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Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Per 1 januari 2015 zijn, in verband met de afschaffing van de plusregio’s, de verkeers- en vervoerstaken van 
Bestuur Regio Utrecht naar de Provincie Utrecht gegaan. Dit heeft provincie Utrecht tot gevolg dat de middelen 
(waaronder de activa van Bestuur Regio Utrecht) en bevoegdheden met betrekking tot de Wet Brede 
Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer over zijn gegaan van Bestuur Regio Utrecht (BRU) naar de provincie. 
Onderdeel van deze middelen betreft de activa van BRU. Hierover zijn ten opzichte van de Provincie Utrecht 
afwijkende afspraken gemaakt voor de waardering en afschrijving van deze activa. Er is gekozen om in artikel 
4.10 (‘waardering en afschrijving van activa’ van de verordening interne zaken Utrecht 2004’) de annuïtaire 
afschrijvingsmethodiek en de afschrijvingstermijnen voor investeringen die gedaan zijn in de ‘oude’ BRU-
omgeving en waarvoor al een (principe)besluit is genomen ongewijzigd op te nemen. Nieuwe investeringen zullen 
vallen onder de reguliere lineaire afschrijvingsmethodiek van de Provincie Utrecht, tenzij er een duidelijke relatie 
is met de bestaande investeringen en hiervoor ruimte is in het eerder genomen (principe)besluit. Na deze 
artikelwijziging hoeft artikel 4.10 niet nog eens te worden gewijzigd.

Daarnaast zullen wij van de gelegenheid gebruik maken om het besluit van PS op 21 september 2009 ten 
aanzien van de afschrijvingstermijnen van het Provinciehuis aan de Archimedeslaan in artikel 4.10 op te nemen 
en daarmee de verordening interne zaken te actualiseren.

Voorgeschiedenis

Per 1 januari 2015 zijn, in verband met de afschaffing van de plusregio’s , de verkeers- en vervoerstaken van 
Bestuur Regio Utrecht naar de Provincie Utrecht gegaan. Dit heeft provincie Utrecht tot gevolg dat de middelen 
en bevoegdheden met betrekking tot de Wet Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer over zijn gegaan van 
gaan van BRU naar de provincie. 

Essentie / samenvatting

De middelen met betrekking tot de Wet Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer afkomstig van het Bestuur 
Regio Utrecht (BRU) zijn overgegaan naar de Provincie Utrecht. Onderdeel van deze middelen betreft de activa 
van BRU. Hierover zijn ten opzichte van de Provincie Utrecht afwijkende afspraken gemaakt voor de waardering 
en afschrijving van deze activa. Er is gekozen om in artikel 4.10 (‘waardering en afschrijving van activa’ van de 
verdordening interne zaken Utrecht 2004’) de annuïtaire afschrijvingsmethodiek en de afschrijvingstermijnen voor 
investeringen die gedaan zijn in de ‘oude’ BRU-omgeving en waarvoor al een (principe)besluit is genomen 
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ongewijzigd op te nemen zodat er geen gevolgen zijn voor de vastgestelde begroting 2015 en daarna. Nieuwe 
investeringen zullen vallen onder de reguliere lineaire afschrijvingsmethodiek van de Provincie Utrecht. Na deze 
wijziging hoeft artikel 4.10 niet nog eens te worden gewijzigd. Deze geleidelijke overgang geeft een stabiel 
meerjarenbeeld in de begroting.
Daarnaast zullen wij van de gelegenheid gebruik maken om het besluit van PS op 21 september 2009 ten 
aanzien van de afschrijvingstermijnen van het Provinciehuis aan de Archimedeslaan in artikel 4.10 op te nemen.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

n.v.t.

Financiële consequenties

Met dit besluit zijn er geen gevolgen voor de begroting 2015 en daarna.

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid 

Geen bijzonderheden.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

 De afschrijvingen binnen de begroting BRU met de annuïteitenmethode om te rekenen naar de lineaire 
afschrijvingsmethode zoals deze binnen de Provincie Utrecht wordt toegepast. Aangezien de lasten van een 
lineaire methode de eerste jaren hoog zijn zal dit gevolgen hebben voor de dekking van deze lasten in de 
begrotingen van de Provincie Utrecht vanaf 2015.

 Nieuwe investeringen met een grote onderhoudslast via de annuïteitenmethode af te schrijven. Dit betekent 
dat er binnen de Provincie Utrecht twee afschrijvingsmethodieken worden gehanteerd. Dit is onwenselijk.   

Effecten op duurzaamheid

n.v.t.

Voorgesteld wordt de wijziging van artikel 4.10 van de verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 vast te 

stellen.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,
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Ontwerp-besluit

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 1 februari 2016, nr. PS2016BEM01, tot wijziging van de 
verordening interne zaken provincie Utrecht 2004

Provinciale Staten van Utrecht;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 november 2015, Afdeling MAO, nr. 81738455; 

Gelet op artikel 216 van de Provinciewet; 

Overwegende dat het wenselijk is de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 te wijzigen in verband met 
de komst van de verkeer- en vervoertaken van de plusregio ‘Bestuur Regio Utrecht’ bij de Provincie Utrecht. 

Besluiten: 

Artikel I
Aan artikel 4:10, punt 3 van de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 als volgt te wijzigen, luidende:

De materiële vaste activa met economisch nut, bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in (overgenomen investeringen met een reeds genomen 
(principe)besluit op de ingangsdatum van deze verordening kunnen volgens al ingezette methodiek tot einde 
looptijd worden  afgeschreven):

a. 30 - 40 jaar voor bedrijfsgebouwen;
b. Maximaal 20 jaar voor technische installaties en inbouwpakket in bedrijfsgebouwen;
c. Maximaal 40 jaar voor fundering, constructie, terrein, dak en gevel van bedrijfsgebouwen;
d. Maximaal 30 jaar voor parkeren (dak en gevel van bedrijfsgebouwen); 
e. Maximaal10 jaar voor losse inventaris;
f. Maximaal 5 jaar voor data;
g. 10 - 25 voor waterbouwkundige werken;
h. 3 - 5 jaar voor duurzame bedrijfsmiddelen
i. 3 - 5 jaar voor hard- en software;
j. 30 - 60 jaar voor traminfra. De afschrijving wordt gestart op moment van ingebruikname;
k. Maximaal 30 jaar voor trammaterieel (incl.haltevoorzieningen); De afschrijving wordt gestart op moment van 
ingebruikname.
l. Maximaal 7 tot 10 jaar voor tramtelematica; De afschrijving wordt getart op moment van ingebruikname.
m. geen afschrijving voor grond.

De afschrijvingen vinden plaats met ingang van het begrotingsjaar, volgend op het jaar waarin de investering 
plaatsvond. De termijnen voor investeringen tot en met 2002 blijven ongewijzigd.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het 
wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 2 februari 2016, nummer.

Provinciale Staten van Utrecht,

Voorzitter

Griffier
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Toelichting
Per 1 januari 2015 zijn, in verband met de afschaffing van de plusregio’s, de verkeers- en vervoerstaken van 
Bestuur Regio Utrecht naar de Provincie Utrecht gegaan. Lopende afspraken die gemaakt zijn rondom de 
investeringen van de BRU zullen als gevolg hiervan moeten worden verankerd in deze verordening. De BRU 
schrijft de investeringen op basis van annuïteiten af. Dit in afwijking van deze provinciale verordening die gebruik 
maakt van de lineaire afschrijvingsmethode.  Besloten is de bestaande afwijkende methode tot einde looptijd te 
handhaven zodat dit geen gevolgen heeft voor de begroting en een stabiel meerjarenbeeld geeft. Dit besluit gaat 
in vanaf de afschaffing van de plusregio’s (1 jan. 2015) zodat er geen wijzigingen noodzakelijk zijn in de 
vastgestelde begrotingen van 2015 en daarna. Verder zijn is het eerdere besluit van PS van 21 september 2009 
tot beschikbaarstelling van de benodigde middelen voor de optie Fortis als toekomstige huisvesting voor de 
provinciale organisatie in dit artikel verwerkt. In dit besluit zijn specifieke afschrijvingstermijnen afgesproken ten 
aanzien van het Provinciehuis aan de Archimedeslaan.
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1. Wettelijke grondslag

Artikel 216 van de Provinciewet

2. Beoogd effect

n.v.t.

3. Effecten op duurzaamheid

n.v.t.

4. Argumenten

1. Er zijn geen gevolgen voor de vastgestelde begrotingen van  2015 en daarna van de Provincie Utrecht.
2. Er is sprake stabiel meerjarenbeeld voor investeringen omdat geleidelijk overgestapt wordt op één 
afschrijvingsmethodiek.  

5. Kanttekeningen

n.v.t.

6. Financiën

met dit besluit zijn er geen gevolgen voor de begroting 2015 en daarna;

7. Realisatie

n.v.t.

8. Juridisch

Geen bijzonderheden

9. Europa

n.v.t.

10. Communicatie

De wijziging van de Verordening interne zaken wordt ten behoeve van de inwerkingtreding gepubliceerd in het 

provinciaal blad, waarna het op www.officiëlebekendmakingen.nl en de regelingenbank op onze website komt te 

staan.

11. Bijlagen

Geen
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