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Bijlage(n):   Nota Reserves en 

voorzieningen  

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
In deze tijd van financiële crisis en krapte bij het Rijk wordt de ruime vermogenspositie bij de 
provincies vaak met argusogen bekeken. Reserves en voorzieningen zijn er echter niet voor 
niets, ze hebben een aantal specifieke functies. Zo zijn ze van belang voor het 
weerstandsvermogen van de provincie, het opvangen van verwachte (voorzieningen) en 
onverwachte (reserve Weerstandsvermogen) tegenvallers of risico’s. Daarnaast worden 
bestedings- of bestemmingsreserves en voorzieningen ingesteld voor een bepaald doel.  
 
De omvang van reserves en voorzieningen op zich zegt niet zo veel. De omvang moet 
bekeken worden in het licht van de doelen die met reserves en voorzieningen worden 
nagestreefd. De bedragen dienen voldoende te zijn voor het behalen van de beoogde doelen, 
maar ook niet meer dan noodzakelijk. De inwoners van de provincie Utrecht mogen immers 
verwachten dat er efficiënt met publieke middelen wordt omgegaan. Bij het instellen van een 
reserve moet goed worden afgewogen of het instellen wel noodzakelijk is.  
 
Voorgeschiedenis 
Op 27 juni 2005 heeft u de vorige Nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld. In hoofdstuk 
4 (artikel 4.11) van de verordening Interne zaken is de bepaling opgenomen dat het college 
tenminste eenmaal in de vier jaar aan Provinciale Staten een nota over reserves en 
voorzieningen uitbrengt. Met deze nota willen wij voldoen aan deze verplichting. Daarnaast 
is, naar aanleiding van de Stofkamoperaties, aan de commissie BEM toegezegd dat wij met 
een herziene nota Reserves en Voorzieningen komen, waarin onder meer de effecten van de 
Stofkamoperaties zijn verwerkt. 
 
Essentie / samenvatting 
Deze nota legt de spelregels vast inzake reserves en voorzieningen binnen de Provincie. Deze 
spelregels zorgen ervoor dat er verantwoord met reserves en voorzieningen wordt omgegaan. 
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Hierdoor worden transparantie, integrale afweging en het afleggen van verantwoording 
bevorderd. Bij het opstellen van de nota is tevens gebruik gemaakt van de aanbevelingen van 
de Rekenkamer Oost-Nederland uit het rapport: “Bestemmen voor de toekomst”. 
De belangrijkste wijzigingen, naast de wettelijke wijzigingen, zijn weergegeven in de 
samenvatting waar de Nota mee begint. Een totaaloverzicht van alle spelregels en wijzigingen 
ten opzichte van de vorige Nota Reserves en voorzieningen is te vinden in paragraaf 8 van de 
nota. 
 
De nu voorliggende nota geeft de actuele stand van zaken met betrekking tot reserves en 
voorzieningen weer. Het overzicht van alle reserves en voorzieningen is geactualiseerd, 
wijzigingen in wet- en regelgeving (BBV) zijn verwerkt in de nota en spelregels ten aanzien 
van het muteren van reserves en voorzieningen zijn op enkele kleine punten aangepast. De 
nota betreft echter geen fundamentele wijziging van de manier waarop wij omgaan met onze 
reserves en voorzieningen. Een mogelijke herziening van de begrotingssystematiek en 
daarmee samenhangend, van de wijze waarop wij onze reserves en voorzieningen vormen en 
benutten, zal onderdeel uitmaken van het traject om te komen tot structurele 
bezuinigingsvoorstellen bij de voorjaarsnota 2010. 
 
Tegelijkertijd met de nota Reserves en voorzieningen wordt in bijlage 5 de notitie Basis voor 
beheerplannen onderhoud kapitaalgoederen aangeboden ter vaststelling. Deze notitie wordt 
tegelijkertijd met de nota Reserves en Voorzieningen aangeboden omdat deze uiteen zet hoe 
om te gaan met beheerplannen in relatie tot de Voorzieningen voor Groot Onderhoud en 
daarmee inhoudelijk gekoppeld is aan de Nota Reserves en Voorzieningen.  
In de notitie worden in hoofdstuk 5 de regels voor beheerplannen binnen de provincie 
Utrecht, in de vorm van stellige uitspraken, vastgelegd. Tevens worden in hoofdstuk 5 
aanbevelingen gedaan over de frequentie van het opstellen van beheerplannen en de 
rapportage daarover. 
 
Voorgesteld wordt  
- in te stemmen met de herziene Nota Reserves en voorzieningen en de voorgestelde 

wijzigingen ten opzichte van de vorige nota Reserves en voorzieningen zoals 
beschreven in paragraaf 8. Slotaanbevelingen; 

- in te stemmen met de als bijlage 5 bijgevoegde notitie Basis voor beheerplannen 
onderhoud kapitaalgoederen en de hierin vastgelegde regels voor beheerplannen 
binnen de provincie Utrecht; 

- de aanbevelingen, om tenminste éénmaal in de vier jaar per onderdeel een integrale 
beleidsnota onderhoud kapitaalgoederen vast te stellen en minimaal jaarlijks bij de 
jaarrekening te rapporteren over afwijkingen tussen gepland en werkelijk uitgevoerd 
onderhoud, over te nemen. 

 

Gedeputeerde Staten, 
 
voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 26 oktober 2009; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 08-09-2009, afdeling FIN, nummer 2009INT247480; 
 
Besluiten:  
 
1. in te stemmen met de Nota Reserves en voorzieningen en de voorgestelde wijzigingen 

ten opzichte van de vorige nota Reserves en voorzieningen zoals beschreven in 
paragraaf 8. Slotaanbevelingen; 

 
2.  in te stemmen met de als bijlage 5 bijgevoegde notitie Basis voor beheerplannen 

onderhoud kapitaalgoederen en de hierin vastgelegde regels voor beheerplannen 
binnen de provincie Utrecht; 

 
3. de aanbevelingen, om tenminste éénmaal in de vier jaar per onderdeel een integrale 

beleidsnota onderhoud kapitaalgoederen vast te stellen en minimaal jaarlijks bij de 
jaarrekening te rapporteren over afwijkingen tussen gepland en werkelijk uitgevoerd 
onderhoud, over te nemen. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
BBV, Provinciewet en de Verordening Interne Zaken provincie Utrecht 2004. 
 
2. Beoogd effect 
N.v.t. 
 
3. Argumenten 
N.v.t. 
 
4. Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
5. Financiën 
N.v.t. 
 
6. Realisatie 
De Verordening Interne Zaken zal naar aanleiding van de notitie Basis voor beheerplannen 
onderhoud kapitaalgoederen op onderdelen worden aangepast. 
 
7. Juridisch 
De Verordening Interne Zaken zal naar aanleiding van de notitie Basis voor beheerplannen 
onderhoud kapitaalgoederen op onderdelen worden aangepast. 
 
8. Europa 
N.v.t. 
 
9. Communicatie 
N.v.t. 
 
10. Bijlagen 
- nota Reserves en voorzieningen 


