebied
Reserve aankoop natuurterreinen
In 2003 is € 2 mln gestort in de reserve aankopen natuurterreinen. Voor 2004-2007 wordt jaarlijks
€ 500.000 in deze reserve gestort.
Langbroekerwetering
In 2004 is € 250.000 gealloceerd voor een reeds aangegane verplichting met betrekking tot het Project
Langbroekerwetering.
Versterking uitvoering particulier en agrarisch natuurbeheer.
Op 22 maart  j.l is het "bestedingsvoorstel stimuleren particulier en agrarisch natuurbeheer " door
Provinciale Staten goedgekeurd. Er zal in de periode 2004-2007 jaarlijks € 500.000 beschikbaar
worden gesteld voor:
- voortzetting kadernotaproject witte gebieden beleid incl. medewerker agrarisch natuurbeheer
- voortzetting weidevogelcoordinator (bij LBU)
- stimuleringsprojecten  bosomvorming tbv heideterreinen en heidecorridors particulieren
- co-financiering geintegreerd bosbeheer particulieren
- uitvoering ecologische verbindingszones
- overige projecten particulier /agrarisch natuurbeheer
- uitvoering actieplan landschap
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Kleine kernen/sociale samenhang
Jaarlijks is € 500.000 gereserveerd voor een subsidieregeling kleine kernen/sociale samenhang . In mei
2004 zal hierover een statenconferentie worden georganiseerd. Daarna zal er besluitvorming
plaatsvinden.

Infrastructuur, mobiliteit
In 2003, opgenomen in de jaarrekening 2003,  is een bedrag gestort van € 4,443 mln in de reserve ten
behoeve van de bijdrage regeling rond- en randwegen. De middelen voor de overige jaren zijn
gealloceerd voor het SMPU.

Zorg en welzijn
Breedtesport
In het collegeprogramma zijn middelen geraamd voor breedtesport. De kaders voor het nieuwe
breedtesportbeleid van de provincie Utrecht worden in maart 2004 voorgelegd aan GS en PS. Hierin
wordt ook een bestedingsvoorstel opgenomen voor de gelden van 2004 en 2005.

Jeugdzorg
Vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid zorgt de provincie ervoor dat elke jeugdige/ouder die daar
recht op heeft de juiste hulp krijgt. De provincie financiert daartoe Bureau jeugdzorg en de Utrechtse
jeugdzorginstellingen. Speerpunten in 2004 zijn:
1. bestrijding van de wachtlijsten
2. invoering nieuwe wet op de jeugdzorg
3. invoering productfinanciering  en marktwerking (van subsidierelatie naar inkooprelatie)
4. verhoging van de effectiviteit en efficiency van de jeugdzorg
5. goede aansluiting van gemeentelijk jeugdbeleid, onderwijs en jeugdzorg

In 2004 zal duidelijk worden of de huidige wet op de jeugdhulpverlening wel of niet wordt vervangen
door de nieuwe wet op de jeugdzorg (per 1-1-2005). Als de nieuwe wet van kracht wordt krijgen
kinderen/jongeren die een doorverwijzing van Bureau jeugdzorg hebben, een recht op jeugdzorg dat
zij bij de rechter kunnen verhalen op de provincie. Het wegwerken van de wachtlijsten, die
maatschappelijk onaanvaardbaar zijn, hebben daarmee de eerste prioriteit. Invoering van de nieuwe
Wet op de jeugdzorg brengt ook nog andere financiële knelpunten met zicht mee. Het betreft
verplichtingen die voortvloeien uit de wet en de daarbij behorende AmvB’s waaraan nog niet wordt
voldaan.

Wij hebben extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdzorg (€ 1,295 miljoen). Daarnaast zijn er
voor de provincie Utrecht meer extra rijksmiddelen beschikbaar gekomen voor het wegwerken van de
wachtlijsten bij het zorgaanbod, dan eerder verwacht (in 2004  € 0,57 miljoen oplopend naar bijna € 2
miljoen in 2007). Dit als gevolg van het hanteren van een nieuwe verdeelsleutel die pas eind 2003
bekend is geworden. In een bestuursakkoord tussen Rijk en provincies eind 2003 over het landelijk
financieel kader hebben provincies daarbij de inspanningsverplichting op zich genomen om door
middel van doelmatigheidswinst de uitvoering van de wet binnen de rijksmiddelen mogelijk te maken.

Onlangs is een eerste offerteronde onder de Utrechtse jeugdhulpverleningsinstellingen gehouden. Half
maart 2004 worden de offertes gehonoreerd die aan de criteria voldoen. Daarmee wordt een deel van
de wachtlijst weggewerkt, en een deel van het budget besteed. Op korte termijn zal een tweede
offerteverzoek worden verspreid onder jeugdzorginstellingen. Hierbij zullen ook zorgaanbieders
buiten de provincie Utrechtse worden benaderd. Daarbij dient wel te worden voldaan aan de wettelijke
eis dat zorg wordt geboden zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke leefmilieu van de jeugdige. De
provincie Utrecht is met het actief benaderen van andere dan de Utrechtse zorgaanbieders de eerste die
enige marktwerking in de jeugdzorg introduceert. De verwachting is dat met deze aanpak meer
mogelijkheden zullen ontstaan om de wachtlijsten voor residentieel en dagbehandeling te
verminderen.
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Versterkingen consumentenplatforms
In mei 2003 is een traject gestart gericht op het vernieuwend vormgeven van het door de provincie te
voeren cliëntenbeleid. Dit vloeide voort uit het voornemen in  het Coalitieakkoord om de positie van
consumentenplatforms en patiëntenorganisaties te versterken. Voor de periode 2004 t/m 2007 is hier
op jaarbasis € 400.000 extra voor beschikbaar gesteld.
Vanaf het begin is in dit traject interactief gewerkt. Het hoogtepunt daarvan vormde de
werkconferentie 'Cliënt in perspectief', die op 24 november 2003 in het provinciehuis plaatsvond en
waarvoor de leden van de statencommissie ZCW waren uitgenodigd.
Doel van het provinciaal cliëntenbeleid is het verbeteren van de mogelijkheden voor vraagsturing in de
zorg- en dienstverlening. In de Kadernotitie cliëntenbeleid, die op 9 maart 2004 door GS is
geaccordeerd, wordt voorgesteld het beleid langs twee lijnen vorm te geven. De eerste lijn is het
verbeteren van de mogelijkheden tot vraagsturing voor individuele burgers. De tweede lijn is het
versterken van de collectieve belangenbehartiging.
De Kadernotitie cliëntenbeleid is geagendeerd voor behandeling in de statencommissie ZCW op 8
april en voor vaststelling in Provinciale Staten van 19 april. Jaarlijks zal GS gehoord de
statencommissie ZCW besluiten over de besteding van de extra financiële middelen.

Sociale Agenda
U heeft op 8 december 2003 unaniem ingestemd met het besluit Kader Sociale Agenda in Uitvoering .
In dit besluit is het uitvoeringskader van de nieuwe integrale en resultaat gerichte sociale aanpak
vastgesteld. Dit betekent dat de provincie proactief als ontwikkelingspartner met gemeenten en sociale
partners zelf uitvoering geeft aan de gekozen projecten.
Op 16 maart stemden wij in met de middelentoewijzing 2004 Sociale Agenda in Uitvoering op
hoofdlijnen, waarbij de in het Coalitieakkoord voorgenomen middelen voor Sociale Agenda (€ 2
miljoen per jaar) en voor Sociale Samenhang in Kleine kernen (€ 0,5 miljoen per jaar) worden
toegewezen aan

• Dossier Veilig Vangnet (Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen)
• Dossier Jeugd met de steden Amersfoort en Utrecht:
• Intensivering Programma Wel Thuis!
• Project Sociale samenhang in kleine kernen
• Project  aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in regio Eemland
• Project Sociaal Rapport en publieke debatten

De Middelentoewijzing Sociale Agenda is geagendeerd voor behandeling in de statencommissie ZCW
op 8 april en voor vaststelling in Provinciale Staten van 19 april

Cultuur en cultureel erfgoed
Restauratie kasteel Amerongen
In 2003 is een bedrag van € 3 mln gestort in de reserve ten behoeve van de restauratie van kasteel
Amerongen. Een voorstel ter besluitvorming zal nog worden voorgelegd.
Programma bibliotheekvernieuwing
Voor de modernisering van het openbaar bibliotheekwerk in de provincie Utrecht is in het
coalitieakkoord voor de periode 2004 t/m 2007 jaarlijks € 1 miljoen gereserveerd, alsmede voor 2004
incidenteel € 3 miljoen. Februari 2004. heeft de Stuurgroep Modernisering Utrechts Bibliotheekwerk
het raamwerk vastgesteld voor de inrichting van het nieuwe bibliotheeknetwerk. In het raamwerk zijn
de gedeelde visie, de taakverdeling en de aansturing van het netwerk vastgelegd. Op hoofdlijnen houdt
het raamwerk in dat lokale bibliotheken fuseren tot regionale bibliotheekorganisaties en de PBCU zich
omvormt tot een facilitaire serviceorganisatie. Deze herstructurering betekent een forse herverdeling
van taken, waarbij het werkgeverschap van de PBCU overgaat naar de regionale bibliotheken.
Daartegenover staat dat in de toekomst de volgende taken collectief zullen worden uitgevoerd: ICT,
bibliobus, collectioneren, transport/bibliotheekverkeer, WSF, Aladin en mogelijk de administratie.
Deze herstructurering zal op termijn resulteren in kwaliteitsverbetering en efficiencywinst.

Het raamwerk zal dit jaar met een uitloop naar 2005 ten uitvoer worden gebracht, waarvoor
incidentele kosten van € 3 miljoen zijn begroot. Deze middelen zullen worden aangewend voor:
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• Fusies regionale bibliotheken - GS/cie ZCW heeft januari jl. reeds maximaal € 365.000
toegezegd voor de algemene procesbegeleiding van de fusie van naar verwachting zeven
regionale bibliotheken. Doelstelling is dat per 1 januari 2005 alle regionale bibliotheken in een
juridische vorm bestaan. Deze voorbereidingsfase zal worden gevolgd door een
implementatiefase, waarin taken worden overgedragen naar de leveranciers (serviceorganisatie
en Gemeentelijke Bibliotheek Utrecht) en vice versa.

• Omvorming PBCU tot facilitaire serviceorganisatie – voor de overplaatsing van personeel
naar de regionale bibliotheken vanwege de overdracht van het werkgeverschap wordt
momenteel gewerkt aan een sociaal plan, dat ten uitvoer dient te worden gebracht.

• Kwaliteitsimpuls bibliotheeknetwerk – De centrale organisatie van de tot dusver lokaal
uitgevoerde taken zal veel incidentele kosten vergen.

De structurele middelen van € 1 miljoen zullen worden aangewend voor de uitvoering van de nieuwe
collectieve taken. In de zomer van 2004 zal het inrichtingsvoorstel van het nieuwe bibliotheeknetwerk
worden aangeboden aan de statencommissie, waarin de daaruit voortvloeiende bestedingsvoorstellen
van de in het coalitieakkoord vastgelegde provinciale middelen zijn opgenomen.

Bevordering museumbezoek
Vooralsnog lijkt het niet haalbaar om met dit budget een regeling voor maandelijks 1 dag gratis
museumbezoek uit te werken. Er zal een alternatief voorstel worden gedaan of eventueel een voorstel
voor herallocatie.

Provinciaal Archeologisch Centrum (PAC)
Met de stad Utrecht worden afspraken voorbereid voor een logische taakverdeling. De Limes-
presentatie kan daarbij accent krijgen rond het opgegraven schip in Leidsche Rijn. Het provinciaal
informatie- en archeologisch centrum (IAC), inclusief depotfunctie, kan dan geconcentreerd worden
bij Fort Vechten. In januari 2004 is de Statencommissie ZCW akkoord gegaan met een verdere
verkenning naar de haalbaarheid hiervan, gekoppeld aan een bezoekerscentrum voor de Nieuwe
Hollandse Waterlinie (Agenda 2010). In de komende Cultuurnota zal een voorstel worden uitgewerkt
voor inzet van het exploitatiebudget over de periode 2004/08.

Veiligheid en handhaving
Voor de aanwending van de in het coalitieakkoord opgenomen middelen is een voorstel gedaan op 26
april ter advisering worden voorgelegd aan de commissie Bestuur en Middelen.
In het voorstel worden de middelen (€ 250.000) toegedeeld aan:
• Uitvoering actiepunten nota Externe Veiligheid (€100.000)
• Verdere ontwikkeling Risicokaart (€50.000)
• Begeleiding gemeenten terzake opstelling veiligheidsplannen (€50.000)
• Ontwikkeling Telebrains (communicatienetwerk) (50.000)

5.1.2 Strategische plannen
Streekplan
Conform het Coalitieakkoord 2003-2007 wordt aan het nieuwe Streekplan 2005-2015 een Meerjaren-
actieprogramma-Streekplan (MAP) gekoppeld met uitvoeringsprojecten waarin de provincie een
duidelijke rol wenst te vervullen. Hiermee neemt de uitvoeringsgerichtheid van het streekplan toe. Dit
voornemen is verankerd in de Nota Ruimtelijke Keuzes op Hoofdlijnen (kaderstelling door PS, juni
2002), en in het Ontwerp-Streekplan (GS december 2003) dat in het jaar 2004 de wettelijke
vaststellingsprocedure doorloopt.
Voor het MAP wordt in deze collegeperiode € 16 mln. beschikbaar gesteld (Coalitieakkoord), in
gelijke delen over de opeenvolgende jaren. De besluitvormingsprocedure over het Streekplan en het
MAP is in volle gang. Voor het begrotingsjaar 2004 is, vooruitlopend op de vaststelling daarvan, reeds
€ 0,8 mln toegekend aan Reconstructie Gelderse Vallei (GS nov. 2003). Feitelijke besteding van het
restant-budget  vindt in 2004 niet plaats, aangezien het MAP eerst eind 2004 kan worden vastgesteld.
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Wel worden in 2004 nog kosten van voorbereiding gemaakt (circa € 100.000).
Daarnaast bestaat het voornemen om de noodzakelijke aanvulling van de Reserve knelpunten
Landelijk Gebied (zie hoofdstuk 3) voor de helft, i.c. € 350.000, te dekken uit de middelen van het
streekplan.
Derhalve wordt voorgesteld het restantbudget van  € 2,75 mln vanuit 2004 door te boeken naar 2005.
In 2005 komt aldus een budget van € 6,75 mln beschikbaar voor de uitvoering van het MAP-
Streekplan.

Wonen en stedelijke vernieuwing
Voor realisatie van de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid i.c. het streekplan is niet alleen
de inzet op binnenstedelijke woningproductie van belang maar ook de inzet op kwaliteitsverbetering
van het bestaand stedelijk gebied. Deze gecombineerde inzet kan de woondruk op (kernen in) het
landelijk gebied tegengaan (Coalitieakkoord: stad en land hebben elkaar nodig en zijn complementair).

De belangrijkste pijler van het woningbouwprogramma van het streekplan is bouwen binnen bestaand
stedelijk gebied. Aan de realisatie van dit woningbouwprogramma worden, op grond van het
Coalitieakkoord 2003-2007, de volgende voorwaarden verbonden: 30 % sociale huur, gedifferentieerd
bouwen  voor de volgende doelgroepen: starters, ouderen, daklozen, studenten en mensen met een
functiebeperking; duurzaam en aanpasbaar bouwen. Bovendien mag inbreiding niet ten koste gaan van
de kwaliteit van de leefomgeving.
Gemeenten hebben al vaak grote financiële problemen om binnenstedelijke locaties gerealiseerd te
krijgen op een wijze die aansluit bij de doelgroepen van de woningbehoefte. De locatie-/grondkosten
en proceskosten zijn doorgaans erg hoog (procesobstakels, uitkoop, geluid/bodem, parkeren/groen).
Met de inmiddels bekend geworden teruglopende rijks ISV-middelen voor de periode 2005-2010
wordt het voor gemeenten ook steeds moeilijker om planexploitaties sluitend te krijgen en/of het
planproces gaande te houden; de kans op stagnatie of ongewenste concessies vanuit de woning-
behoefte en woonkwaliteit wordt daardoor steeds groter.  Daardoor kan het woningbouwprogramma
van het streekplan kwantitatief en kwalitatief onder druk komen te staan met als effect een blijvend te
hoog woningtekort en onvoldoende keuzevrijheid in woonmilieus en woningdifferrentiatie leidend tot
lange wachttijden voor huurders en, landelijk gezien, één van de de hoogste gemiddelde koopprijzen.
Om dit probleem op te kunnen vangen zijn extra middelen nodig.

Voorgesteld wordt voor strategische woningprojecten te komen tot een Investeringsimpuls als concreet
uitvoeringsinstrument van het provinciaal beleid op het terrein van kwaliteit van het stedelijk gebied,
in het bijzonder wonen. Het moet gemeenten ondersteunen c.q in staat stellen om op een aantal
strategische projecten een steviger positie in te nemen als het gaat om de realisatie van het gewenste
woningbouwprogramma. Het gaat daarbij met name om de ‘regiogemeenten’ zoals bijvoorbeeld
Nieuwegein, Maarsen, Zeist, Houten, Soest, Baarn, Woerden of Veenendaal die moeten bijdragen aan
een regionale balans op de woningmarkt. De voorgestelde Investeringsimpuls is nadrukkelijk niet
bedoeld als subsidieregeling voor woningbouw.

Periode: 5 jaar (parallel aan de 1e streekplanperiode en de 2e ISV-periode)
Budget:  € 2 miljoen per jaar = totaal € 10 miljoen

Primair dient te worden afgewogen of hiervoor ruimte beschikbaar kan worden gesteld binnen de
gealloceerde middelen voor het streekplan. Secundair kan afgewogen worden om een beroep te doen
op de aanvullende middelen voor de uitvoering van de strategische plannen of om een beroep te doen
op het stimuleringsfonds.

Waterhuishoudingsplan (WHP)
In 2004 is reeds voor € 508.000 toegekend vanuit de € 1.5 miljoen die beschikbaar is voor uitvoering
WHP. Verschillende ontwikkelingen in 2003 en begin 2004 hebben ertoe geleid dat in 2004 nog voor
verschillende prestaties extra geld gevraagd zal worden, die beslag zullen leggen op het restant van de
€ 1.5 miljoen.
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Provinciaal milieubeleidsplan (PMP)
In mei 2003 was het ontwerp PMP gereed en is gestart met de opstelling van het
meerjarenactieprogramma (MAP). Door de wisseling van het provinciaal bestuur is er vertraging
opgetreden in de vaststelling van het PMP. Het ontwerp PMP is in december 2003 aan ons
aangeboden. Met de inhoud werd ingestemd, maar goedkeuring werd onthouden omdat er nog
onvoldoende inzicht was in de beschikbare middelen. Verwacht wordt dat het PMP in 2004 wordt
vastgesteld.
Bij het opstellen van de begroting 2004 werd er vanuit gegaan dat het nieuwe PMP zou starten per 1
januari 2004. Toen bleek dat het PMP pas medio 2004 zou worden vastgesteld, is ter overbrugging
€ 750.000 gevraagd. Dit geld is nodig om projecten die gefinancierd werden uit aflopende kadernota
gelden maar die wel voortgezet moeten worden te kunnen financieren. Nu duidelijk geworden is dat
PMP in november wordt vastgesteld is het noodzakelijk om ook voor de resterende periode van 2004
budget aan te vragen. Daarom zal binnenkort een voorstel volgen om ook voor de tweede helft van
2004 € 750.000 te reserveren voor het voorzetten van de taken die ook in het nieuwe PMP zullen
terugkomen. Hiermee zal het bedrag van € 1.5 miljoen uitvoering PMP 2004 geheel besteed zijn.

Economisch beleidsplan
Bij de vaststelling van het Economisch beleidsplan “De toekomst heeft vele gezichten” door
provinciale staten is afgesproken dat jaarlijks een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Dit
programma bevat ook een voorstel voor de besteding van de in het coalitieaccoord gereserveerde € 1,5
mln voor de uitvoering van het economisch beleidsplan. Het uitvoeringsprogramma 2004 is op 16
maart in GS en op 1 april in de Commissie IME besproken.

5.1.3 Interne organisatie
Rekenkamer
De subcommissie voor de jaarrekening houdt zich bezig met de voorbereiding van de Rekenkamer. Op
18 maart is er een bijeenkomst met alle geïnteresseerde provincies om te kijken welke provincies
samen tot een Rekenkamer willen komen, waarn de subcommissie een advies voor zal leggen aan de
commissie BEM. Daarnaast geeft de subcommissie nog een advies over het al dan niet realiseren van
een beleidsauditfunctie naast de Rekenkamer. Op basis van de uitspraken van de commissie BEM
wordt dan begonnen met de verdere uitwerking van de voorstellen, waarbij dat voor de Rekenkamer in
samenwerking met andere provincies zal moeten gebeuren. Op basis van die uitwerkingsplannen
wordt een voorstel voorgelegd.

Dualisering
Voor de periode 2003 tot en met 2006 is nu een budget van € 800.000 per jaar vastgelegd. Gezien de
nog prille ervaringen met de griffie is nu nog niet zoveel richtinggevends te zeggen over wat vanaf
2007 benodigd is. Voorgesteld wordt om basis van bredere ervaringen met de griffie in een latere fase
met voorstellen te komen.

Huisvesting
In 2003, opgenomen in de jaarrekening,  is een bedrag gestort van € 6 mln in de reserve rente en
afschrijvingen ten behoeve van de huisvesting.

Organisatieverbetering
De organisatie is op diverse fronten actief bezig met maatregelen die een (belangrijke) versterking van
de kwaliteit van de organisatie moeten bewerkstelligen, onder andere:
• Kwatta -operatie met als één van de belangrijke doelstellingen om de efficiency te verhogen
• Projectmatig werken
• Verbetering planning & control en betere verankering daarvan in het rollenpatroon van de

betrokken actoren
• Verbeteringstraject programma- en productbegroting 2005
• Centralisatie communicatie
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Voor deze activiteiten wordt een beroep gedaan op de in het coalitieakkoord gereserveerde middelen.
Een voorstel is voorgelegd aan de commissie bestuur en middelen.

Frictiekosten
Wanneer de frictiekosten gevolgen van Kwatta in kaart zijn gebracht zal een definitief
bestedingsvoorstel worden opgesteld. Te denken valt aan een pakket maatregelen waaronder een
regeling voor oudere werknemers, outplacement, vertrekpremies voor medewerkers met een contract
voor bepaalde tijd, een voorziening voor WW-uitgaven na beëindigen aanstelling voor bepaalde tijd,
een budget voor om- en bijscholing en diverse organisatiekosten.

5.2. Nog uit te werken uitvoeringsprojecten van de strategische plannen
In het coalitieakkoord is een jaarlijks bedrag van € 5 miljoen opgenomen ten behoeve van
uitvoeringsprojecten van de strategische plannen (voor 2004 is dit bedrag bevroren ter invulling van de
bezuinigingen). Tot nu toe is hieraan nog geen concrete invulling gegeven, maar er zijn wel wensen
terzake. Wij hebben reeds besloten om de afweging ten aanzien van de inzet van deze middelen te
betrekken in de voorjaarsnota.
Hierna zijn diverse voorstellen opgenomen, waarvan de concernstaf adviseert deze te betrekken in
bovenbedoelde afweging.

a. Provinciaal milieubeleidsplan (PMP)
Momenteel is een nieuw Provinciaal milieubeleidsplan (PMP) in de maak. Met de uitvoering van dit
plan zal, zoals in het Nationale Milieubeleidsplan 4 al is aangegeven, doorgewerkt moeten worden aan
de onderwerpen waaraan al een bijdrage wordt geleverd. Zo moeten we doorgaan met onze
bodemactiviteiten zoals sanering en onderzoek. Ook onze vergunningverlening en handhaving moet
worden voorgezet. Naast voortzetting van deze bestaande werkzaamheden zullen er in het nieuwe
PMP nieuwe onderwerpen worden opgenomen. Deels zijn deze een gevolg van nieuwe (Europese)
regelgeving of afspraken die gemaakt zijn tussen Provincies en Rijk. Daarnaast is soms intensivering
van bestaande werkzaamheden nodig.

In de Programmabegroting 2004 is € 13.656.932 beschikbaar voor milieu. Deze gelden hebben wij
nodig om onze structurele taken uit te voeren zoals vergunningverlening, handhaving en
bodemsanering.

Naast dit structurele budget is in het collegeprogramma € 1,5 miljoen per jaar toegekend voor de
uitvoering van het PMP. Deze € 1,5 miljoen hebben wij grotendeels nodig voor activiteiten die
voorheen met Kadernotagelden werden gefinancierd en die in het nieuwe PMP zullen worden
gecontinueerd:

• Stichting LaMi (landbouw-milieu) en stimulering agrariërs
• Milieumonitoring
• Stedelijk gebiedsgericht milieubeleid (waaronder Dubo consulentschap)
• Uitvoeringsprogramma Predo (met preventie naar duurzaam ondernemen)
• Leren voor duurzaamheid voortzetten en consumentenacties
• Reconstructie Gelderse Vallei (milieu inbreng)

Totaal kosten deze werkzaamheden € 1.370.000. Er is dus nog € 130.000  voor de uitvoering van
overig beleid uit het nieuwe PMP.

Nieuwe werkzaamheden
In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de onderwerpen waarvoor nog geen dekking
aanwezig is (totale kosten circa € 1 miljoen). Per onderwerp zijn beschrijvingen van doelstellingen en
prestaties beschikbaar.
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* Externe veiligheid
Veiligheidsbeleid is sterk in de maatschappelijke aandacht gestegen, zeker na de rampzalige
gebeurtenissen in Enschede en Volendam. Op dit terrein moet een belangrijke inhaalslag plaatsvinden.
Uit onderzoek blijkt dat er ongeveer 500 inrichtingen in onze provincie zijn die mogelijk een extern
veiligheidsprobleem kunnen veroorzaken.
De nota externe veiligheid is in juli 2003 door GS vastgesteld, de financiering is toen echter niet
geregeld. Het voorstel is om vanuit de dienst WEM € 115.000 per jaar voor dit onderwerp in te zetten
en de rest van de benodigde middelen te financieren uit de middelen die in het collegeprogramma zijn
opgenomen voor Handhaving en Veiligheid en de middelen die het rijk beschikbaar stelt (het rijk stelt
naar verwachting ca. € 750.000 ter beschikking voor de provincie en de Utrechtse gemeenten).

* Gebiedsgerichte uitvoering
Dit beleid omvat 2 nieuwe onderwerpen te weten basis- en ambitiekwaliteit en RAAM’s.

Basis- en ambitiekwaliteit
De kwaliteitsprofielen worden ontwikkeld om als kader te dienen voor de ontwikkeling en
beoordeling van ruimtelijke plannen. Zij functioneren als inspiratiebron om duurzaamheid en
omgevingskwaliteit vroegtijdig mee te nemen in het ontwerpproces. Tevens kunnen de
kwaliteitsprofielen gebruikt worden voor het onderbouwen van projecten en programma’s
bijvoorbeeld in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Omdat de uiteindelijke
milieukwaliteitsprofielen gedragen moeten worden door met name gemeenten hebben wij er voor
gekozen om deze profielen als voorzet in het plan op te nemen (en dus niet als harde waarden), zodat
wij bij de uitvoering van het PMP deze algemene profielen verder per gebied kunnen concretiseren.
Kosten € 225.000 per jaar.

Raam’s
Ook de voorgestelde manier van samenwerking bij de uitvoering is anders dan in het huidige plan. In
het huidige plan heeft de provincie diverse projecten geformuleerd waarop diverse partners konden
inschrijven. Uit de evaluatie is gebleken dat er bij het nieuwe plan gekozen zal moeten worden voor
een minder vrijblijvende samenwerking. Met dit plan willen wij gezamenlijk met gemeenten bekijken
waar zich kansen en knelpunten op milieugebied voordoen en onderling afspraken maken over wie,
wat en wanneer hieraan bijdraagt. Dit zal in de vorm van RAAM’s (Regionale Activiteiten Agenda
Milieu) worden vastgelegd. Wij sluiten vooralsnog aan bij de bestaande milieusamenwerkings-
verbanden (hoofdzakelijk milieudiensten).
Kosten € 465.000 per jaar voor gezamenlijke projecten.

* Lucht
Zo’n 2 tot 5 procent van de gezondheidsschade is toe te schrijven aan milieufactoren en dan met name
aan luchtverontreiniging. Met name stikstofdioxide, fijn stof en benzeen hebben een negatief effect op
de gezondheid. De gehaltes van deze stoffen liggen in onze provincie op meerder plaatsen te hoog. In
het huidige plan wordt nog vrijwel geen aandacht geschonken aan het onderwerp luchtkwaliteit. Om
de provinciale rol bij de implementatie van de Europese richtlijn luchtkwaliteit in te vullen zijn extra
middelen nodig.
Kosten  € 125.000 per jaar.

* Gezondheid
De afgelopen decennia zijn belangrijke milieuproblemen met succes bestreden (bijvoorbeeld de
uitstoot van dioxinen) waardoor het gezondheidsverlies is verminderd. Andere milieufactoren, zoals
geluidhinder en luchtverontreiniging, leiden nog steeds en in toenemende mate tot negatieve
gezondheidseffecten.
Wij zien als taak het inzichtelijk maken van de gebieden waar gezondheidsaspecten in het geding zijn.
Daarnaast zien wij als taak het ondersteunen van gemeenten bij het opzetten van de (verplichte)
gezondheidsplannen voor het onderdeel milieu en gezondheid.
Kosten € 70.000 per jaar.
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Intensiveringen
De intensiveringen zijn met name te vinden bij geluid, het onderdeel zonering industrielawaai
(€ 75.000 per jaar), een wettelijk verplichte activiteit en de nazorg van stortplaatsen (€ 30.000). Verder
is er om de monitoring van de milieudoelen systematisch te kunnen uitvoeren een intensivering van
het budget nodig (€ 70.000). Om onze bijdrage aan de uitvoering van het SMPU te kunnen leveren en
onze taak in het kader van Grote Infrastructurele Projecten (GRIP) te kunnen uitvoeren is er bij het
thema verkeer een intensivering nodig (€ 260.000).
Bij Landbouw verdwijnen de zgn. POR-gelden (0.8 fte en € 90.000) die werden ingezet voor
duurzame landbouw. De middelen en uren die vanaf 2004 worden ingezet kunnen dus als
intensivering worden aangemerkt (€ 75.000).
Deze intensiveringen kosten totaal € 510.000 per jaar.

De totale kosten van deze vernieuwingen en intensiveringen bedragen structureel € 1.510.000. Een
klein deel van deze activiteiten kan gedekt worden uit de 1.5 miljoen die is toegekend in het
collegeprogramma voor het PMP (€ 130.000, zie hiervóór). Voor het resterende deel, te weten
€ 1.380.000, wordt een beroep gedaan op de middelen voor de uitvoeringsprojecten van de
strategische plannen.

b. Streekplan
Actualisering bestemmingsplannen  
In het coalitieakkoord 2003 – 2007 is aangegeven dat  het in het streekplan neergelegde beleid  zijn
vertaling zal  moeten vinden in gemeentelijke ruimtelijke en andere plannen. Het bestemmingsplan is
de enige, burgers direct bindende planfiguur. Actuele bestemmingsplannen zijn nodig voor de
handhaving en effectuering van provinciaal beleid. De staten dragen het college op om er bij
gemeenten op aan te dringen dat verouderde bestemmingsplannen zo spoedig mogelijk worden
geactualiseerd.
Uit een inventarisatie blijkt dat van de meer dan 2400 geldende bestemmingsplannen 67% ouder is
dan 10 jaar. Dit betekent dat de gemeenten een forse inspanning moeten verrichten om tot een actueel
bestand te komen. De kans op succes uitsluitend op basis van een provinciale aanschrijving lijkt
gering, te meer daar de Wet op de Ruimtelijke Ordening geen sanctie kent op het niet nakomen van de
op grond van deze Wet wel bestaande actualiseringsplicht. Voorgesteld wordt dan ook om een
ondersteunend budget ter beschikking te stellen en om  voor een periode van 3 jaren een jaarlijks
budget te reserveren van € 450.000. Op basis van de nader uit te werken voorwaarden kan dan het
actualiseringsproces worden ondersteund met een bijdrage van ongeveer € 15.000 per jaar per
gemeente.

Reconstructieplan Gelderse Vallei
GS hebben op 7 oktober 2003 de inspanningsverplichting op zich genomen om de uitvoering van het
Reconstructieplan mede te financieren. Voor de jaren 2004 t/m 2007 is totaal € 8 mln nodig. Hiervan
is via de Programmabegroting 2004 € 995.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt de resterende € 7
miljoen te dekken ten laste van de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde kredieten voor
uitwerking strategische plannen.

Europese subsidieprojecten plattelandszaken
Door de inzet van een provinciaal budget voor co-financiering van projecten die passen binnen de
Europese subsidieprogramma’s wordt een multiplier effect bereikt en komen nieuwe ontwikkelingen
van de grond die de transitie naar een vitaal platteland faciliteren.  Om deze middelen doelmatig aan te
wenden dienen potentiële indieners van projecten  actief benaderd te worden. Beleidsvorming- en
uitvoering van bovengenoemde  thema’s vergen de komende jaren veel inspanningen, met name om
tot een concretisering van de beleidsdoelen te komen. De beschikbare formatie voor landelijk gebied
in het algemeen is zeer beperkt en ontoereikend om tot uitvoering van deze taken te komen. Voor de
co-financiering van projecten op het gebied van plattelandsontwikkeling, duurzame landbouw en
biologische landbouw is voor de periode 2005 t/m 2008 jaarlijks € 400.000 benodigd (inclusief 1,2
fte).
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Samenvatting strategische projecten
Bovenstaande strategische ontwikkelingen zullen over de jaren 2005 tot en met 2007 (op basis van
bovenstaande ramingen) een middelenbehoefte vergen die past binnen het kader van de beschikbare
middelen. Terzake wordt verwezen naar het overzicht op bladzijde 39.
Overigens is hierbij nog geen rekening gehouden met een eventueel additioneel beslag dat voortvloeit
uit de Investeringsimpuls wonen en stedelijke vernieuwing (zie streekplan).
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Hoofdstuk 6. Stimuleringsfonds

6.1. Inleiding
Het financiële beleid van de provincie Utrecht wordt gekenmerkt door handhaving van een sterke
soliditeit op de lange termijn. Deze basis komt onder meer tot uitdrukking in de volgende aspecten:
- Dekking van investeringen ineens ten laste van de exploitatie dan wel daartoe gevormde reserve of
voorziening;
- Nominale handhaving van het eigen vermogen (verkregen uit de verkoop van nutsbedrijven) en
aanwending van de (rente)opbrengsten van dit vermogen.

Tegelijkertijd heeft de provincie Utrecht grote ambities met betrekking tot de samenleving en
leefomgeving in het Utrechtse. De provincie heeft tal van projecten op stapel staan waarmee zij als
overheid haar invloed zou willen aanwenden en de burgers van de provincie (in de brede zin van het
woord) nog beter ten dienste wil zijn.
Deze projecten kunnen niet of niet tijdig worden gefinancierd binnen de huidige kaders voor het
financiële beleid, zoals hiervóór aangegeven.
Derhalve is binnen de provincie het initiatief genomen om te bezien of het huidige financiële beleid
deels kan worden herzien, zonder dat de financiële soliditeit op lange termijn in het geding komt. Dit
voornemen is nog versterkt nu zeer recent bekend is geworden dat de afrekening van de “UNA-
bakstenen” voor de provincie een aanvullende incidentele bate van circa € 53 miljoen tot gevolg heeft.

6.2. Instelling Stimuleringsfonds
Uitgangspunten
Ter uitvoering van het voornemen zoals genoemd in de inleiding stellen wij voor een
Stimuleringsfonds in te stellen. De uitgangspunten voor de instelling en het praktische gebruik van dit
fonds kunnen in het kort als volgt worden aangeduid:

a. Een meevaller, c.q. vrije ruimte in de kapitaalsfeer moet ook in diezelfde sfeer worden aangewend.
Met andere woorden: voorkomen moet worden dat vermogen voor exploitatieve doeleinden wordt
aangewend.
b. Eenmalige meevallers moeten worden ingezet voor eenmalige bestedingen. Voorkom derhalve
aanwending met een structurele doorwerking.
c.  Draag zorg voor een flexibel budgettair beleid waarbij opties voor de toekomst worden
opengehouden. Dit kan enerzijds worden gerealiseerd door handhaving van een goede
inkomensverdeling in de tijd (zorg dat ook in de toekomst nog inkomsten kunnen worden
gegenereerd). Anderzijds zou het vermogen bij voorkeur moeten worden aangewend door het naar
voren halen van toekomstige ambities; daarbij wordt voor de toekomst budgettaire ruimte
vrijgespeeld.
d. Belangrijk is dat de aanwending van het vermogen zo nauw mogelijk aansluit bij of in het verlengde
ligt van de bestaande ambities van de provincie. Initiatieven die verder reiken leiden gemakkelijk tot
irrationele afwegingen.
e. Belangrijk is dat de provincie een financiële buffer aanhoudt ter dekking van risico’s die zullen
toenemen naarmate de provincie meer een “doe-provincie” wordt.

Deze uitgangspunten kunnen worden samengevat met de stelling dat de provincie beter een prudent
financieel beleid kan voeren dan dat zij het verwijt krijgt van “potverteren”.

Omvang van het fonds
Met betrekking tot de omvang van het in te stellen stimuleringsfonds zijn de volgende overwegingen
gehanteerd:

- het huidige beschikbare eigen vermogen (exclusief algemene reserve van 10 miljoen en reeds
bestaande bestemmingsreserves) bedraagt na realisatie van de aanvullende bate vanuit de UNA circa
€ 420 miljoen;
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- de rentebaten van een deel hiervan, i.c. ruim € 120 miljoen, zijn in ieder geval tot en met 2010
vastgelegd ter dekking van de kosten van Agenda 2010;

- de rentebaten van het overige deel zijn in de meerjarenbegroting (in ieder geval tot en met 2007) ook
vastgelegd ter dekking van de begroting. Indien een deel van dit vermogen wordt aangewend, zal voor
de gederfde rente-inkomsten compensatie moeten worden gevonden, hetzij ten laste van het
stimuleringsfonds, hetzij door een lager ambitieniveau in de begroting. Wij adviseren vooralsnog de
gederfde rente-inkomsten over een periode van 10 jaar ten laste van het stimuleringsfonds te brengen;

- de provincie hanteert op dit moment een algemene buffer voor risico’s van € 10 miljoen. Dit bedrag
is zeer globaal bepaald en niet gebaseerd op een inventarisatie van feitelijke risico’s. Binnenkort zal
het risicobeleid en risicomanagement binnen de provincie nader gestalte krijgen. Eén van de
voorgenomen maatregelen terzake is de systematische en integrale registratie en monitoring van alle
bestaande risico’s. Dit is vooral van belang, omdat de provincie een actieve en presterende provincie
wil zijn en daarvoor noodzakelijkerwijs meer risico’s zal moeten nemen, mede ook in het licht van het
huidige economische klimaat.
Verwacht mag worden dat bovenbedoelde inventarisatie tot de conclusie leidt dat de risicobuffer
belangrijk naar boven zal moeten worden bijgesteld;

- tenslotte dient het belang van een geleidelijke invoering van het stimuleringsfonds te worden
gememoreerd. Met andere woorden: het is beter om later nog een extra toevoeging aan het
Stimuleringsfonds te kunnen doen, dan onmiddellijk alle (c.q. de maximale) ruimte beschikbaar te
stellen. Bovendien kunnen dan tussentijdse evaluaties hierbij worden betrokken.

Alles overwegende geven wij in overweging om een stimuleringsfonds te vormen van € 65 miljoen.
Dit bedrag is als volgt bepaald:

I. beschikbaar vermogen € 420 miljoen
 II. vastgelegd voor agenda 2010 € 120 miljoen

III. Geschatte aanvullende risicobuffer €   50 miljoen
 IV I-/-II -/- III € 250 miljoen
 V 25% van IV €   65 miljoen

Spelregels stimuleringsfonds
Bij de financiering van projecten uit het Stimuleringsfonds moet nadrukkelijk rekening worden
gehouden met de omstandigheid dat deze financiering volstrekt eenmalig is. Mede op grond van dit
gegeven adviseert de concernstaf onder meer de volgende spelregels te hanteren:

a. het Stimuleringsfonds mag uitsluitend worden aangewend voor bijzondere of additionele projecten
en inspanningen die in beginsel geen exploitatieve consequenties hebben;

b. het stimuleringsfonds mag geen budgettaire verruiming voor het staande beleid tot gevolg hebben;

c. aanvragen voor projecten uit het Stimuleringsfonds kunnen alleen worden ingediend ter
voorbereiding op de jaarlijkse voorjaarsnota; politieke afwegingen terzake zullen ook alleen bij de
behandeling van de voorjaarsnota en/ of begroting worden gemaakt;

d. de concernstaf is belast met de bewaking van de uitputting van de middelen van het
stimuleringsfonds; nadrukkelijk moet worden gesteld dat eventuele budgetoverschrijdingen van
projecten uit het stimuleringsfonds uit de lopende exploitatie moeten worden gedekt.

6.3. Aanwending Stimuleringsfonds
Nadat de instelling van het Stimuleringsfonds door PS is vastgesteld, zullen wij een voorstel tot
aanwending ontwikkelen. Bij de bestemming van het Stimuleringsfonds willen wij versnippering van
de middelen zoveel mogelijk tegengaan. De ideeën van ons gaan uit naar de volgende thema’s:
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a. Versterking Utrechtse economie (bedrijventerreinen en kenniseconomie)
b. Investering in duurzame ontwikkelingen (natuur, landschap en milieu)
c. Stedelijke vernieuwing (inclusief sociale samenhang in stedelijk gebied)
d. Cultuurhistorie en behoud erfgoed
e. Instelling grondbank ten behoeve van strategisch grondbeleid

Binnen deze kaders zal een inventarisatie en afweging plaatsvinden van projecten die uit het
stimuleringsfonds bekostigd kunnen worden. Deze integrale afweging zal jaarlijks op een vastgesteld
moment binnen de begrotingscyclus plaatsvinden. Het eerste afwegingsmoment is bij de behandeling
van de Programmabegroting 2005.

Voorbeelden van mogelijke projecten

Ad a. Versterking Utrechtse economie
Herstructurering bedrijventerreinen
In het licht van de stagnerende economische ontwikkeling van de regio zijn stimulerende maatregelen
van groot belang. Daarbij zal de aandacht onder meer uit moeten gaan naar modernisering en
herstructurering van belangrijke bedrijventerreinen in de regio.
De herstructurering van bedrijventerreinen is temeer van belang om daarmee een zekere spreiding van
werkgelegenheid te waarborgen in een situatie waarin de financiële diensten- en ICT-sectoren relatief
zijn oververtegenwoordigd.
De noodzaak hiertoe wordt nog versterkt door het wegvallen van de TIPP-regeling als belangrijke
subsidiebron.

Kennismaatschap
‘Kennis en Innovatie’ is een van de speerpuntprogramma’s van de sector ERT. Binnen de regio speelt
de discussie op welke wijze activiteiten op dit gebied beter georganiseerd kunnen worden en hoe er
meer en betere resultaten gehaald kunnen worden. Achtergrond hiervan is:
• Het regionaal bedrijfsleven vertoont een gebrek aan innovatiekracht en heeft impulsen nodig.
• Een te geringe aanwas van jonge kennisintensieve bedrijven (starters en spin-off’s).
• De regio treedt tot nu toe te weinig  als  eenheid op vanuit PR en Public Affairs.
• Het aflopen van Unité (regionaal programmabureau voor innovatieve projecten) dit jaar.

Een projectenorganisatie met als voorlopige werknaam: ‘Kennismaatschap’, kan een aantal
verbeteringen doorvoeren op kennis- en innovatiegebied: hieruit moeten meer en betere projecten
komen.
De provincie Utrecht kan zich nationaal op de kaart zetten als kennisregio en de regionale economie
kan op kennisgebied een stevige impuls krijgen.

Ad b. Investering in duurzame ontwikkelingen (natuur, landschap en milieu)
Ecologische verbindingszones
Voor het project ecologische verbindingszone Valleikanaal in Amersfoort heeft de provincie in 2003
al middelen beschikbaar gesteld  via de POR Groene Infrastructuur. Het plan maakt deel uit van de
beleidsvisie groen-blauwe structuur van de gemeente Amersfoort. Een van de ambities is het
versterken van water als belangrijk structuurelement in de stad, met als functies natuur en recreatie.
Voor de uitvoering van het project is ook de inzet van particulieren nodig. Wanneer de overheid de
eerste stap voor uitvoering neemt, zullen particulieren gemakkelijker instappen. Met deze bijdrage
geeft de provincie een positief signaal voor een gezamenlijke projectaanpak.

Milieu
De provincie kan een belangrijke invulling leveren aan duurzaamheid. De nadruk zal hierbij worden
gelegd op publieksgerichte activiteiten zoals bijvoorbeeld in het kader van duurzame energie. In de
omschakeling naar meer duurzame energiebronnen kan de overheid een impuls geven. Voor de
provincie Utrecht valt te denken  aan activiteiten die verband houden met zonnecollectoren, HR-ketels,
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warmteterugwinningssystemen, energiebesparing op scholen, warmte pompen voor zorgcomplexen,
voorbeeldbedrijven voor duurzame energie in de agrarische sector, alternatieve brandstoffen in het
openbaar vervoer, windmolens etc.

Ad c. Stedelijke vernieuwing
Investeringsimpuls
Voor realisatie van hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid i.c. het streekplan is niet alleen de
inzet op binnenstedelijke woningproductie van belang maar ook de inzet op kwaliteitsverbetering.
Gedifferentieerde woonmilieus kunnen totstandkomen met in achtneming van zorgwoningen (zie
daarbij ook het programma Wel thuis!). Zoals hiervoor met betrekking tot het streekplan is toegelicht
wordt voorgesteld voor strategische woningprojecten te komen tot een Investeringsimpuls als concreet
uitvoeringsinstrument van het provinciaal beleid op het terrein van kwaliteit van het stedelijk gebied,
in het bijzonder wonen. De kosten hiervan zouden primair moeten worden gedekt uit het streekplan.

Ad d. Cultuurhistorie en behoud erfgoed
Cultureel erfgoed
Er bestaan grote provinciale ambities voor het behoud en de ontwikkeling van ons cultureel erfgoed.
Denk onder andere aan het nieuw archeologiedepot met publieksfunctie en een centrum voor de
Romeinse Limes. Het huidige depot is een tijdelijke voorziening. Ook zijn er forse
investeringsbehoeften bij de aan de provincie toegewezen enveloppes Nieuwe Hollandse Waterlinie en
Grebbelinie.

Los daarvan is ook een aantal eenmalige grote investeringen binnen het programma
Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) nodig zoals voor het achterstallig onderhoud aan grote
objecten zoals kastelen en molens. Na onderzoek is gebleken dat er groot en urgent (veiligheid)
achterstallig onderhoud is bij het provinciale molenbestand mede veroorzaakt door problemen bij de
Molenstichting.

Ad e. Grondbank
Het opzetten van een grondbank is uiteraard geen doel op zichzelf, maar een instrument om gewenste
ontwikkelingen te stimuleren en mogelijk te maken. Hiervoor zal in enkele situaties het (tijdelijk)
verwerven en in bezit nemen van gronden, om een breder maatschappelijk doel te kunnen realiseren,
noodzakelijk zijn. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het project Hart van de Heuvelrug of de
realisering van een ecoduct.
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Hoofdstuk 7.  Samenvatting/ afweging

Wij stellen voor om de afweging van de diverse voorstellen uit te voeren binnen de kaders, zoals
hiervóór tot uitdrukking is gebracht. Hierna volgt daarvan een korte samenvatting.

Uitvoeringsprojecten strategische plannen
Wij stellen voor om de volgende plannen af te wegen binnen het kader van de in het coalitie-akkoord
opgenomen ruimte van € 5 miljoen per jaar (vanaf 2005):

- Aanvullende financiering provinciaal milieubeleidplan: 3 x € 1.380.000 4.140.000
- Stimuleringsmaatregelen inzake actualisatie bestemmingsplan met het oog op
 een effectieve uitvoering van het Streekplan (tijdelijk): 3 x € 450.000 1.350.000
- Financiering aandeel provincie in reconstructie Gelderse Vallei (t/m 2007) 7.000.000
- Aanjagen subsidieprojecten plattelandsontwikkelingen 1.200.000
- Investeringsimpuls Wonen en stedelijke vernieuwing p.m.

Op basis van de ingediende ramingen passen bovengenoemde plannen over de jaren 2005 tot en met
2007 budgettair binnen de beschikbare ruimte in het coalitie-akkoord. Terzake verwijzen wij naar het
financiële overzicht op bladzijde 39. Daarbij is echter nog geen rekening gehouden met een eventueel
additioneel budgettair beslag voor de investeringsimpuls wonen en stedelijke vernieuwing.
Met bovenstaande projecten zou de beschikbare 5 miljoen per jaar tot en met 2007 nagenoeg worden
aangewend. Alsdan kan op zijn vroegst eerst in 2008 met nieuwe grote uitvoeringsprojecten worden
gestart.

Stimuleringsfonds
 Wij stellen voor om een Stimuleringsfonds te vormen van € 65 miljoen. Bij de bestemming van dit
fonds gaan de ideeën  uit naar de volgende thema’s:

a. Versterking Utrechtse economie (bedrijventerreinen en kenniseconomie)
b. Natuur en landschap (natuur- en agrarische ontwikkeling)
c. Stedelijke vernieuwing (inclusief sociale samenhang in stedelijk gebied)
d. Cultuurhistorie en behoud erfgoed
e. Instelling grondbank ten behoeve van strategisch grondbeleid

Wij zijn voornemens hiervoor een voorstel tot aanwending te doen.

Investeringsimpuls Wonen en Stedelijke vernieuwing
Wij stellen voor de voorgenomen Investeringsimpuls Wonen en stedelijke vernieuwing primair te
betrekken in de aanwending van de beschikbare middelen voor het Streekplan (zie paragraaf 5.1.2.).
Zoals in genoemde paragraaf is aangeduid zullen de voor 2004 beschikbare middelen voor een bedrag
van € 2,75 miljoen immers in 2004 nog niet worden aangewend.
Wij zijn van mening dat de voorgenomen Investeringsimpuls Wonen en stedelijke vernieuwing zo
nodig secundair kan worden gedekt uit de beschikbare ruimte voor uitvoeringsprojecten strategische
projecten en tertiair kan worden betrokken in de afweging rond het Stimuleringsfonds.

Overige beleidsontwikkelingen
Zoals hiervóór al is gesignaleerd, zijn echt nieuwe beleidsinitiatieven ten opzichte van de vigerende
(meerjaren)begroting nog nauwelijks aan de orde gesteld. Dit is ook niet verwonderlijk zo
betrekkelijk kort na de totstandkoming van een zeer ambitieus coalitieprogramma met een
aanzienlijke financiële impuls voor nieuw beleid. Bovendien moeten nieuwe beleidsrichtingen
nadrukkelijk een plaats krijgen onder een overkoepelende strategische visie op rol en taken van de
provincie. En juist op deze lange termijnvisies is de provincie zich momenteel volop aan het
oriënteren.
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Uiteraard zijn op diverse zowel beleidsinhoudelijke als randvoorwaardelijke gebieden wel
bijbuigingen en intensiveringen gewenst. Deze zijn in de hoofdstukken 3 en 4 gememoreerd.
Wij stellen voor om deze bijbuigingen en intensiveringen in twee categorieën in te delen:
a. min of meer vastomlijnde en majeure ontwikkelingen met een helder financieel kader;
b. te verwachten ontwikkelingen met nog onzekere financiële gevolgen, alsmede overig “klein”
beleid.

Wij stellen voor om de voorstellen zoals bedoeld onder a. nu af te wegen. Met betrekking tot de
ontwikkelingen zoals bedoeld onder b. willen we nu geen middelen toewijzen, maar hiervoor in de
begroting een algemene stelpost op nemen. Ten laste van deze stelposten kunnen in de loop van het
jaar, wanneer dat nodig is, middelen worden toegewezen middels begrotingswijzigingen.

Voorstel beslispunten
Zoals blijkt uit het overzicht in hoofdstuk 2, is over de jaren 2005 tot en met 2007 in totaal circa
€ 10,4 miljoen beschikbaar, bestaande uit de bijstellingen in de prognoses en vrije ruimte in de
algemene reserve.
Daarnaast is in de reguliere begroting een structurele ruimte voor nieuw beleid (€ 2 miljoen)
opgenomen.
Bovendien is (indicatief) een voordelig rekeningresultaat van circa € 3,2 miljoen over 2003
gerealiseerd.

Rekening houdend met de geldvragen ontwikkelingen, zoals weergegeven in de tabel op bladzijde 39,
stellen wij het volgende voor:

a. de financiële tegenvallers en noodzakelijke beleidsbijstellingen, zoals vermeld in de kolom 2004
van de tabel op bladzijde 39, voor een totaalbedrag van € 2.253.700 te dekken uit het (verwachte)
voordelig rekeningsaldo 2003;

b. het resterende deel van het (verwachte) rekeningresultaat 2003, circa € 950.000, te reserveren voor
eventuele aanvullende tegenvallers over 2004;

c.  de financiële invloeden zoals vermeld in de kolom 2004 te verwerken in een wijziging van de
lopende begroting (derhalve voor 2004);

d. de bijstelling van de prognoses over 2004, zoals vermeld in hoofdstuk 2 en per saldo een voordeel
opleverend van € 1.896.000, aan te wenden ter dekking van de begroting 2005 tot en met 2007;
hiertoe wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de algemene reserve;

e. uit budgettaire overwegingen een stelpost nog toe te wijzen middelen in te voeren van jaarlijks
€ 4.613.000;

f. voor het overige de geldvragende ontwikkelingen (over 2005 tot en met 2007) te dekken op de
wijze zoals in de tabel aangegeven.

Het beslag op de algemene reserve ter dekking van de begroting bedraagt volgens de tabel op
bladzijde 39 over de jaren 2005 tot en met 2007 in totaal € 4.920.000 (2.620.000 + 2.106.000 + 194.000).
Dit bedrag kan worden gedekt uit de huidige beschikbare vrije ruimte in de reserve (€ 3.022.000) en
het resultaat van de bijstelling van de prognoses zoals hiervóór bedoeld onder d. (€ 1.896.000).
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Omschrijving Dienst  Progr. 2004 2005 2006 2007
 1 Vigerend beleid/nieuw beleid

 Europese partnerschappen  BMS  1.1       45.000         35.000        25.000         25.000
 Concerncontrol  CS  1.3     150.000
 Ruimtelijke ontwikkeling/deltametropool  REG  2.1     200.000
 Reserve knelpunten landelijk gebied  REG  2.5     350.000
 Advisering OLM  WEM  3.1     141.700
 Intensivering toezicht waterkeringen  WEM  3.1     125.000
 Vaarwegbeheer  WEM  3.1     492.000       390.000      389.000       277.000
 Brijvoer  WEM  3.2       82.000
 Voorziening gladheidsbestrijding  WVV  4.3     558.000       204.000      204.000       204.000
 Prestatiemeting coalitieakkoord  MEC  5.1     110.000       110.000      110.000       110.000
 Wel thuis  MEC  5.7       548.000

 Totaal  2.253.700    1.287.000     728.000       616.000

 2 Stelpost nog toe te wijzen middelen  Totaal    4.613.000   4.613.000    4.613.000

 Totaal 1 + 2  2.253.700    5.900.000   5.341.000    5.229.000

 Beschikbaar 1 + 2
 Resultaat bijstelling prognoses  1.896.000    1.280.000   1.235.000    3.035.000
 Nieuw beleid    2.000.000   2.000.000    2.000.000
 Voordelig rekeningresultaat 2003 (deel)  2.253.700
 Algemene reserve -1.896.000    2.620.000 2.106.000       194.000
 Totaal  Totaal  2.253.700    5.900.000   5.341.000    5.229.000

 Tekort/overschot  1 + 2 0 0 0 0

 3 Strategische plannen
 PMP gebiedsgerichte uitvoering  WEM  3.2       690.000      690.000       690.000
 PMP Lucht  WEM  3.2       125.000      125.000       125.000
 PMP Gezondheid  WEM  3.2        70.000        70.000         70.000
 PMP Externe veiligheid  WEM  3.2       115.000      115.000       115.000
 PMP Intensiveringen  WEM  3.2       380.000      380.000       380.000

 Streekplan Actualisering bestemmingspl.  REG  2.1       450.000      450.000       450.000
 Streekplan reconstructieplan  REG  2.6    2.335.000   2.335.000    2.335.000
 Europese subs. plattelandszaken  REG  2.6       400.000      400.000       400.000

 Totaal    4.565.000   4.565.000    4.565.000

 Beschikbaar 3
 Coalitieakkoord    5.000.000   5.000.000    5.000.000

 Overschot 3       435.000      435.000       435.000


