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1.  Ons beleid op hoofdlijnen 
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1.1. Maatschappelijke ontwikkelingen in Utrecht 
Het gaat goed met de provincie Utrecht. De provincie is een vitale economische regio met een bijzonder 

aantrekkelijk woon- en vestigingsmilieu. Utrecht is in trek bij bewoners en bedrijven. Mensen wonen hier graag, 

de economie is sterk, de ligging is gunstig en er is een rijke schakering aan mooie (stads)landschappen met veel 

beleefbaar cultureel erfgoed en natuur. 

 

Utrecht maakt onderdeel uit van de Noordelijke Randstad. Samen met de Zuidelijke Randstad en Brainport 

(Eindhoven) vormen we het economisch kerngebied van Nederland. Hier woont 37% van de bevolking, wordt 

42% van het nationale inkomen verdiend en vindt 50% van alle bedrijfsinspanningen op het gebied van R&D 

plaats. Utrecht en Amsterdam werken als een magneet voor economische activiteiten. De effecten daarvan zijn 

merkbaar in de andere regio’s. 

Utrecht staat al vele jaren bovenaan de lijst als meest competitieve Europese regio en was in 2016 volgens de 

EU de Europese innovatieleider. Dit succes willen we continueren. Daarvoor moeten de vestigingsfactoren sterk 

en kwalitatief hoogwaardig zijn. Het gaat daarbij om aantrekkelijke en beleefbare steden en dorpen, landschap, 

natuur, cultuur en recreatie.  

 

De Staat van Utrecht 2014 laat zien dat de provincie Utrecht het op veel terreinen goed doet. De economie is 

krachtig, de beroepsbevolking is hoogopgeleid, burgers voelen zich grotendeels gezond, de mate van sociale en 

maatschappelijke participatie is goed en de biodiversiteit neemt licht toe. Maar deze hoge aantrekkelijkheid heeft 

ook een keerzijde: zo staat de bereikbaarheid onder druk, hebben de vele verkeersstromen effecten op onze 

leefomgeving (luchtkwaliteit, geluid) en komen natuur en landschap onder druk te staan door de grote toestroom 

van bezoekers. De economie trekt aan maar tegelijkertijd neemt de concurrentie tussen regio’s in binnen- en 

buitenland toe. We hebben nog steeds te kampen met veel leegstand. Dit zijn uitdagingen om op te pakken.  

 

Ook de opvang van de grote instroom van vluchtelingen is een maatschappelijk vraagstuk waar van ons en 

andere partners een bijdrage nodig is om het op te lossen. Naast onze wettelijke taak (IBT/taakstelling 

huisvesting vergunninghouders) vervullen we een faciliterende/verbindende rol op het gebied van huisvesting. 

Deze rol laat onverlet dat de daadwerkelijke uitvoering van taken veelal bij andere partijen ligt.  
 

We willen ons vestigingsklimaat samen met onze partners versterken. Leefbare, gezonde en bereikbare steden 

(healthy urban living), een innovatie economie en de energietransitie vinden we belangrijk om aan te werken.   

We zetten daarbij in op duurzame groei met een goede balans tussen ruimtelijke, economische en sociale 

ontwikkelingen.  
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foto Johan Hanko 

1.2. De provincie als schakel in de veranderende netwerksamenleving 
Provincies en andere overheden werken in een snel veranderende maatschappelijke omgeving die zich steeds 

meer ontwikkelt naar een netwerksamenleving. Burgers en bedrijven vragen steeds meer duidelijkheid van de 

overheid én meer ruimte voor eigen initiatief. De opgaven in het fysieke domein veranderen; groei vindt steeds 

meer plaats in de vorm van kwaliteit (transitie) in plaats van kwantiteit (uitbreiding). Belangrijke ontwikkelingen als 

de almaar voortgaande digitalisering (en daarmee de beschikbaarheid van kennis voor iedereen), de herverdeling 

van middelen en veranderingen in de overheidsfinanciën zijn de komende jaren ook voor de provincie Utrecht van 

grote invloed. Net als grote maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie en klimaatverandering. 

Overheden gaan met steeds minder regels, minder budgetten en meer als participant publieke ambities 

verwezenlijken. Het geloof in de maakbaarheid van de samenleving en de oplossing van vele maatschappelijke 

problemen door overheidsoptreden is afgenomen. 

 

Deze veranderende maatschappij vraagt om een overheid die mee verandert: een transparante, uitnodigende en 

meer op samenwerking gerichte overheid, die ruimte biedt aan particulier initiatief en die tegelijkertijd 

rechtszekerheid en bescherming van basiswaarden nastreeft. De maatschappelijk vraagstukken worden 

bovendien complexer van aard en oplossingsrichting.  

Zo’n moderne, flexibele organisatie verbindt een sterke identiteit aan het flexibel inspelen op wat in de 

maatschappij aan de orde is. Zo’n organisatie blinkt uit in samenwerken. Intern, maar vooral ook met partners in 

het relevante netwerk. In verbinding! 
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De maatschappij verandert. Wij dus ook.  

De dynamiek van de netwerksamenleving vraagt om een interactieve en participatieve rol van de provincie. Wij 

laten ruimte voor initiatief van inwoners, organisaties en ondernemers. Wij zijn een gelijkwaardige speler tussen 

andere spelers in netwerken van bedrijven en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners. 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven zijn leidend en bepalen de inzet van de provincie. Dit betekent dat 

we over geografische en bestuurlijke grenzen heen kijken. Meer dan ooit zijn de opgaven op gebieden als 

stedelijke ontwikkeling, werkgelegenheid, bereikbaarheid, onderwijs, huisvesting, energie en duurzaamheid met 

elkaar verbonden. Wij denken in mogelijkheden en kansen en werken aan verbinding en samenwerking. Waar het 

provinciaal belang vraagt om actief handelen en keuzes maken doen we dat. 

 

De provincie profileert zich als regionale belangenbehartiger die vanuit verschillende rollen bijdraagt aan het 

oppakken van maatschappelijke opgaven. De verschillende rollen die de provincie kan vervullen, maken 

creativiteit in de taakvervulling noodzakelijk. Het vraagt om bestuurders en volksvertegenwoordigers die elkaar en 

hun maatschappelijke partners vinden in het agenderen en (onconventioneel) oplossen van regionale problemen. 

Visie, risico nemen, netwerkvaardigheden, bereidheid tot samenwerken, tact en bescheidenheid zijn hierbij 

kernkwaliteiten. 
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foto Johan Hanko 

1.3. Inzet provincie Utrecht 
In de coalitieperiode 2015 – 2019 werken wij aan de aantrekkelijkheid van de provincie. Dat is het doel van ons 

beleid en onze uitvoeringsprojecten. Dit willen wij doen door te verbinden, bij te dragen aan transformaties en 

systeemveranderingen en vooral door te realiseren: focus op onze kerntaken en deze waar nodig versterken.  

 
Utrecht verbindt 

Wij zetten onze koers door in verbinding met inwoners en onze partners (bedrijven, instellingen, maatschappelijke 

organisaties en medeoverheden). In onze aanpak en uitvoering hebben wij een belangrijke coördinerende rol 

waarin wij partijen aan elkaar verbinden. We hebben vertrouwen in de samenleving, in de kracht van mensen, en 

leggen daarom meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor ondernemerschap. Dit sluit niet uit 

dat wij voor daadkracht zorgen en daar waar nodig een regisserende rol pakken om regionale vraagstukken op te 

lossen. 
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Utrecht transformeert 

We zien grote vraagstukken en nieuwe trends op ons afkomen, zoals de toenemende druk op het stedelijk 

gebied, een veranderende woon- en zorgbehoeften van ouderen, een andere visie van mensen op mobiliteit, een 

toename van leegstaande gebouwen, een groeiende toestroom aan vluchtelingen en een hogere urgentie om 

onafhankelijker te worden van fossiele brandstoffen. Veel van deze ontwikkelingen vragen om een andere rol met 

nieuwe accenten omdat de omgeving en gedrag van mensen onomkeerbaar verandert. Omdat het 

grensoverstijgende vraagstukken zijn die op grotere schaal moeten worden aangepakt, heeft juist hier de 

provincie een toegevoegde waarde.  

 
Utrecht realiseert 

In onze aanpak staan maatschappelijke opgaven centraal en zorgen ervoor dat de vraagstukken daadwerkelijk 

worden aangepakt. Wij zetten ons ingezette beleid voort met een sterke focus op uitvoering. We blijven op zoek 

naar nieuwe aanpakken en instrumenten die het oppakken van ieders eigen rol en verantwoordelijkheid 

stimuleren. We blijven ons focussen op onze kerntaken en zullen die verder versterken. Het bereiken van doelen 

staat voorop, regels zetten we alleen in ter ondersteuning daarvan.  

1.4. Programma's op hoofdlijnen 
Hier schetsen wij onze programma’s op hoofdlijnen. In hoofdstuk 2 treft u per programma een uitgebreide 

beschrijving aan van onze prioriteiten, lopende activiteiten en financiën.  

 
1. Ruimtelijke ontwikkeling   

Wij willen met ons ruimtelijk beleid de kwaliteit van stad en landelijk gebied hoog houden en versterken. Daarmee 

dragen wij bij aan het goede leef- en vestigingsklimaat van de provincie.  

In 2017 bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet met aandacht voor digitalisering en 

processen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.We starten met het opstellen van de 

Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving sorteert hierop voor 

door een experimenteeromgeving te bieden waarin we samen met anderen urgente maatschappelijke 

vraagstukken verder willen brengen. Via het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma zoeken we naar de 

samenhang en kansen in gebiedsprocessen waarbij we zoeken naar ontschotting van kennis, middelen en 

bestuurskracht. We gaan ons, sterker dan voorheen, inzetten op een integrale benadering van binnenstedelijke 

ontwikkeling (Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling). Daarin staat de aanpak in gebieden centraal waarin 

naast kantorentransformatie en de woningbouwopgave wij ook aandacht hebben voor mobiliteit, energie, 

klimaatadaptatie en gezondheid.   

 
2. Landelijk gebied  

Utrecht heeft mooie landschappen met grote diversiteit en beleefbare natuur met ruime recreatiemogelijkheden. 

Behoud en versterken van de kwaliteit en diversiteit is een belangrijke opgave voor ons. Met de komst van de 

Wet Natuurbescherming op 1 januari 2017 worden we verantwoordelijk voor de natuur in onze provincie. Ons 

uitgangspunt is dat natuur kwaliteit moet hebben én voor de mensen beleefbaar is. Door te kiezen voor een 

integrale en een gebiedsgerichte aanpak, waarbij niet alleen de natuur aan waarde wint, maar ook andere 

functies zoals landbouw en recreatie, winnen we aan draagvlak en kwaliteit.  

In 2017 zetten we vooral in op de implementatie van de Wet Natuurbescherming. Beleid en verordeningen 

worden bijgesteld. Verder komen we met een uitgebreide monitoringsrapportage waarin we de ontwikkelingen 

van natuur beschrijven. Ook het uitvoeren van de PAS-maatregelen en het realiseren van de (internationale) 

natuuropgave (o.a. Akkoord van Utrecht) zijn hierbij speerpunten voor 2017. 

We zetten in op het versterken van de leefbaarheid van het landelijk gebied door de aanleg van snel internet en 

de verkiezing van het TOP-dorp. Samen met de AVP-gebiedscommissie Utrecht West zoeken we naar 

mogelijkheden om de bodemdaling in de veenweidegebieden af te remmen. Voor een duurzame landbouw zetten 

we in op landbouwstructuurversterking, vermindering van de milieubelasting door mest en bestrijdingsmiddelen 

en energie- en klimaatdoelen.  
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foto Maarten Koch: Oostelijke Vechtplassen 

 
3. Bodem, water en milieu 

Het realiseren van een gezonde en veilige leefomgeving om onze regio economisch vitaal, bereikbaar en 

aantrekkelijk te houden is een van de belangrijkste opgaven waarvoor we staan. Om hieraan bij te dragen werken 

we aan de uitvoering van het BWM-plan waarbij een duurzame gebiedsontwikkeling uitgangspunt is. Via het 

programma Gezonde Leefomgeving willen we meer dan voorheen bijdragen aan een meetbare verbeteringen van 

de leefomgeving. Hiervoor werken we met partners aan een klimaatbestendige leefomgeving en aan het in 2021 

bereiken van de KRW-doelen in het oppervlaktewater. Met partners maken we een Samenwerkingsprogramma 

Lucht en werken we aan de aanpak geluidsoverlast.  

De dijken langs de Neder-Rijn en Lek worden de komende jaren versterkt. In 2017 brengen wij in beeld welke 

kansen er zijn om ruimtelijke en andere opgaven optimaal mee te koppelen met de waterveiligheidsmaatregelen.  

We dragen we bij aan de doelstelling van de Energie Agenda. Onder meer via bodemenergie (WKO en 

geothermie) maar ook via stimulering van energie neutrale gebiedsontwikkeling. 

 
4. Economische Ontwikkeling  

Wij stimuleren de economie van Utrecht door het bundelen van krachten van bedrijfsleven, kenniscentra, 

onderwijs en overheid. Maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie bieden kansen voor de Utrechtse 

economie. Dat geldt ook voor de toename van het internationaal toerisme.  

Om de leegstand in de detailhandel aan te pakken stellen we een retailvisie op met een uitvoeringsprogramma. 

Inzet is om tot een optimale winkelstructuur te komen. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is 

een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle economische ontwikkeling en groei. Met name op het terrein 

van (V)MBO willen wij hier een rol in spelen. Met de uitvoering van de Energieagenda versnellen we de 

energietransitie door actief te zorgen voor toegang tot kennis, contacten en financiering. Hiermee  brengen we 

meer samenhang aan tussen activiteiten, spelen we adequaat in op kansen die zich voordoen en bouwen we 

voort op positieve initiatieven en trends. We stimuleren het internationaal toerisme door met partners aan te 

haken bij het landelijke themajaar 'De Stijl". Om het gebruik van recreatievoorzieningen en -routes te stimuleren, 

realiseren we met onze partners een nieuw routebureau (één loket voor gebruikers van wandel-, fiets- en 

vaarnetwerken). 

 
5. Bereikbaarheid   

Mobiliteit is van groot belang voor onze economische vitaliteit. De essentie van ons mobiliteitsbeleid is een goede 

bereikbaarheid van deur tot deur in een gezonde en verkeersveilige omgeving. De keuze van de reiziger voor een 

bepaald vervoermiddel hangt af van factoren als reistijd, afstand en aantrekkelijkheid van de route en 

gewoontegedrag. Innovatie en Smart Mobility zijn speerpunten.  

In 2017 volgt een vervolg op de met Rijk en regio, opgestelde Integrale Gebiedsverkenning Utrecht-Oost. Het 

streven is om uit te groeien tot een absolute topregio op het gebied van Healthy Urban Living. Een gezond 

vestigingsklimaat, een strategisch groeiproces en een systeemsprong in mobiliteit zijn daarvoor noodzakelijke 

voorwaarden. Gezamenlijk is vastgesteld dat een forse investeringsimpuls van alle partijen nodig is. Hiervoor zijn 

opgaven voor de korte, middellange en lange termijn in beeld gebracht. Het ontlasten van de OV-terminal Utrecht 

Centraal, de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park (USP), en de leefbaarheid van Utrecht, zijn hierbij 

speerpunten. 
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We staan voor een goed openbaar vervoer systeem. Kwaliteit en efficiency staan onder druk door een slechte 

doorstroming. Met concrete maatregelen willen we hier verbetering in aanbrengen.  

We zetten de Trajectaanpak bij provinciale wegen voort. Dat wil zeggen dat we wegwerkzaamheden integraal 

oppakken. We werken daarbij vanuit assetmanagement.  

 

  
Foto Johan Hanko 
 
6. Cultuur en erfgoed  

Cultuur en erfgoed kleuren het leven in onze provincie. De historische landschappen en buitenplaatsen, festivals 

en bibliotheken, forten en linies bepalen in hoge mate het aanzien en het culturele profiel van Utrecht. Wij staan, 

samen met andere overheden en particuliere eigenaren, voor de opgave ons cultureel erfgoed in stand te 

houden. Rijksmonumenten vormen een belangrijk deel van het culturele kapitaal van de provincie. De basis 

hiervoor is de erfgoedmonitor, met duurzaamheid als nieuw speerpunt in de monumentenzorg. Dit vertaalt zich in 

2017 in een pilot Restauratie en duurzaamheid.  

Cultuur en erfgoed zijn publieke waarden. Wij stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen erfgoed zichtbaar en 

beleefbaar te maken en streven er, samen met de gemeenten, naar cultuur en erfgoed beter te benutten voor de 

toeristische profilering van Utrecht. Ook ondersteunen we een aantal aansprekende en artistiek hoogwaardige 

festivals. 

We vernieuwen ook in 2017 cultuurpacten met gemeenten. De nominatiedossiers voor Limes en Nieuwe 

Hollandse Waterlinie (NHW) als UNESCO werelderfgoed vormen ook een belangrijke prioriteit. Als eigenaar van 

Park Vliegbasis Soesterberg, zetten we ons met ingang van 2017 in om het daar aanwezige militaire erfgoed te 

onderhouden en zichtbaar te  maken. Samen met het Nationaal Militair Museum worden plannen gemaakt voor 

de ontsluiting van het erfgoed. 

 
7. Bestuur en middelen  

De provincie maakt deel uit van de netwerksamenleving, waarin het vertrouwen in klassieke instituten, 

organisaties, politiek en bestuur niet meer vanzelfsprekend is. Als modern middenbestuur zijn wij een partner in 

de verschillende netwerken. Samen maken we de provincie, waarbij ruimte is voor initiatieven van inwoners, 

maatschappelijke organisaties en ondernemers. Daarbij zijn we open en transparant over onszelf en onze 

gegevens.  

In het uitvoeren van onze rol werken we minder met subsidies en meer met innovatie- en revolverende fondsen 

en co-financiering.  

Samen met Provinciale Staten ontwikkelen we een nieuwe werkwijze, vanuit onderling vertrouwen en in 

verbinding met het maatschappelijk middenveld, inwoners en ondernemers. 
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1.5. financiën in één oogopslag 
In de onderstaande drie grafieken wordt in één oogopslag een beeld getoond van de ontwikkelingen in onze 

baten en lasten, de saldi van de programma’s en de stand van de reserves. Voor een meer uitgebreide financiële 

beschouwing wordt verwezen naar paragraaf 1.6 ‘De financiële begroting op hoofdlijnen’. De bedragen in de 

grafieken zijn x € 1.000. 

 

 
Grafiek 1: Ontwikkeling Lasten en Baten incl. reservemutaties 2015-2020 (x € 1.000,) 

 

Het totaal aan begrote lasten over 2017 is ongeveer € 469 mln. (2016: € 577 mln.). In 2015 was dit € 498 mln. In 

2020 zal dit nog maar € 391 mln. zijn. Dit is gedeeltelijk het gevolg van programmeringskeuzes van de Coalitie en 

daarmee samenhangende reservemutaties (zie ook de staat van reserves in de bijlage). 

 

 
Grafiek 2: Saldi van de programma's voor mutaties reserves 2017 (x € 1.000) 

 

Bovenstaande grafiek laat de verdeling zien van de saldi van baten en lasten over de programma’s voor de 

mutaties in de reserves. Veruit de meeste middelen geven wij uit binnen het programma Bereikbaarheid, waarin 

wij werken aan het realiseren van een doelmatig verkeers- en (openbaar)vervoerssysteem, het verbeteren van de 

verkeersveiligheid en het verminderen van de negatieve effecten hiervan op de kwaliteit van de leefomgeving. In 

hoofdstuk 2 Programma’s wordt per programma meer inzicht gegeven in lasten, baten en beschikbare 

dekkingsmiddelen. 
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Grafiek 3: Stand van reserves 2015-2020 (x € 1.000) 

 

Onze reserves bestaan uit bestemmingsreserves en algemene reserves. De bestemmingsreserves zijn bestemd 

voor het uitvoeren van vastgesteld beleid, deels ook na 2020 (spaarfunctie). Uit bovenstaande grafiek valt op te 

maken dat de provincie Utrecht haar reserveposities in de periode 2017-2020 grotendeels in stand houdt.  

1.6. Financiële begroting op hoofdlijnen 
Uitgangspunt voor de Begroting 2017 zijn de oorspronkelijke ramingen uit de Begroting 2016, waarin de 

Statenbesluiten, inclusief de Kadernota 2016 en Najaarsrapportage 2016 geëffectueerd zijn. De inkomsten uit 

algemene dekkingsmiddelen zijn herzien, op basis van de recente cijfers en prognoses uit de meicirculaire 2016. 

Tot slot is de provinciale meerjarenbegroting bijgesteld voor de nominale ontwikkelingen (loon- en 

prijscompensatie). Voor de looncompensatie wordt uitgegaan van de gestegen werkgeverslasten. 

Prijscompensatie is alleen toegekend indien er sprake is van contractuele afspraken waarin indexeringsafspraken 

zijn opgenomen (zoals afgesproken in het Coalitieakkoord ‘In Verbinding’).  

In het kader van de vernieuwing van het BBV (commissie Depla) dient in de begroting 2017 de overhead apart 

inzichtelijk te worden gemaakt. Dit is in onderstaande tabel verwerkt. Zie ook paragraaf 1.6.4 Overhead. 

 

 Financieel meerjarenperspectief 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Saldi programma's (A) 151.479 174.121 137.439 135.491 83.555 122.962 

Overhead (B)     32.723 32.450 30.668 30.667 

Stelposten (C) 0 400 2.061 3.961 5.861 7.761 

Algemene dekkingsmiddelen (D) -166.909 -158.274 -155.065 -158.362 -163.045 -168.352 

Saldo begroting bruto = (A+B+C+D) (E) -15.430 16.247 17.158 13.540 -42.961 -6.962 

Mutaties in reserves (F) 1.262 17.311 18.552 15.094 -41.564 1.866 

Saldo begroting netto (G) 16.692 1.064 1.394 1.554 1.397 8.828 

Tabel 1 Financieel meerjarenperspectief 2015-2020 (x € 1.000) 

 

Analyse ten opzichte van de Kadernota 2016 

De begroting 2017 laat voor de jaarschijf 2017 een begrotingsoverschot zien van € 1,394 miljoen. Bij de 

Kadernota werd nog uitgegaan van een netto begrotingsoverschot van € 0. Dit verschil wordt onder meer 

verklaard doordat bij het samenstellen van de Kadernota 2016 de uitwerking van de meicirculaire provinciefonds 

nog niet kon worden meegenomen.  
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Verschillenanalyse meerjarig 2016 2017 2018 2019 2020 

Begrotingsoverschot Kadernota 2016 0 0 0 0 2.829 

Accres (trap-op-trap-af) Provinciefonds 348 1.290 679 256 3.366 

Aanpassing Opcenten Motorrijtuigen belasting 552 1.024 1.506 2.001 2.506 

Aanpassing Treasuryresultaat -1.125 -858 -569 -798 -678 

Overige mutaties Najaarsrapportage 2016     1.289 -62 -62 -62 -27 

Saldo begroting 2016 1.064 1.394 1.554 1.397 8.828 

Tabel 2 Verschillenanalyse ten opzichte van Kadernota 2016 (x € 1.000) 

 

Analyse incidenteel-structureel 

Structurele baten en lasten worden in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening 

opgenomen. Indien de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten is er sprake van 

‘materieel’ begrotingsevenwicht. Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die 

zich gedurende maximaal vier jaar voordoen. De incidentele lasten komen meestal via de besluitvorming 

over nieuw beleid tot stand, vaak via de Kadernota. Incidentele baten zijn de onttrekkingen uit reserves, niet-

structurele specifieke uitkeringen en bijdragen van derden. 

Om de baten en lasten en het (materieel) sluitend zijn van de begroting goed te kunnen beoordelen, is 

inzicht in het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de incidentele baten en lasten van 

belang. In onderstaande tabel is het meerjarig beeld opgenomen, onderverdeeld in structurele en incidentele 

baten en lasten. De onderverdeling in de realisatiecijfers 2015 is technisch niet mogelijk waardoor in 

alle tabellen de baten en lasten voor 2015 onder structureel zijn opgenomen. 

Uit onderstaand overzicht van de structurele en incidentele baten en lasten is af te leiden dat er een structureel 

begrotingsoverschot bestaat. Dat zetten wij voor een deel in om incidentele uitgaven te dekken. 

 

Meerjarig beeld van structurele en incidentele baten en lasten Bedragen 

    
Realisatie 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

Structurele materiële lasten   359.478 93.079 101.422 97.006 97.066 96.945 

Structurele personele lasten   62.985 61.569 55.792 55.623 55.623 50.592 

Stelposten   0 500 2.061 3.953 5.861 7.761 

Structurele stortingen in reserves   75.286 10.939 11.084 11.084 11.084 11.084 

Totaal structurele lasten  (A) 497.749 166.087 170.359 167.666 169.634 166.382 

                

Structurele baten   270.984 13.901 14.713 14.516 11.428 11.428 

Beschikbare dekkingsmiddelen   166.909 155.432 155.065 158.362 163.045 168.352 

Structurele onttrekkingen reserves   76.548 11.686 11.358 9.689 11.358 11.358 

Totaal structurele baten  (B) 514.441 181.019 181.136 182.567 185.831 191.138 

                

Saldo structurele baten en lasten (B-A)  (C) 16.692 14.932 10.777 14.901 16.197 24.756 

                

Incidentele lasten programma's en overhead   0 302.774 241.689 254.180 205.764 184.537 

Incidentele stortingen in reserves   0 107.769 56.527 47.501 74.831 40.432 

Totaal incidentele lasten  (D) 0 410.543 298.216 301.681 280.595 224.969 

                

Incidentele baten programma's en overhead   0 272.342 214.028 224.344 232.802 167.017 

Incidentele onttrekkingen reserves   0 124.333 74.805 63.990 32.993 42.024 

Totaal incidentele baten  (E) 0 396.675 288.833 288.334 265.795 209.041 

                

Saldo incidentele baten en lasten (E-D)  (F) 0 -13.868 -9.383 -13.347 -14.800 -15.928 

                

Netto begrotingssaldo (C+F)   16.692 1.064 1.394 1.554 1.397 8.828 

Tabel 3 Meerjarig beeld incidenteel en structureel (x € 1.000) 
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1.6.1. Saldi van de programma's 
 

De totaalsaldi van de programma’s nemen af van ongeveer € 137 mln. in 2017 naar ongeveer € 123 mln. in 2020. 
De daling wordt vooral veroorzaakt door een afname in incidentele baten en lasten. Zie ook de paragraaf Analyse 
incidenteel-structureel. 

 
 

Saldi van de programma's 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

01 Ruimtelijke ontwikkeling 12.744 16.695 7.881 7.554 7.144 6.644 

02 Landelijk gebied 37.800 37.823 21.844 22.394 22.394 21.894 

03 Bodem, water en milieu 13.158 11.980 13.442 13.752 13.627 13.774 

04 Economische ontwikkeling 8.239 12.462 10.632 9.382 8.712 5.804 

05 Bereikbaarheid 35.344 58.297 57.288 55.458 9.077 52.990 

06 Cultuurhistorisch erfgoed 13.420 13.437 17.013 17.449 13.099 12.496 

07 Jeugdzorg 1.701           

07 Bestuur & middelen 14.309 13.993 9.339 9.502 9.502 9.360 

Totaal saldi 136.715 164.687 137.439 135.491 83.555 122.962 

Tabel 4 Saldi van de programma's voor mutaties reserves ,vanaf 2017, exclusief overhead ( x € 1.000) 
 
 

 
Tabel 5: Overzicht Baten en Lasten per programma 2017 

 

Leeswijzer tabel: 

Programma 4 Economische Ontwikkeling  

De lasten van programma 4 zijn geraamd op € 10.668. In de kolom baten zijn alleen de specifieke baten 

geraamd, voor 2017 is dat € 36.  Specifieke baten zijn inkomsten van Rijk of derden met een specifieke 

bestemming voor economische ontwikkeling. Dit betekent dat er een saldo is van  -/- € 10.632 (meer lasten dan 

specifieke baten). 

Naast de specifieke baten zijn er mutaties in de bestemmingsreserves met een specifieke bestemming voor 

economische ontwikkeling. 

In de begroting is geraamd dat er € 2.266 wordt gestort (last) en € 3.644  wordt onttrokken (baat) aan de 

bestemmingsreserves. Per saldo wordt er -/- € 1.378 meer gestort dan onttrokken waardoor het saldo van het 

programma -/- € 9.254 Dit saldo wordt gedekt door de algemene (dekkings)middelen van de provincie. 
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Waarvan worden de programma’s betaald? 

In onderstaande grafiek is de herkomst van de baten voor het totaal van de programma’s te zien over de periode  
2016-2020. 
 

 
Grafiek 4 Dekkingsmiddelen programma's 2016-2020 (x € 1.000) 

 

De categorieën zijn als volgt gedefinieerd: per programma zijn de binnenkomende middelen in hoofdcategorieën 

ingedeeld. Dit zijn de bestemmingsreserves die bij het programma horen en de specifieke 

uitkeringen van het Rijk. Dan blijven er nog diverse programma specifieke inkomsten over die te divers 

zijn om onder één noemer te vatten. Die vallen onder Overig. Nadat alle programma specifieke lasten en 

baten zijn verrekend blijft er nog een saldo over. Dit is het beslag op de Algemene middelen. 

 

Verschillenanalyse  

 

Verschillenanalyse Begroting 2017 ten opzichte van Rekening 2015 en Begroting 2015       bedragen x € 

1.000 

        Verschil  Verschil  

  2015 2016 2017 2015 2016 

Lasten           

Ruimtelijke ontwikkeling 26.442 16.982 7.881       -18.561            -9.101  

Landelijk gebied 61.885 67.990 45.466       -16.419         -22.524  

Bodem, water en milieu              18.100 20.760 18.635              535            -2.125  

Economische 

ontwikkeling 9.669 13.939 10.668              999            -3.271  

Bereikbaarheid 253.232 293.672 247.226         -6.006         -46.446  

Cultuur en erfgoed 15.720 15.726 18.540           2.820             2.814  

Bestuur en middelen 16.400 14.902 10.098         -6.302            -4.804  

            

Totaal lasten 401.448 443.971 358.514 -42.934 -85.457 

            

Baten           

Ruimtelijke ontwikkeling 13.697 287 0 -13.697 -287 

Landelijk gebied 24.084 30.167 23.622 -462 -6.545 
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Verschillenanalyse Begroting 2017 ten opzichte van Rekening 2015 en Begroting 2015       bedragen x € 

1.000 

        Verschil  Verschil  

  2015 2016 2017 2015 2016 

Bodem, water en milieu                4.943  8.780 5.194 251 -3.586 

Economische 

ontwikkeling 1.429 1.477 37 -1.392 -1.440 

Bereikbaarheid 217.889 235.375 189.938       -27.951         -45.437  

Cultuur en erfgoed 2.300 2.289 1.527             -773               -762  

Bestuur en middelen 2.091 909 759         -1.332               -150  

            

Totaal baten 266.433 279.284 221.077 -45.356 -58.207 

            

Saldo van de 

programma 135.015 164.687 137.437 2.422 -27.250 

 

Algemeen  

Met ingang van 2017 wordt de overhead afzonderlijk gepresenteerd. Hierdoor is er sprake van lagere lasten voor 

de overheadfuncties en kosten op de programma's (zie paragraaf overhead). 

In de onderstaande verschillen toelichting per programma worden alleen de grote afwijkingen toegelicht (niet 

limitatief).  

 

Toelichting verschillen ten opzichte van Begroting 2016 

 

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling 

 lagere lasten € 5,7 mln. omdat de programmering voor het nieuwe programma Binnenstedelijke 

Ontwikkeling nog niet gereed was; 

 

Programma 2 Landelijk gebied 

 lagere incidentele lasten van programma AVP en Rods zijn € 16,6 mln. omdat in eerste instantie het 

programma lineair gebudgetteerd is maar dat na het vaststellen van de gebiedsprogramma’s blijkt dat de 

nadruk op besteding van de middelen vooral ligt in de tweede helft van de AVP-periode 2016-2019, dat 

geldt met name voor de verwachte uitgaven uit budgetten voor realisatie van internationale natuur en 

uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof; 

Programma 3 Bodem, water en milieu 

 lagere baten ad € 3,6 mln. programma bodemsanering door eenmalige extra uitkering Rijk in 2016 om 
saneringsprojecten in waterbodems uit te laten voeren door waterschappen.  

 

Programma 4 Economische ontwikkeling 

 lagere lasten bij het cofinancieringsfonds(economische zaken) ad € 1,2 mln. voornamelijk ontstaan 
omdat er in 2016 € 1 mln. extra beschikbaar was gesteld in voor het MKB. 

 lagere lasten ad € 0,9 mln. bij de recreatieschappen(Recreatie) als gevolg van de éénmalige subsidie in 
2016 voor de legakkers en zandeilanden bij de Vinkeveense Plassen. 

 lagere baten van € 1 mln. bij het cofinancieringsfonds(economische zaken) omdat het ministerie € 1 mln. 
extra in 2016 beschikbaar heeft gesteld voor de MKB regeling. 
 

Programma 5 Bereikbaarheid 

 lagere uitgaven ten opzichte van de geprognosticeerde kasritmes voor projecten BDU (€ 12,3 mln.) en 

projecten GWW  (€ 18 mln.)  

 Diverse BOR projecten lagere uitgaven (€ 6 mln.) in verband met definitieve afronding van de BOR 

projecten in 2016. 

 Het project versnelde aanpak Hoevelaken lagere uitgaven (€ 7,3 mln.) in verband afronding van het 

project in 2016. 

 Lagere uitgaven (€ 8,5 mln.) project Verdiepte ligging Soesterberg als gevolg van de oplevering van het 

project in 2016. 
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 Hogere geraamde lasten (€ 6,6 mln.) door opstarten nieuwe de BDU-projecten verkeersveiligheid. 

 Lagere baten (€ 13 mln.) bij het Project Stationsgebied Driebergen-Zeist. Hiervoor zijn in de begroting 

van 2017 geen baten geraamd.  

 

Programma 6 Cultuur en erfgoed 

 hogere lasten van € 2,6 mln. door extra budget uit het collegeprogramma voor de NHW 

 

Programma 7 Bestuur en middelen 

 lagere personeelslasten omdat in 2017 de overhead centraal wordt gepresenteerd. 

 

Toelichting verschillen ten opzichte van Rekening 2015 

 

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling 

 lagere lasten € 3,1 mln. omdat de programmering voor het nieuwe programma Binnenstedelijke 
Ontwikkeling nog niet gereed was; 

 lagere baten en lasten € 13,0 mln. doordat de begroting van de grondexploitatie Hart van de Heuvelrug 
vanaf 2016 is verschoven van de exploitatie naar de balans. Betreft een technische aanpassing 
waardoor de baten en lasten worden zodoende niet meer opgeblazen door deze grondexploitatie; 

 

Programma 2 Landelijk gebied 

 de incidentele lasten van programma AVP en Rods zijn € 11,7 mln. lager omdat in eerste instantie het 
programma lineair gebudgetteerd is maar na het vaststellen van de gebiedsprogramma’s blijkt dat de 
nadruk op besteding van de middelen vooral ligt in de tweede helft van de AVP-periode 2016-2019; 

 

Programma 3 Bodem, water en milieu 

 hogere lasten ad € 0,5 mln. door meerjarige fluctuaties in het programma bodemsanering; 

 

 Programma 4 Economische ontwikkeling 

 hogere lasten ad € 2 mln. door het extra budget uit het collegeprogrammaproject investeringsimpuls 
energie(economische zaken)  

 hogere baten van € 1,2 mln. in 2015 bij het cofinancieringsfonds(economische zaken) door bijdragen 
van gemeenten en Rijk in het kader van de NOM-MIF regeling(Nul op de meter markt introductie fonds). 

 

Programma 5 Bereikbaarheid 

 VERDER pakketstudies hogere uitgaven (€ 6,7 mln.) 

 Hogere geraamde uitgaven (€ 2,4 mln.) bij het Project Stationsgebied Driebergen-Zeist in verband met 

uitvoeringsfase van het project. 

 Lager geraamde lasten voor de GWW-projecten (€ 5 mln.) door afronding oude projecten. 

 Lagere lasten (€ 2,5 mln.) voor de GWW-projecten verkeersveiligheid door afronding lopende projecten. 

 Lagere lasten (€ 2,8 mln.) door afronding van de BDU-projecten voor verkeersveiligheid  

 
Programma 6 Cultuur en erfgoed 

 hogere lasten van € 3,5 mln. door extra budget uit het collegeprogramma voor de NHW 

 lagere lasten ad € 0,7 mln. bij het budget erfgoedparels door het inzetten van extra budget in 2016 uit de 
reserve Investeringsfonds provinciaal erfgoed voor monumentensubsidies. 

 

Programma 7 Bestuur en middelen 

 hogere lasten van € 4,8 mln. voornamelijk door de uitgaven programmabureau Hart van de Heuvelrug, 
bijdrage aan het ecoduct Boele Staal 

 
1.6.2. Algemene dekkingsmiddelen 

Ontwikkelingen Provinciefonds 

Half december 2015 heeft het IPO ingestemd met een nieuw verdeelmodel van het provinciefonds en is het 

onderliggende eindrapport van de commissie Jansen ‘Redelijk Verdeeld’ aangeboden aan de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister heeft toegezegd zich te zullen inspannen om de wettelijke 

aanpassingen door te voeren, zodat het verdeelmodel per 1 januari 2017 kan worden ingevoerd. De commissie is 

er in geslaagd in haar rapport een verdelingsmodel neer te leggen wat voldoet aan de randvoorwaarden die door 

het IPO bestuur aan de commissie waren meegegeven. De financiële verhoudingswet moet in lijn gebracht 

worden met de voorstellen van de commissie. Op dit moment wordt de Raad van State om advies gevraagd. Het 

streven is de inwerkingtreding van deze wetswijziging op 1 januari 2017 te laten plaatsen. 
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Het herziene verdeelmodel vergroot de bestedingsvrijheid en draagt bij aan de open huishouding van de 

provincies. Concreet betekent dit dat de middelen bij voorkeur worden opgenomen in de algemene uitkering van 

het provinciefonds. Het nieuwe verdeelmodel voorziet onder andere in de inpassing van de middelen voor natuur 

en de Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer in de algemene uitkering van het provinciefonds. Daarmee 

worden deze middelen niet langer onderscheidend opgenomen en gepresenteerd in de circulaires, maar vormen 

zij een integraal onderdeel van de algemene uitkering.  

 

Voor de begroting 2017 hebben wij in afwachting van de wetswijziging de bestaande begrotingssystematiek (als 

incidentele specifieke baten) via doeluitkeringen doorgetrokken in het meerjarenperspectief. In de kadernota 2017 

zal wanneer de wetswijziging heeft plaatsgevonden deze begrotingssystematiek worden herzien. 

 

Algemene dekkingsmiddelen 

 

Als provincie hebben wij jaarlijks de beschikking over algemene financiële middelen om de beleidsplannen van 
Provinciale Staten uit te voeren. Dat zijn de algemene dekkingsmiddelen en deze staan los van de 
doeluitkeringen met een specifieke bestemming. De algemene dekkingsmiddelen hebben een viertal bronnen: 
 

A. opcenten motorrijtuigenbelasting      € 118,1  mln. 
B. uitkering uit het Provinciefonds van het Rijk     €   32,9  mln. 
C. rente-inkomsten op uitgezette middelen (treasuryresultaat)   €     3,8  mln. 
D. overige algemene inkomsten      €     0,2  mln. 

 

Wij hechten aan een realistische en solide financiële basis onder ons beleid. De uitvoering van het 

coalitieakkoord doen wij op een sobere en doelmatige manier, waarbij een scherpe afweging van prioriteiten en 

kosten het uitgangspunt is.Wij gebruiken alleen de financiële middelen die we nu hebben. Zo kunnen we 

tegenvallers opvangen en de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting gelijk houden. De algemene 

dekkingsmiddelen worden hieronder nader toegelicht. 

 

Beschikbare dekkingsmiddelen 
Realisatie Begroting 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Opcenten motorrijtuigenbelasting 115.301 116.500 118.131 119.785 121.462 123.162 

Uitkering provinciefonds 38.638 33.117 32.928 34.295 36.275 39.385 

Treasuryresultaat 9.997 8.028 3.806 4.082 5.108 5.605 

Overigen 2.972 629 200 200 200 200 

Totaal 166.908 158.274 155.065 158.362 163.045 168.352 

Tabel 6 Beschikbare algemene dekkingsmiddelen (€ 1.000,-) 

 
A. Opcenten motorrijtuigenbelasting 
Ruim 75% van de algemene dekkingsmiddelen bestaat uit de opcenten motorrijtuigenbelasting. Dit is dus de 
belangrijkste eigen inkomstenbron. Wij baseren ons op de meest recente gegevens van de Belastingdienst ten 
aanzien van aantallen en gewichtsklassen van motorrijtuigen in de provincie Utrecht. Beide factoren zijn mede 
bepalend voor de hoogte van de provinciale inkomsten uit opcenten MRB. Vanaf 2017 wordt uitgegaan van een 
gematigde groei. 
 

B. Algemene uitkering Provinciefonds  
Het ministerie van Binnenlandse Zaken informeert ons over de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het 
Provinciefonds via circulaires. In deze begroting is de meest recente circulaire (de meicirculaire) verwerkt. Deze 
meicirculaire leidt tot positieve bijstellingen van onze ramingen van de algemene uitkering Provinciefonds. De 
oorzaak hiervan is met name gelegen in de trap op trap af systematiek van het Rijk. 
 
C. Treasuryresultaat 
Naar verwachting zal begin 2017 € 374 mln. zijn uitgezet in geld- en kapitaalmarkt. Deze gelden worden uitgezet 
conform de wet Fido en de bepalingen in de geactualiseerde Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004. 

Hiertegenover staan in belangrijke mate beleidsverplichtingen en voorzieningen. Zolang deze middelen niet zijn 
aangewend (er rusten uiteraard wel claims op), worden deze in de schatkist belegd. 
 
D. Overige algemene inkomsten  
De overige algemene inkomsten bestaan uit de renteopbrengst van het Startersfonds (€ 0,2 mln.)  
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1.6.3. Stelposten 

Stelposten zijn voorlopige reserveringen die later preciezer worden ingevuld. De provincie Utrecht kent twee 

stelposten, te weten Onvoorzien en Loon- en prijscompensatie.  

 

Stelposten Begroting 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Stelpost Onvoorzien 400 400 400 400 400 

Stelpost Loon- en prijsontwikkeling 0 1.661 3.561 5.461 7.361 

Totaal Stelposten 400 2.061 3.961 5.861 7.761 

Tabel 7 Stelposten (x € 1.000,-) 

 

Stelpost onvoorzien 

Wij reserveren ongeveer 0,25 procent van de jaarlijkse (verwachte) inkomsten uit motorrijtuigenbelasting en 

provinciefonds voor onvoorzien. Dit is jaarlijks € 0,4 mln. 

 
Stelpost loon- en prijsontwikkeling 

De stelpost loon- en prijscompensatie stijgt jaarlijks met een vast bedrag om zo aan onze verplichtingen te 

kunnen voldoen op het gebied van loonafspraken en prijsontwikkelingen. Loon- en prijscompensatie wordt vooraf 

in de begroting toegevoegd voor de nominale ontwikkelingen (loon- en prijscompensatie). Daarbij wordt voor de 

looncompensatie uitgegaan van de gestegen werkgeverslasten vanwege per saldo gestegen premies. 

Prijscompensatie is alleen toegekend indien er sprake is van contracten/afspraken waarin indexeringsafspraken 

zijn opgenomen die nagekomen moeten worden. Indien hierin geen indexeringspercentage wordt vermeld, wordt 

het percentage voor overheidsconsumptie uit de prognoses CPB CEP 2016 gehanteerd. Voor de begroting 2017 

is dat een percentage van 1,2 %.  

 

Loon- en prijscompensatie 2016 2017 2018 2019 2020 

Stand na Kadernota 2016   1.900 3.800 5.700 7.600 

Inzet looncompensatie   0 0 0 0 

Inzet prijscompensatie   239 239 239 239 

Stand Begroting 2017 0 1.661 3.561 5.461 7.361 

Tabel 8 Mutaties stelpost loon- en prijscompensatie (x € 1.000,-) 

 
1.6.4. Overhead 

De paragraaf bedrijfsvoering biedt inzicht in de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Naast de 

deze paragraaf dient er in het vernieuwde BBV een (financieel) overzicht voor algemene overheadkosten te 

worden opgenomen. De overhead wordt hierbij niet langer aan de afzonderlijke programma’s toegerekend, maar 

wordt als afzonderlijk budget door PS geautoriseerd.  Onder het ‘oude’ BBV was er zo veel mogelijk sprake van 

integrale kostprijzen. Dit systeem werd door velen als ingewikkeld en niet transparant ervaren. Bij de overhead 

wordt tenslotte ook betrokken de berekening van de uurtarieven, wanneer het doorberekeningen in 

belastingtarieven betreft, dan wel toerekening van personele kosten aan projecten zowel in- als extern gericht.  

 

Voor de opzet van de overhead baseren wij ons op de definities van het BBV die op onderdelen kunnen afwijken 

van de Vensters voor Bedrijfsvoering.  

 

Overhead bestaat o.a. uit: 

- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding valt hier buiten; 

- Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie; 

- P&O/HRM; 

- Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); 

- Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; 

- Juridische zaken; 

- Bestuurszaken en bestuursondersteuning; 

- Informatievoorziening en automatisering (ICT); 

- Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging); 

- DIV; 

- Managementondersteuning primair proces 



22 

 

Totalen van de baten en lasten van overhead Bedragen x € 1.000 

    

    2017 2018 2019 2020 

Materiële lasten   22.304 21.984 20.202 20.201 

Personeelskosten   18.085 18.085 18.085 18.085 

Totaal lasten (A ) 40.389 40.069 38.287 38.286 

Totaal baten (B ) 7.666 7.619 7.619 7.619 

            

 Saldo van dit programma (B-A) (C ) 32.723 32.450 30.668 30.667 

 Storting in reserves (D ) 6.344 6.344 6.344 6.344 

 Onttrekking aan reserves (E ) 7.091 6.598 4.929 4.929 

 Beslag op de algemene middelen (C-D+E)   31.976 32.196 32.083 32.082 

 

Tabel 10 Totale van de baten en lasten van overhead (x € 1.000) 

 
1.6.5. Reserves 

Voor sommige (incidentele) onderwerpen hebben we gespaard of extra geld opzij gezet. Dit geld hebben wij 

ondergebracht en gelabelde bestemmingsreserves. Daarnaast hebben we de algemene reserves. In 

onderstaande tabel ziet u het saldo van stortingen en onttrekkingen in de reserves. Een groot deel van de 

mutaties in de reserves  loopt via de programma's, een deel loopt ook via de algemene middelen. Per saldo wordt 

er in 2017 € 18.552 mln. onttrokken uit de reserves. 

 

Mutaties in reserves Realisatie Begroting 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Reserves via programma's en overhead 1.546 -9.660 -15.038 -12.641 40.596 -1.866 

Reserves via algemene middelen -2.808 -7.651 -3.514 -2.453 968 0 

Saldo mutaties in de reserves -1.262 -17.311 -18.552 -15.094 41.564 -1.866 

Tabel 11: Per saldo mutaties in reserves (x € 1.000) 

 

Een compleet overzicht van alle reserves vindt u in de Staat van reserves in de bijlagen. Een overzicht van de 

stortingen en onttrekkingen aan reserves per programma staat in de gelijknamige bijlage. Tabel 12 bevat het 

overzicht van de mutaties in de  reserves die via de algemene middelen zijn gelopen. 

 

Mutaties in reserves via Algemene  Realisatie Begroting 

middelen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Algemene reserve -2.808 -11.237 -5.096 -5.182 -3.216 0 

Reserve weerstandsvermogen 0 -3.000 0 0 0 0 

Egalisatiereserve provinciefonds en MRB 0 3.900 0 0 0 0 

Reserve Rentekostenvoorfinanciering 0 2.686 1.582 2.729 4.184 0 

Saldo mutaties in reserves via 

Algemene middelen -2.808 -7.651 -3.514 -2.453 968 0 

Tabel 12: Saldi mutaties in reserves via Algemene middelen (x € 1.000) 

 

De mutaties in de algemene reserve betreffen de onttrekkingen voor de dekking van het coalitieakkoord en de 

kadernota 2016. 



23 

2.  Programma's 
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2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 

 
 
2.1.1. Maatschappelijke context 

Wij willen met ons ruimtelijk beleid de kwaliteit van stedelijk en landelijk gebied hoog houden en versterken en 

daarmee TOP-regio Utrecht ondersteunen. Zo dragen wij bij aan een goed leef- en vestigingsklimaat. Aandacht 

voor ruimte en kwaliteit is belangrijk, zeker gezien de weer aantrekkende economie waarbij de vraag naar ruimte 

voor nieuwe ontwikkelingen toeneemt. Ook het groeiend maatschappelijk draagvlak voor duurzaamheid (o.a. 

energie-opwekking) kan een flinke ruimtelijke impact hebben.  

 

De samenleving vraagt om een overheid die duidelijk is over het eigen beleid in het fysieke domein, maar 

daarbinnen veel ruimte laat voor ideeën van inwoners, bedrijven en andere partners. Een overheid die zo nodig 

participeert bij hun initiatieven en hen uitnodigt vanaf het begin mee te praten over maatschappelijke problemen 

en oplossingen waarbij alle belangen worden meegewogen. Die actief optrekt met gemeenten op grond van een 

gezamenlijk opgestelde ruimtelijke agenda. We streven naar minder sectorale regels. Om dit allemaal aan te 

pakken wordt één integrale Omgevingswet ingevoerd. Deze nieuwe wet moet niet alleen leiden tot een 

begrijpelijker wetgeving, maar er ook voor zorgen dat initiatiefnemers makkelijker en sneller hun zaken kunnen 

regelen, via één loket. Daarom gaan wij ruimtelijke informatie beter en breder beschikbaar stellen. 

 

In de bebouwde omgeving liggen grote opgaven voor woningbouw en leegstand die een aanpak met maatwerk 

vragen. We gaan participeren in integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen waarin hergebruik en 

transformatie van leegstaand vastgoed plaatsvindt en binnenstedelijke bereikbaarheid en mobiliteit aandacht 

krijgt. Waar mogelijk integreren we kansen voor energietransitie, duurzaamheid en gezondheid.   
 

 
2.1.2. Onze prioriteiten 

De belangrijkste inhoudelijke dossiers zijn: 

 Voorbereiding inwerkingtreding Omgevingswet 

 Integrale aanpak binnenstedelijke ontwikkeling 

 Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 

 Integraal Gebiedsontwikkellingsprogramma 
 
Voorbereiding inwerkingtreding Omgevingswet 

 

In het fysieke domein gaat binnen de overheid veel veranderen de komende jaren door de komst van de 

Omgevingswet. Voor de provincie heeft dit gevolgen voor alle kerntaken. De Omgevingswet is in 2016 door de 

Eerste Kamer vastgesteld en treedt volgens huidige planning medio 2019 in werking. Deze wet is uitgewerkt in 4 

Algemene Maatregelen van Bestuur (concept-AMvB's) waarmee de gevolgen van de Omgevingswet voor de 

provinciale taken, rollen en werkwijze steeds duidelijker worden. Participatie, vertrouwen, flexibiliteit en 

integraliteit zijn sleutelbegrippen. Het jaar 2019 lijkt ver weg, maar om in 2019 onze kerntaken goed te blijven 

uitvoeren moeten we hard aan de slag. Het jaar 2017 staat in het teken van intensieve voorbereiding op de komst 

van deze Omgevingswet. De speerpunten daarbij zijn: 

 digitalisering (van beleid, van interactie tussen overheden en met initiatiefnemers, van informatiehuizen); de 

ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (hierover zijn bestuurlijke financiële afspraken gemaakt 

tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen); 

 voorbereidingen van aanpassingen in de werkwijzen bij vergunningverlening, toezicht en handhaving (één 

omgevingsvergunning, kortere vergunningverleningsperiode, omgaan met bestuurlijke afwegingsruimte, 

regionale uitvoeringsdiensten); 

 start met het opstellen van de Provinciale Omgevingsvisie en één Provinciale Omgevingsverordening; in de 

Omgevingsvisie integreren wij al onze strategische plannen in het fysieke domein, en de 

Omgevingsverordening gaat alle regels voor de fysieke leefomgeving omvatten die nu nog in afzonderlijke 

verordeningen zijn opgenomen. 
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Een verandering van deze omvang brengt extra kosten met zich mee, incidentele investeringen en structurele 

kosten. De bestaande middelen zijn onvoldoende, aanvullende middelen zullen worden aangevraagd via de 

Kadernota 2017.  

In dit verband wordt meegenomen dat wij willen samenwerken op basis van een eenduidig digitaal systeem. 

Hiertoe bieden we onze beleids-/omgevingsinformatie zoveel mogelijk geharmoniseerd aan als (open) gedeelde 

data. We zetten aansluitend in op gedeelde innovatieve toepassingen voor samenwerking in ruimtelijke opgaven, 

zoals scenario’s en 3D-omgeving. Hiermee creëren we een korte lijn naar buiten en een snellere besluitvorming. 

Met deze ontwikkelingen anticiperen we op de gedachte van de Omgevingswet. 

 

 
 
Integrale aanpak binnenstedelijke ontwikkeling 

 

In 2016 is het nieuwe Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling vastgesteld, met bijbehorend 

uitvoeringsprogramma. Nieuw is de bredere scope: meerdere opgaven integraal aanpakken (woningbouw, 

leegstand, bereikbaarheid, energie, klimaat, leefbaarheid en gezondheid), waarbij we de aanpak in gebieden 

centraal stellen. De transformatie van kantorenleegstand (faciliterende spoor van de kantorenaanpak, zie 

programma 4) wordt volledig binnen dit programma uitgevoerd. De aanpak van winkelleegstand kent nog geen 

afgerond beleid (zie Retailbeleid, programma 4). Daarom pakken we in 2017 pilot-gewijs centrumgebieden aan 

waarin winkelleegstand een rol speelt. De ervaringen daaruit benutten we in het verder vormgeven van het 

retailbeleid. 

In de woningbouwopgave is het vraagstuk rond vluchtelingen en huisvesting van vergunninghouders actueel. 

Dit levert een druk op de reguliere woningmarktopgave en vraagt daarmee extra aandacht. Samen met 

gemeenten gaan we bezien hoe dit vraagstuk in de reguliere woningbouwopgave verwerkt kan worden.  

De energietransitie vindt voor een belangrijk deel plaats in de binnenstedelijke omgeving. Hiervoor zijn middelen 

beschikbaar gesteld vanuit de Energieagenda (programma 4). 

In de binnenstedelijke gebieden waar we actief zijn, nemen we het beleid en prioriteiten uit ons 

Mobiliteitsprogramma en Realisatieplan Fiets (programma 5) mee. 

 

In 2017 zetten we het proces naar ontschotting van inzet van kennis, middelen en bestuurskracht voor 

Binnenstedelijke Ontwikkeling voort. 
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Voorbeeld integrale gebiedsontwikkeling Rijnhuizen (Nieuwegein):  werken met kansenkaarten voor verschillende 

functies (wonen, werken, recreëren, fietsen, cultuurhistorie) 
 
Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 

Het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2016-2019 (IFL) biedt een experimenteeromgeving waarin we, 

samen met anderen, de oplossing van urgente maatschappelijke vraagstukken een stap verder willen brengen.  

Dit doen wij door actuele casussen waar de voortgang stagneert op een innovatieve wijze te benaderen. De 

praktijkexperimenten waar we in 2017 aan werken zijn onder andere bodemdaling, energietransitie, 

klimaatadaptatie, kleine kernen en natuurontwikkeling in de groene contouren.  

Het IFL beoogt samenwerking met belanghebbenden, experts en vernieuwers. Met dit netwerk kiezen wij een 

passende, soms onorthodoxe aanpak zodat een stap wordt gezet naar een oplossingsrichting. Daarbij gaan we 

vaak ook bewust op zoek naar nieuwe perspectieven. Waar nodig komen we zo tot rol-innovatie en vernieuwing 

van onze werkwijzen en competenties op ambtelijk en bestuurlijk niveau. 

Mocht blijken dat de door het netwerk voorgestelde stappen niet passen binnen het bestaande beleid of de 

provinciale ambities, dan onderzoeken wij of we die aan willen passen. Deze praktijk-interactie tussen rol-

invulling, beleid en werkwijzen sorteren wij voor op de invoering van de Omgevingswet.  
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Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma 

Met het Integraal Gebiedsontwikkelings Programma 2012-2019 (IGP) stimuleren wij integrale gebiedsontwikkeling 

waar meer provinciale beleidsdoelen samenkomen. Hiervoor is investeringsbudget en procesbudget beschikbaar. 

Ook in 2017 leggen we accent op de gebiedsprocessen, want de verbindende rol vanuit het IGP helpt om 

ambities en doelen van verschillende partijen bij elkaar te brengen. In voorjaar 2017 wordt de projectenlijst 

geactualiseerd.  

 

Elke gebiedsontwikkeling vraagt om een eigen benadering, waarbij de middelen uit het IGP flexibel worden 

ingezet. Voorbeelden zijn Utrecht-Oost/SciencePark, Marinierskazerne (Doorn) en herontwikkeling Rijnhuizen 

(Nieuwegein). Bij de Marinierskazerne werken provincie, gemeente en Rijksvastgoedbedrijf samen aan de 

herbestemming van dit omvangrijke terrein. In Rijnhuizen wordt een locatie met grote kantoorleegstand 

herontwikkeld naar gedifferentieerd stedelijk gebied met woningbouw, beter ontsloten en met borging van 

cultuurhistorie. In 2017 start deze herontwikkeling met het instellen van een revolverend fonds als aanjager van 

private investeringen.  
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Het Utrecht Science Park (USP) groeit enorm. De betrokken bestuurders willen met samenwerking nog meer 

voorsprong geven aan deze motor van de Utrechtse kenniseconomie. In 2013, 2014 en 2015 zijn in bestuurlijke 

conferenties afspraken gemaakt over de ontwikkeling van dit gebied. Overheden en partijen op het USP werken 

samen aan de ambitie om in 2020 een internationaal toonaangevend vestigingsmilieu te bieden voor het cluster 

life science, duurzaamheid en gezondheid. In 2017 wordt gewerkt aan drie grote opgaven: 

 Bereikbaarheid: uitwerking bereikbaarheidsconcept naar pakket met korte/middellange termijn 
maatregelen  

 Ontwikkelstrategie, groei accommoderen: concentratie op het USP zelf en inzet van de regio(satellieten)  

 Etalage Healthy Urban Living: ‘livinglab’, etalage van de kennis die hier wordt ontwikkeld en 
internationaal wordt toegepast. 

 

Samen met de gemeenten Soest en Zeist realiseren wij de resterende projecten uit het gebiedsprogramma Hart 

van de Heuvelrug en project Vliegbasis Soesterberg. Deze projecten zijn toegelicht in het projectblad Hart van de 

Heuvelrug in deze Begroting 2017. 

 
2.1.3. Mijlpalen 

In 2017 bereiken we de volgende mijlpalen: 

 Vaststelling Kadernotitie Omgevingsvisie en -verordening 

 Eerste concept-ontwerp Omgevingsvisie en -verordening 

 Nieuwe integrale gebiedsontwikkelingsprojecten Binnenstedelijke Ontwikkeling (BO)  

 Pilots klimaatbestendigheid in binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen (zie ook programma 3) 

 Pilots aanpak binnenstedelijke centrumgebieden in samenwerking met retailbeleid (zie ook programma 
4) 

 Presentatie van leerpunten uit praktijkexperimenten van het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 

 Enkele investeringsbeslissingen Integraal Gebiedsontwikkelings Programma (IGP) 

 Actualisering van gebiedsprojecten van het IGP 

 Concretisering ruimtelijke kwaliteit via Landschapscafé's, Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit en Adviseur 
Ruimtelijke Kwaliteit 

 Perspectief Groene Hart als bouwsteen voor de provinciale Omgevingsvisie 
 
2.1.4. Lopende zaken 

 

Provinciaal beleid en gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling 

In 2016 zijn de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

2013 (PRV) herijkt vastgesteld. Hiermee zijn het ruimtelijk beleid, de ruimtelijke programma’s en de ruimtelijke 

regels weer actueel. De volgende stap is om PRS/PRV samen met andere beleidsplannen en verordeningen in 

het fysieke domein te vertalen naar één integrale Omgevingsvisie en één Omgevingsverordening, zoals bedoeld 

in de Omgevingswet. 

Realisatie van het ruimtelijk beleid loopt via de programma's die zijn toegelicht bij de prioriteiten (BO, IFL, IGP), 

maar ook nadrukkelijk via samenwerking tussen provincie en gemeenten. 

Want voor het realiseren van provinciale ruimtelijke belangen is het cruciaal dat in brede zin een goede 

doorwerking in lokaal beleid plaats vindt. De gemeenten zijn in deze onze belangrijkste partners. We voeren 

vroegtijdig overleg over hun ruimtelijke  plannen en voeren samen ontwikkelopgaven uit. Hiervoor is inmiddels 

met iedere gemeente een ruimtelijke agenda vastgesteld. In 2017 ligt de nadruk op de uitvoering en vernieuwing 

van deze agenda’s met nieuwe integrale opgaven. Kansen voor het (extra) mee-koppelen van andere provinciale 

belangen worden zoveel mogelijk benut. In sommige situaties kiezen we bewust voor inpassingsplannen om 

provinciale belangen te realiseren.  

We blijven zoeken naar creatieve vormen van samenwerking om - mede gezien de vaak zeer beperkte  capaciteit 

en middelen  bij  gemeenten - wel de gewenste ‘drive’ in de uitvoering te houden. Hierbij is het leveren van 

menskracht en het slim combineren van middelen in provinciale programma's vaak voldoende om toch 

gemeentelijke (co)financiering los te maken en de uitvoering te versnellen. Ook andere partners dan gemeente en 

provincie vervullen bij specifieke opgaven een belangrijke rol.  
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Naam 

indicator 

Omschrijving Streef 

waar-

de 

2015 

werk. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Verslag 

Ruimtelijk 

Beleid 

Tijdige voortgangs-

rapportage gebieds-

ontwikkeling en 

uitvoering  PRS  aan 

PS 

2e Q 2e Q 2e Q 2e Q 2e Q 2e Q 2e Q 

 

Beperking 

Stedelijk 

Ruimtebeslag 

Percentage van 

de woning-

voorraad die ligt 

in stadsgewest 

Utrecht en regio  

Amersfoort 

 

 

75% 

 

77% 

 

77% 

 

77% 

 

77% 

 

77% 

 

77% 

Aantal 

ingediende 

zienswijzen 

WRO bij 

gemeenten 

Aantal 

bestemmings-

plannen, waarbij de 

provincie een 

zienswijze heeft 

ingediend als % van 

het totaal aantal 

bestemmings-

plannen 

5 %   3% 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

 

Ruimtelijke kwaliteit 

Onder de Omgevingswet wordt het begrip 'ruimtelijke kwaliteit' als uitgangspunt voor alle ruimtelijke activiteiten 

steeds belangrijker. De Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit zal ons in 2017 ook op dit vlak nader adviseren. Ook 

organiseren wij verschillende grote (werk)bijeenkomsten voor het ruimtelijke netwerk. Op de provinciale Dag van 

de Ruimtelijke Kwaliteit verkennen we met onze partners, experts en innovatoren samen nieuwe werkwijzen, en 

tijdens diverse Landschapscafés brengen wij met een breed netwerk een thema of opgave in werksessies een 

stap verder. 

 

Uitvoering integrale Binnenstedelijke Ontwikkeling 

Wij voeren het nieuwe programma Binnenstedelijke Ontwikkeling uit. Enkele lopende projecten uit het oude 

programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling nemen we daarin over. De uitvoering betreft 

gebiedsontwikkelingen en woningbouwprojecten, het aanjagen op thema’s (onder andere evenwichtige 

woningmarkt en energie in de bebouwde omgeving) en onderhouden van een actief netwerk en creëren van 

(nieuwe) allianties. Binnenstedelijke ontwikkeling is maatwerk waarbij we in open gesprek met onze partners de 

initiatieven en mogelijkheden verkennen en steeds opnieuw onze rol en inzet bepalen. Onze partners zijn 

gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, financiers en initiatiefgroepen. Naast het aanjagen van projecten en 

thema's en het samenwerken in gebiedsontwikkeling geven wij een impuls aan vernieuwing van binnenstedelijke 

ontwikkeling door kennisdeling en netwerkopbouw. Onze inzet bestaat uit diverse (financiële) instrumenten, zoals 

garantstellingen, inzet van kennis en expertise en proces-ondersteuning. We delen actief opgedane 

leerervaringen en kennis. We monitoren kantorenleegstand en ontwikkelingen in de woningmarkt. Waar nodig 

zetten wij het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven in om binnenstedelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. 
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Naam 

indicator 

Omschrijving Streef 

waar-

de 

2015 

werk. 

201

6 

2017 2018 2019 2020 

Woning-

bouw 

Aantal 

gemeentelijke bouw- 

plannen dat met het 

instrumentarium uit 

de Kadernota 

Wonen en 

Binnenstedelijke 

Ontwikkeling verder 

in de ontwikkeling is 

gebracht. 

5 %   5% 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

 

Bovenprovinciale samenwerking 

Samenwerking binnen de Noordvleugel zetten wij voort rondom onder andere het Meerjarenprogramma 

Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Dit levert gezamenlijke en duidelijke ambities op. Met het Rijk, 

Randstad-partijen en Brainport is de  Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie (REOS) opgesteld. We richten 

investeringen op een aantal prioritaire opgaven om de internationale concurrentiepositie te versterken. Zo leveren 

we ook input voor het nieuwe regeerakkoord (2017) en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die in 2019 de visie 

op de inrichting van Nederland op de lange termijn zal aangeven. 

De samenwerking in het Groene Hart richt zich onder meer op meer gelijkluidende ambities en beleid bij de 

betrokken overheden. In het eerste kwartaal 2017 zal de Stuurgroep Groene Hart aan de overheden een 

Perspectief aanbieden met het verzoek dat te benutten als bouwsteen voor de eigen Omgevingsvisies. 

 
2.1.5. Belangrijkste programma's en plannen 

 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijkt 2016) 

(hyperlink wordt tzt toegevoegd) 

 Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (herijkt 2016) 

(hyperlink wordt tzt toegevoegd) 

 

 
Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2016-2019  

(hyperlink wordt tzt toegevoegd) 

 

 

 

Integrale GebiedsontwikkelingProgramma 2012-2019 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/integraal/ 

 

 
Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling 2016 

(hyperlink wordt tzt toegevoegd) 

 

 

 

Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling 2017-2021 

(hyperlink wordt tzt toegevoegd) 

 

 

 

 

In het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling worden (delen van) programma's en plannen vanuit andere 

beleidsvelden uitgevoerd, zoals 

 Aanpak Kantorentransformatie  

 Energieagenda Provincie Utrecht 

Tevens worden er in de binnenstedelijke ontwikkeling kansen gepakt om uitvoering te geven aan  

 Programma Gezonde Leefomgeving 

 Realisatieplan Fiets 

 

 
  

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/integraal/


31 

2.1.6. Financieel overzicht 

 

Totalen van de baten en lasten van dit programma  Bedragen x € 1.000 

                

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Materiële lasten   20.419 10.368 3.646 3.388 2.978 2.478 

Personeelskosten   6.022 6.614 4.235 4.166 4.166 4.166 

Totaal lasten (A ) 26.441 16.982 7.881 7.554 7.144 6.644 

Totaal baten (B ) 13.697 287 0 0 0 0 

                

 Saldo van dit programma (B-A) (C ) 12.744 16.695 7.881 7.554 7.144 6.644 

 Storting in reserves (D ) 2.688 4.489 2.779 2.779 2.779 2.779 

 Onttrekking aan reserves (E ) 8.626 8.841 1.237 910 500 0 

 Beslag op de algemene middelen (C-D+E)   6.807 12.343 9.423 9.423 9.423 9.423 

 

Herkomst financiële middelen 

 
 
Overzicht uitgaven 
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2.2 Landelijk gebied 

 
 
2.2.1. Maatschappelijke context 

Onze provincie heeft een aantrekkelijk landelijk gebied. De hoge kwaliteit en grote diversiteit zorgen er voor dat 

mensen hier graag willen wonen en recreëren. Het landelijk gebied is daardoor een belangrijke pijler voor Utrecht 

TOP-regio. Behoud en versterken van de kwaliteit en diversiteit van het landelijk gebied is dus een belangrijke 

opgave voor ons. 

Om het landelijk gebied aantrekkelijk te houden werken wij aan: 

 Natuur met voldoende kwaliteit, die voldoet aan internationale overeengekomen kwaliteitseisen; 

 Duurzame landbouw, waarbij de duurzaamheid zowel betrekking heeft op de ecologische, milieu en 

gezondheidsaspecten als op het rendabel zijn van de bedrijven; 

 Economisch en sociaal vitaal landelijk gebied, waarbij het gaat om de leefbaarheid, ook van de kleine 

kernen.  

 Het afremmen van de bodemdaling in de veenweidegebieden;  

 Het beleefbaar maken van het landelijk gebied. Aantrekkelijke landschappen en natuurgebieden met 

recreatieve voorzieningen die het kunnen genieten van het landelijk gebied makkelijk en mogelijk 

maken. 

 

In 2017 zijn er in relatie tot het landelijk gebied drie nieuwe ontwikkelingen: 

 De nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) wordt van kracht. Deze leidt tot andere rollen en taken voor 

de provincie. Op grond van deze wet is de provincie verantwoordelijk voor de natuur; 

 De aanvraag van vergoedingen voor particulier natuurbeheer gaat via collectieven in plaats van per 

individuele aanvrager; 

 De inzet van Europese subsidie vanuit het fonds POP3 gaat via tenders waarop moet worden 

ingeschreven in plaats van via individuele aanvragen. Hierdoor worden de beste voorstellen 

gehonoreerd. 
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2.2.2. Onze prioriteiten 

De belangrijkste inhoudelijke dossiers zijn: 

 Uitvoeren Natuurvisie 

 Versterken leefbaarheid landelijk gebied 

 Afremmen bodemdaling 

 Economisch vitale en duurzame landbouw 

 
Uitvoeren Natuurvisie 
Voor ons natuurbeleid hebben in 2017 drie speerpunten:  

 Implementatie Wet natuurbescherming (Wnb) 

 Uitvoeren PAS-maatregelen 

 Realiseren (internationale) natuuropgave 
 

Implementatie Wet natuurbescherming 
Op 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wnb in werking. De wet geeft de provincies extra bevoegdheden, taken en 
verantwoordelijkheden om het bos- en natuurbeleid te realiseren. Door deze wet bepalen de provincies wat wel 
en niet mag in de natuur in hun gebied. Ook zorgen de provincies voor vergunningen en ontheffingen.  
 
Wij brengen het provinciale natuurbeleid uiteraard in lijn met de Wnb. Daarvoor ontwikkelen we een provinciale 
Natuurvisie en een beleidskader Wet Natuurbescherming inclusief instrumentarium, zoals een natuurverordening 
en natuurgerelateerde beleidsregels. De wet verplicht verder tot monitoring. De invoering van de Wnb raakt het 
strategische en operationele beleid en een deel van de geldende provinciale verordeningen en beleidsregels op 
het gebied van natuur.  
Wij zijn al gestart met het voorbereiden van de implementatie van de Wnb en ronden dit in 2017 af. Wij beogen 
dat provinciale staten de Natuurvisie in december 2016 kan vaststellen. Vanaf 2017 vormt de Natuurvisie de 
basis voor ons natuurbeleid.  

 

In het koersdocument hebben wij de doelstelling vanuit de Wnb over het actieve soortenbeleid vertaald in 516 
Utrechtse aandachtssoorten, waarvan 38 Utrechtse icoonsoorten. De gebieden waar deze soorten 
geconcentreerd voorkomen, noemen wij natuurparels. In de natuurparels kunnen maatregelen voor 
verschillende bedreigde soorten gecombineerd worden. Voor deze gebieden werken wij aan 
gereedschapskisten die zijn gevuld met instrumenten en maatregelen die kunnen bijdragen aan het duurzaam 
voortbestaan van de bedreigde soorten. Voor natuurparels met agrarische natuur worden de instrumenten en 
maatregelen ook gericht op combinaties met innovatie en duurzaam ondernemen in de landbouw. 

 

In 2017 maken we een uitgebreide monitoringsrapportage waarin we de ontwikkelingen van natuur beschrijven.  

 

Uitvoering PAS-maatregelen 
Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof. Dit is schadelijk voor stikstofgevoelige natuur. 
Het belemmert ook de vergunningverlening voor economische activiteiten. In de Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en 
daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Met de PAS is de vergunningverlening weer op 
gang gekomen en worden in onze Natura 2000 gebieden herstelmaatregelen uitgevoerd om verdere 
verslechtering van de natuur te voorkomen. De maatregelen zijn in voorbereiding of in uitvoering. Met het 
monitoringsprogramma van de PAS bewaken wij de voortgang en de staat van instandhouding van de 
natuurdoelen. Door de PAS kunnen wij onze beheerplannen voor de stikstofgevoelige gebieden Botshol, 
Binnenveld en Kolland en Overlangbroek afronden. 
 

Realiseren (internationale) natuuropgave 

Het Akkoord van Utrecht voeren we onverkort uit. Het akkoord gaat uit van 1.506 ha nieuwe natuur en de 
inrichting van 2.700 ha reeds eerder verworven gronden. Ook is afgesproken dat de markt 3.000 ha nieuwe 
natuur binnen de groene contour kan realiseren. Onze prioriteit ligt bij het realiseren van de internationaal 
verplichte natuur. Die moet in 2021 gerealiseerd zijn. Wij bekijken of de inzet van andere instrumenten nodig is 
om op tijd klaar te zijn met de internationaal verplichte opgave. 
In 2017 worden diverse deelgebieden in Groot Wilnis-Vinkeveen ingericht met een totale oppervlakte van ruim 
200 ha. Daarnaast starten we in 2017 met de inrichting van het N2000-gebied Oostelijke Vechtplassen Utrecht. 
Hier wordt op 170 ha maatregelen uitgevoerd waarmee een aangesloten natuurgebied van ruim 500 ha ontstaat.  
Een deel van de herinrichting van de Oostelijke Vechtplassen draagt ook bij aan de PAS-doelstellingen. In Groot 
Mijdrecht Noord-Oost wordt de natuurinrichting van de moerasblokken 2 en 3 verder voorbereid. 
Delen van de Uiterwaarden Neder-Rijn worden in 2017 ingericht voor natuur (ruim 200 ha).  

We gaan door met de uitvoering van de ecopassages. De aanleg van het ecoduct N227 kan starten als het 
bestemmingsplan dat hiervoor is opgesteld door de gemeente onherroepelijk is. De start van de aanleg van de 
ecopassage N237 is afhankelijk van de besluitvorming door gemeente Utrecht over de ecopassage Biltse 
Rading. Hierbij speelt het inpassen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
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Naam indicator Omschrijving Streef 

waar-

de 

2015 

werk. 

201

6 

2017 2018 2019 2020 

Behouden en 

ontwikkelen 

bestaande 

natuurwaarden 

en ontwikkelen 

samenhangend 

stelsel van 

natuurgebiede

n 

Verwerving/ 

functie-

verandering 

nieuwe 

natuur (in 

ha)
1 

  

1.506 480 400 730 855 980 1105 

 Inrichting 

nieuwe 

natuur (in 

ha)
1 
 

4.506 566 1.000 1.400 1.600 1.800 2.000 

 

 Te realiseren 

ecoducten 

over 

provinciale 

wegen
1
 

3 2 2 2 3 4 4 

 

 
 
 

 
 
Versterken leefbaarheid landelijk gebied 
Wij stimuleren de leefbaarheid en regionale economie van het landelijk gebied inclusief die van de kleine kernen. 

We richten ons in 2017 vooral op snel internet en op de verkiezing van het TOP-dorp. 

In 2016 hebben we met gemeenten een overeenkomst afgesloten om zoveel mogelijk in gezamenlijkheid snel 

internet in het landelijk gebied van onze provincie te realiseren. In 2017 moet in de eerste gemeenten de schop in 
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de grond om het snelle netwerk daadwerkelijk aan te leggen. Wij hebben daarin een coördinerende en 

stimulerende rol.  

De AVP-gebiedscommissies organiseren in 2017 de verkiezing van het TOP-dorp. Met deze verkiezing worden 

inwoners uitgedaagd om samen met dorpsgenoten maatschappelijke vraagstukken op te lossen die bijdragen aan 

de leefbaarheid van de kleine kernen in onze provincie. 
 
Afremmen bodemdaling 

Bodemdaling in de veenweidegebieden is een complex vraagstuk en ingrijpen is niet eenvoudig. De 

maatschappelijke kosten als gevolg van bodemdaling nemen langzaam toe. Dat de bodem daalt, is een gegeven. 

Maar we kunnen wel beïnvloeden hoe het veenweidegebied er in 2030, 2040 of 2100 uitziet. Daarvoor is kennis 

en innovatie nodig die de provincie samen met waterschappen, gemeenten, buurprovincies en kennisinstellingen 

ontwikkelt en toepast. Op ons verzoek onderzoekt de AVP-gebiedscommissie Utrecht West hoe de bodemdaling 

in Polder Portengen ten oosten van het dorp Kockengen kan worden afgeremd. De uitkomsten worden met de 

stuurgroep Kockengen Waterproof besproken. Daarnaast worden binnen de diverse gebiedsprojecten voor 

natuurinrichting hogere grondwaterstanden gerealiseerd waarmee de bodemdaling wordt afgeremd. 
 

Naam indicator Omschrijving Streef 

waarde 
2015 

werk. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Bodem-

daling 

veenweide- 

gebieden 

beperken 

Hogere 

grondwater- 

standen 

realiseren in 

veengebied 

(cumulatief in ha) 

1.500 20 410 675 720 900 1000 

 

 
Economisch vitale en duurzame landbouw 

Voor het stimuleren van economisch vitale en duurzame landbouw gaan we in 2017 provinciaal geld en POP3-

middelen inzetten op: 

 Landbouwstructuurversterking 

 Vermindering van de milieubelasting door mest en bestrijdingsmiddelen 

 Beperking van de bodemdaling in veenweidegebieden 

 Energie- en klimaatdoelen.  

 

De AVP-gebiedscommissie Utrecht-West en de Gebiedsraad O-gen jagen de projecten aan. De provincie zet de 

POP3 middelen in via openbare tenders. Een door ons ingestelde onafhankelijke commissie beoordeelt de 

projecten. Daarnaast zijn AVP-middelen beschikbaar voor de het stimuleren van de bewustwording over 

milieuthema’s en het kennisdelen rondom duurzame landbouw en innovaties. Speerpunten zijn energie, 

kringlooplandbouw en waterbeheer.  

Aan LEADER-groepen stellen we POP3-geld beschikbaar om projecten te ontwikkelen die de relatie tussen 

platteland en stad versterken. In aanvulling daarop ontwikkelt Gebiedscoöperatie O-gen projecten in de 

voedselketen, zoals terugdringen voedselverspilling, versterken korte ketens en regionale afzet. 

In 2017 wordt mogelijk de Wet dieraantallen van kracht. Deze biedt provincies de mogelijkheid om regels te 

stellen aan te hoge aantallen dieren in relatie tot de volksgezondheid. Zodra hierover meer duidelijk is, bereiden 

wij beleid hierop voor. 
2.2.3. Mijlpalen 

In 2017 bereiken we de volgende mijlpalen: 

 Afronden natuurinrichting Peilvak 9, Demmerik (fase 1) en Veldwetering in Groot Wilnis-Vinkeveen 

 Afronden natuurinrichting deelgebieden Uiterwaarden Neder-Rijn 

 Opleveren uitgebreide natuurrapportage 

 Verkiezing TOP-dorp 

 Eerste gemeenten met in het gehele buitengebied snel internet (minimaal 30 MB/s) 
2.2.4. Lopende zaken 

Het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019 (MJP AVP) vormt de basis voor veel van de 

uitvoeringsprojecten in het landelijk gebied. We zetten de uitvoering van dit programma voort in 2017. 

Onderstaand is een aantal lopende zaken uitgelicht die buiten het MJP AVP vallen. 
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Natuurbeheer 

Vanaf 2017 wordt landelijk een nieuw subsidiestelsel voor natuurbeheer van kracht. Dan kunnen alleen nog 

collectieven voor natuurbeheer en natuurbeheerders met een oppervlakte groter dan 75 ha rechtstreeks subsidie 

aanvragen bij de provincie. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen natuurbeheerders met een 

oppervlakte kleiner dan 75 ha zich aan te sluiten bij een collectief voor natuurbeheer. Dat collectief zal voor hen 

gebundeld de subsidie aanvragen bij de provincie. Doel van het nieuw stelsel is te komen tot een efficiëntere 

subsidieverlening met lagere uitvoeringskosten voor overheden en een verbetering van het natuurbeheer door 

een betere samenwerking tussen natuurbeheerders onderling en met de provincies. Het nieuwe stelsel is 

verankerd in de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 (SVNL2016). 

 

In 2016 zijn de werkzaamheden en de normkosten van het beheer van natuurterreinen geëvalueerd. De huidige 

middelen voor natuurbeheer zijn toereikend voor de huidige omvang (met indexering). De komende jaren komt er 

nieuwe natuur bij waarvan het beheer gefinancierd zal worden door de provincie vanuit de SVNL2016. Ook is er 

de wens om gebieden meer open te stellen. Dat vergt extra middelen. We zullen in de Kadernota een voorstel 

doen voor financiering. 
Beleven en betrekken  

Wij hebben de ambitie om de natuur meer beleefbaar te maken, door het dichter bij de samenleving te brengen 

en de betrokkenheid van de maatschappij bij de natuur te vergroten. Samen met gemeenten, terreinbeheerders, 

NMU, IVN en Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) voeren wij hiervoor het programma Groen aan de Buurt uit. Dat 

leidt tot het inrichten van een servicepunt en het opbouwen van een netwerk van vernieuwers voor onderhoud en 

ontwikkeling van groen.  

 

 
 
Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl 

Met alle betrokken partners, waaronder provincie Noord-Holland werken wij aan de status Nationaal Park voor de 

gehele Heuvelrug. Het proces leidt tot een kwaliteitsimpuls voor het gebied met goede betrokkenheid van de 

gebruikers (bewoners en inwoners). Besluitvorming is beoogd in 2018. De voorbereiding heeft het accent in 2017. 

We willen eind 2017 een integrale visie hebben voor de ontwikkeling van het gebied, concrete afspraken gemaakt 

hebben met (markt)partijen over parkeconomie en een efficiënt en transparant sturingsmodel ingevoerd hebben.  

We organiseren een G100-Heuvelrugweekend voor bewoners, gebaseerd op de succesvolle G1000 

bijeenkomsten die zijn gehouden in diverse gemeenten: door middel van loting worden 100 bewoners van de 

Heuvelrug uitgenodigd om een weekend mee te denken over de ontwikkeling van hun gebied.  
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Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 

De werkzaamheden voor de Wnb en de gewijzigde LSV zijn opgenomen in het jaarlijks uitvoeringsprogramma 

VTH (JUP 2017). In 2017 is er sprake van een uitbreiding van de handhaving van de ‘groene’ wetten, o.a. met 

extra surveillance, controle op uitvoering compensatie en controle van de afgegeven ontheffingen. Er wordt 

gestart op een adequaat niveau voor de taken van de Wnb en in 2017 zal gewerkt worden aan een verdere 

professionalisering van toezicht en handhaving van deze wet. 

 

Door een aantal gerechtelijke uitspraken is het vangen van ganzen in 2016 niet toegestaan. Hiermee dreigen de 

doelen van het ganzenakkoord Utrecht niet te worden gehaald in 2017. Vanwege de valse start met een niet 

volledig inzetbare gereedschapskist onderzoeken wij met de partners of verlenging van het akkoord tot de 

mogelijkheden behoort in 2018 en 2019.  

 

Naam 

indicator 

Omschrijving Streef 

waarde 
2015 

werk. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jaarplan 

Vergunning- 

verlening 

Natuur en 

landschap 

Percentage 

binnen de 

termijn 

afgegeven 

ontheffings-

/vergunnings-

aanvragen 

90% 71%
1 

90% 90% 90% 90% 90% 

1 
Wet stikstof buiten beschouwing gelaten 

De indicatoren Landschap en erfgoed en Recreatie zijn verplaatst naar resp. programma 6, Cultuur en Erfgoed en 
programma 4, Economische Ontwikkeling. 
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2.2.5. Belangrijkste programma's en plannen 

 

Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019 (MJP AVP) 

 

 Gebiedsprogramma Utrecht-West 2016-2019 

 

 Gebiedsprogramma Gebiedscoöperatie O-gen 2016-2020 

 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) 

 

 Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2016-2019 (IFL) 

 

 Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) 

 

Natuurvisie (vaststelling gepland 12 december 2016) 

 

 Akkoord van Utrecht 

 

 

 
 
  

http://utrecht-west.com/Organisatie/Gebiedscommissie+Utrecht-West/Documenten+Gebiedscommissie/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=509917
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/provinciale-0/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/provinciale-0/
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwih-4mq6-jOAhWLLcAKHRL0CHoQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.stateninformatie.provincie-utrecht.nl%2FVergaderingen%2FProvinciale-Staten%2F2016%2F06-juni%2F14%3A00%2FStatenvoorstel-Innovatieprogramma-Fysieke-Leefomgeving-2016-2019-PS2016RGW04%2FPS2016RGW04-03-Bijlage-Programmaplan-Innovatieprogramma-Fysieke-Leefomgeving.pdf&usg=AFQjCNH4jFrcvH_qB51Ps-FDCR1LOxSuYA
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/grondverkoop/openbare-verkoop/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/grondverkoop/openbare-verkoop/
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2.2.6. Financieel overzicht 

 

Totalen van de baten en lasten van dit programma  Bedragen x € 1.000 

                

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Materiële lasten   48.822 54.278 36.554 31.799 31.799 31.299 

Personeelskosten   13.062 13.712 8.912 8.912 8.912 8.912 

Totaal lasten (A ) 61.884 67.990 45.466 40.711 40.711 40.211 

Totaal baten (B ) 24.084 30.167 23.622 18.317 18.317 18.317 

                

 Saldo van dit programma (B-A) (C ) 37.800 37.823 21.844 22.394 22.394 21.894 

 Storting in reserves (D ) 10.045 23.033 17.677 12.372 12.372 12.372 

 Onttrekking aan reserves (E ) 21.299 35.784 19.378 14.515 14.515 14.515 

 Beslag op de algemene middelen (C-D+E)   26.547 25.072 20.143 20.251 20.251 19.751 

 

Herkomst financiële middelen 

 
Toelichting 

Dit programma wordt in 2017 gefinancierd vanuit de provinciale reserves (Reserve Landelijk Gebied), de 

algemene middelen en overige dekkingsmiddelen. De overige dekkingsmiddelen betreft voor een groot deel de 

decentrale bijdrage van het Rijk voor natuurbeheer. 
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Overzicht uitgaven 

 

Een aanzienlijk deel van de middelen in programma Landelijk Gebied betreft lopende zaken, voornamelijk voor 

natuurbeheer. Veruit de meeste middelen uit het programma worden ingezet op de prioriteit 'realiseren van de 

(internationale) natuuropgave'. Dit betreft zowel grondverwerving, functieverandering als inrichting. 
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2.3 Bodem, water en milieu 

 
 
2.3.1. Maatschappelijke context 

De provincie Utrecht is een aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren. Ondanks 

bevolkingsgroei, toenemende mobiliteit en intensivering van het ruimtegebruik willen we dit zo houden en waar 

mogelijk verbeteren. Dit doen we door bij ruimtelijke ontwikkeling goede fysieke omstandigheden (bodem, water, 

milieu) te waarborgen en een gezonde en veilige leefomgeving te stimuleren. 

Het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 draagt bij aan het realiseren van de ontwikkelopgaven door in een 

vroeg stadium kennis en inzichten in te brengen vanuit het bodem-, water- en milieudomein. Het plan is een 

bouwsteen voor de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. De provincie start in 2017 met het opstellen 

daarvan.  

 

De maatschappelijke trends die we waarnemen zijn:  

- een toenemende aandacht voor gezondheid en veiligheid 

- aandacht voor duurzaamheid en energie 

- aandacht voor meer gebiedsspecifieke waarden 

- toenemende urgentie voor maatregelen tegen de gevolgen van weersextremen 

 

Daarnaast vraagt de komst van de Omgevingswet om voorbereiding.  
 
2.3.2. Onze prioriteiten 

De belangrijkste inhoudelijke dossiers zijn: 

 Waterveiligheid en wateroverlast 

 Schoon en voldoende oppervlaktewater 

 Ondergrond 

 Leefkwaliteit stedelijk gebied 
 
Waterveiligheid en wateroverlast 
Dijkversterkingen Neder-Rijn-Lek (Centraal Holland en Grebbedijk en Vianen) 

Begin 2017 stelt het Rijk nieuwe waterveiligheidsnormen voor de primaire waterkeringen vast. De Utrechtse 

dijken langs de Neder-Rijn en Lek worden de komende jaren op basis van deze nieuwe normering versterkt. Via 

het Hoogwaterbeschermingsprogramma is hiervoor geld beschikbaar. Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden, Waterschap Vallei & Veluwe en Waterschap Rivierenland bereiden de dijkversterkingen voor. Als 

provincie participeren we om ruimtelijke en andere opgaven optimaal mee te koppelen met de 

waterveiligheidsmaatregelen. We brengen het totaalpakket aan ideeën voor meekoppelkansen, inclusief 

financiering, in beeld. In 2017 zullen de provinciale ambities hierin besproken worden.  

De dijkversterkingen vinden plaats vanaf 2020. 
 
Klimaatbestendige leefomgeving 

De provincie werkt via verschillende samenwerkingsverbanden, programma’s en projecten aan een 

klimaatbestendige leefomgeving. Hierbij zetten we in op de realisatie van maatregelen om wateroverlast, 

watertekort en hittestress in het stedelijk gebied tegen te gaan, en op overstromingsrobuust bouwen. De 

maatregelen dragen bij voorkeur ook bij aan een aantrekkelijke leefomgeving. Bijvoorbeeld door meer groen en 

water in de stad. 
 
Schoon en voldoende oppervlaktewater 
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Bodemdaling 

Voor een deel van onze veenweiden hebben we de “houdbaarheid” redelijk in beeld. Voor het gebied dat 

Waterschap Amstel Gooi en Vecht beheert, voeren we in 2017 een toekomstverkenning uit.  

Bodemdaling benaderen we steeds meer als een integraal vraagstuk dat meespeelt in discussies rondom de 

verduurzaming van de landbouw, natuur en wateropgaven (incl. internationale verplichtingen Natura2000 en 

KRW). Ook komt het aan de orde bij energietransitie, leefbaarheid kleine kernen en het terugdringen van CO2 

emissies.  

(zie ook programma 2) 

 

Kaderrichtlijn Water (KRW) 

2027 is de uiterste termijn voor het bereiken van de KRW-doelen in het oppervlaktewater. Hiervoor worden ook in 

2017  belangrijke stappen gezet. Wij participeren in het regionaal en landelijk traject om dit te realiseren.  

Al in 2017 werken we samen met de partners aan de voorbereiding van een realistische ambitie voor 2021 en 

daarna. Met de implementatie van de Omgevingswet verandert het instrumentarium dat beschikbaar is voor het 

realiseren van de doelen van de KRW. Wij anticiperen hierop.  

 

Naast de internationale verplichting voor de KRW hechten we in de regio aan een goede waterkwaliteit voor alle 

wateren. Met onze partners streven we ernaar doelen voor het overige water in 2017 vast te stellen.  

 

 
 
Ondergrond 

Aanpak spoedlocaties bodemsanering 

De aanpak van spoedlocaties voor bodemsanering heeft de hoogste prioriteit. Om te bereiken dat eind 2020 de 

risico’s op alle spoedlocaties zijn weggenomen, gaan we in 2017 derden aanschrijven of verplichten 

bodemonderzoek en/of sanering op te pakken. Daar waar niemand juridisch is aan te spreken, voeren wij het 

onderzoek en/of sanering uit.  
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Strategie schoon en voldoende drinkwater voor de toekomst 

We hebben in de provincie Utrecht goed en voldoende grondwater als bron voor drinkwater. Wij zetten ons in om 

ook in 2040 nog steeds voldoende en kwalitatief goed grondwater voor de drinkwatervoorziening te hebben. 

Samen met de drinkwaterbedrijven pakken we concrete risico’s voor de korte termijn aan via sanerings- en 

ruimtelijke maatregelen. Voor de langere termijn zetten wij een strategie op voor een toekomstbestendige 

drinkwatervoorziening. De risico’s van nieuwe micro-verontreinigingen, zoals resten van geneesmiddelen, krijgen 

hierbij aandacht. Voor de ontwikkeling van de strategie hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten 

met Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf in de provincie. In 2017 werken we aan het verkrijgen van voldoende 

gegevens, zodat we in 2018 een drinkwaterstrategie kunnen vaststellen.  

 

Geothermie 

Wij zetten ons in voor de duurzame en verantwoorde ontwikkeling van met name ultradiepe geothermie. Dit doen 

we door het creëren van ontwikkelruimte, het faciliteren van objectieve kennis en het bij elkaar brengen van 

partijen via onder andere omgevingsmanagement. In de provincie Utrecht wil een unieke combinatie van 

bedrijven en kennisinstellingen warmte en elektriciteit winnen via ultradiepe geothermie in het Science Park 

Utrecht; project GOUD (Geothermie Utrecht Oost Duurzaam). 

(zie programma 4, Energie Agenda) 
 
Leefkwaliteit Stedelijk Gebied 

Programma Gezonde Leefomgeving:  

Het is de uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de economische vitaliteit en de leefbaarheid/gezondheid 

van alle gebruikers in onze provincie. Met het programma Gezonde Leefomgeving, dat eind 2016 wordt 

vastgesteld, willen we meetbare verbeteringen realiseren op gebied van gezonde leefomgeving. 

Onze aandacht richt zich in eerste instantie op het stedelijk gebied omdat daar de gezonde leefomgeving het 

meeste onder druk staat. Wij zetten ons in om samen met partners gezondheidsknelpunten in het stedelijk gebied 

op te lossen en te voorkomen. Via binnenstedelijke scans brengen wij de binnenstedelijke kwaliteit in beeld en 

zoeken we naar maatregelen voor een gezonde leefomgeving. Wij denken ook daarbij aan innovatieve 

financieringsconstructies, bijvoorbeeld in de vorm van health deals met ziektekostenverzekeraars. In een aantal 

‘living labs’ werken we aan (innovatieve) concepten op het gebied van gezonde leefomgeving.   

 

Lucht 

We maken in verbinding met onze partners een nieuw Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.De 

uitkomsten van het BOB-proces Luchtkwaliteit worden hierbij meegenomen. We voeren een verbod in op het 

ontgassen van binnenvaartschepen. 

 

Geluid 

Als aanvulling op de reguliere maatregelen zal in 2017 een aantal hoogbelaste woningen van gevelmaatregelen 

worden voorzien. Het gaat om woningen met een geluidbelasting van 69 dB of meer langs wegen waar al 

geluidsreducerend asfalt is aangebracht. 

(zie ook programma 5) 

 

In 2017 stelt Gedeputeerde Staten een nieuwe geluidskaart vast, gevolgd door het nieuwe Actieplan 

omgevingslawaai in 2018. Hierin evalueren we het beleid. Ook gaan we verder met de voorbereiding op de 

invoering van het nieuwe geluidsstelsel en geluidproductieplafonds op provinciale wegen. 
 
2.3.3. Mijlpalen 

In 2017 bereiken we de volgende mijlpalen: 

 Kwaliteitsplan dijkversterking 

 Doelen ‘overig water’ vastgesteld 

 Nieuw samenwerkingsprogramma Lucht 

 Pilots klimaatbestendige maatregelen binnenstedelijk 

 (zie programma 1, Binnenstedelijke Ontwikkeling) 

 ‘Bots-proeven’ Omgevingswet  

 Nieuwe Geluidskaart voor de provincie 

 Samenwerkingsagenda Waterpartners 
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2.3.4. Lopende zaken 

Algemeen 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 

De provincie heeft het gehele takenpakket op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving opgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, met uitzondering van de 

groene vergunningverlening. Daarnaast heeft de provincie 14 zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit 

Risico Zware Ongevallen), waarvoor we de VTH-taken hebben opgedragen aan de 

gespecialiseerde Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). 

 

Uitvoeringsprogramma VTH 

De RUD Utrecht maakt jaarlijks een uitvoeringsprogramma op basis van provinciaal beleid. In 2016 is het 

Beleidsplan VTH 2016-2019 met een geactualiseerde nalevingsstrategie vastgesteld. 

In 2017 intensiveert de RUD de handhaving in het buitengebied. Enerzijds doordat sinds eind 2016 twee extra 

BOA’s in het buitengebied ingezet worden. Anderzijds door de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming. 

De RUD Utrecht voert per 1 januari 2017 het toezicht en de handhaving op deze wet uit.  

De verplichte energie(besparings)maatregelen bij provinciale bedrijven (inclusief BRZO) krijgen prioriteit bij de 

controles. 

De taakuitvoering van de RUD Utrecht en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied monitoren we via diverse 

kritische prestatie-indicatoren. Door periodieke voortgangsoverzichten kan de provincie als opdrachtgever en 

eigenaar (desgewenst) tussentijds bijsturen. 

 

Voorbereiding op de komst van de Omgevingswet 

Om na te gaan welke zaken in de praktijk nog moeten worden opgelost of geregeld om goed met de nieuwe 

Omgevingswet te kunnen werken, doen we samen met de waterschappen een 'botsproef'.  

 

Naam 

indicator 

Omschrijving Streef 

waarde 
2015 

werk. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jaarplan 

handhaving 

Aantal 

ontvangen 

milieu- klachten 

600 321 650 650 650 650 650 

Beperking 

Toezichts-

last 

Percentage 

binnen de 

wettelijke 

termijn 

afgegeven 

ontheffings-/ 

vergunnings- 

aanvragen 

90% 67% 90% 90% 90% 90% 90% 

 

 

Water 

Waterveiligheid 

We vervullen onze wettelijke taken in de procedures rond dijkversterkingen. 
Ook regionale waterkeringen worden in 2017 versterkt. In 2017 vragen we  PS een besluit te nemen over het 
aanwijzen van de C-kering langs de Hollandse IJssel als regionale kering. 
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Kaderrichtlijn Water 

We geven sturing aan de uitvoering van de juiste maatregelen door andere partijen, zoals andere overheden, de 

drinkwater- en agrarische sector. We zetten daarbij onze instrumenten in, zoals POP3. Daarnaast participeren wij 

actief op regionaal en landelijk niveau voor de KRW, onder andere door als voorzitter van de Regio Rijn-West op 

te treden.  

 

Uitvoeringsprogramma’s Zoetwater (Deltaprogramma) 

De provincie werkt, samen met medeoverheden en belangenorganisaties, aan de activiteiten uit de 

gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma’s Zoetwater. Deze zijn gericht op een robuuste en 

toekomstbestendige zoetwatervoorziening. 

 

Naam 

indicator 

Omschrijving Streef 

waarde 
2015 

werk 

2016 2017 2018 2019 2020 

Veiligheid 

regionale 

water-

keringen 

Percentage 

regionale 

waterkeringen 

dat aan de 

veiligheids-

norm voldoet. 

100% 55% 68% 76% 80% 85% 90% 

Water- 

kwantiteit 

Aantal TOP-

lijst 

gebieden 

waar de 

verdroging is 

opgelost 

(cumulatief). 

12 TOP 

19 SUB- 

TOP 

4 TOP 

10 SUB- 

TOP 

11 TOP 

19 

SUB- 

TOP 

12 TOP 

19 SUB- 

TOP 

12 TOP 

19 

SUB- 

TOP 

12 TOP 

19 

SUB- 

TOP 

12 TOP 

19 

SUB- 

TOP 

 

 
  



46 

Bodem 

Mijnbouw 

Wij brengen de aanwezige regionale en lokale belangen actief onder de aandacht bij initiatiefnemers van 

mijnbouwactiviteiten en bij het bevoegd gezag. Wij zien toe op naleving van de regels rond de provinciale 

belangen.  

 

Warmte Koude Opslag (WKO) 

Als bijdrage aan de energietransitie faciliteren en stimuleren wij de toepassing van WKO door ons te richten op 

drie pijlers: 1. fysieke ruimte bieden voor WKO. 2. stimuleren van beter functionerende systemen. 3. kansen voor 

toepassing WKO promoten. We werken hiervoor nauw samen met gemeenten en zetten ons hiervoor ook in 

binnen onze vergunningverlenende en handhavende taken.  

(zie ook programma 4, Energie Agenda) 

 

Aardkundige waarden  

Aardkundige waarden vertellen het verhaal over het ontstaan van de provincie en bieden unieke belevingswaarde 

voor het gebied. Wij zetten ons in om deze belangrijke waarden te behouden en zorgen dat onze inwoners ervan 

kunnen genieten. 

 

Milieu 

Gezonde leefomgeving 

We delen de kennis en ervaring die we opdoen in de lopende living labs met partners in de regio en in Europa. In 

de kennisalliantie Gezonde Leefomgeving met de gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht 

koppelen we aanwezige kennis aan beleidsvorming en uitvoering, en kennisvragen aan de 

onderzoeksprogramma's.  

 

Geluid 

Wij voeren het Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen provincie Utrecht 2013-2018 uit. De belangrijkste 

maatregel voor het aanpakken van geluidsoverlast is de aanleg van geluidsreducerend asfalt.   

Daarnaast is er een enkele locatie in beeld voor geluidschermen. 

 

Oude woningen die in 1986 al een heel hoge geluidsbelasting hadden, krijgen gevelmaatregelen aangeboden. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een rijkssubsidieregeling. Ook van nieuwere woningen met hoge 

geluidsbelastingen als gevolg van een grote toename van het verkeer op de betrokken weg, die binnen het 

cluster liggen, zullen de gevels worden onderzocht en zo nodig gevelmaatregelen aangeboden krijgen.  
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Lucht 

We zoeken naar innovatieve manieren om de lucht schoner te maken en zo gezondheidswinst te boeken. Hierbij 

richten we ons op de stoffen die het meest schadelijk zijn voor de gezondheid. We werken met veel partijen 

samen om schoner en zuiniger vervoer te stimuleren. In Europa blijven we lobbyen voor maatregelen voor 

verbetering van luchtkwaliteit.   

 

Duurzame gebiedsontwikkeling 

In de nieuwe Omgevingswet is een integrale afweging van verschillende omgevingswaarden belangrijk. 

Gemeenten spelen een essentiële rol in het in de praktijk waarmaken van deze doelstelling. Om dit te bereiken, 

kansen te benutten en knelpunten te voorkomen is een tijdige en volwaardige inbreng van leefbaarheids- en 

duurzaamheidsaspecten tijdens de planvorming essentieel. Deze aspecten bepalen in belangrijke mate de 

kwaliteit van onze woon- en leefomgeving en de gezondheid van de bewoners en gebruikers. Onder de noemer 

‘duurzame gebiedsontwikkeling’ werken we aan het structureel verankeren van milieukwaliteit en duurzaamheid 

bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Externe Veiligheid 

We voeren het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid uit dat er op gericht is om externe veiligheid 

goed te borgen in ruimtelijke plannen, vergunningen en gemeentelijke beleid. We zorgen ervoor dat het 

risicoregister actueel is en dat de provinciedekkende routering voor gevaarlijke stoffen wordt beheerd. Ons 

streven is dat externe veiligheid in tenminste 95% van de ontwerp ruimtelijke plannen, die aan de provincie 

worden voorgelegd, goed is verwerkt.  

 

Naam 

indicator 

Omschrijving Streef 

waarde 
2015 

werk. 

2016 2017 2018 2019 2020 

PUEV Externe veiligheid is bij 

minstens 95% van de 

ruimtelijke plannen 

goed verwerkt. 

95% 97% 95% 95% 95% 95% 95% 

 

 
2.3.5. Belangrijkste programma's en plannen 

Bodem Water Milieuplan 

 

 

 
Programma Gezonde Leefomgeving 

 

 

 

 

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 

 

 Programma Uitvoering Externe Veiligheid 

 

 

 

 

JUP - Jaarlijks UitvoeringsProgramma VTH (opdracht aan RUD) 

 

 

 

 

Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016-2019 

 

  
  

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/provinciale-0/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/provinciale-0/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/provinciale-0/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/provinciale-0/
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2.3.6. Verbonden partijen 

 

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen     

Doel: Beheren van de middelen voor de nazorg van stortplaats Smink om de eeuwigdurende 

nazorg van deze stortplaats na sluiting te kunnen bekostigen. 

Kerntaken: Het bekostigen van de nazorgkosten en een zodanig beheer van de fondsmiddelen dat 

voldoende rendement wordt gegenereerd voor de eeuwigdurende nazorg. 

Risico’s provincie Volgens de huidige regels neemt de provincie de nazorg van de stortplaats Smink over 

in 2040. Om een eventueel financieel risico, dat het doelvermogen niet toereikend is, te 

voorkomen wordt elke drie jaar onderzocht of het nazorgplan moet worden aangepast. 

Op basis van dit plan wordt het doelvermogen opnieuw vastgesteld en kan de provincie 

een aangepaste heffing opleggen. Hierdoor wordt een eventueel financieel risico voor 

de provincie verkleind. 

 

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)  

Doel: De Regionale Uitvoeringsdienst behartigt de belangen van de deelnemers tezamen en 

van iedere deelnemer afzonderlijk op het gebied van fysieke leefomgeving, voor zover 

de bevoegdheid daartoe de deelnemer toekomt en voor zover deze aan de Regionale 

Uitvoeringsdienst is gemandateerd. 

Kerntaken: Namens de provincie en gemeenten vergunningverlenende, handhavende en 

toezichthoudende taken uitvoeren op het milieu- en omgevingsdomein. Elke deelnemer 

bepaalt het voor hem uit te voeren beleid zelf.  

Risico’s provincie De risico’s richten zich op het leveren van uniforme kwaliteit passend bij de eisen en de 

mogelijk veranderde regelgeving. Dit kan extra kosten met zich meebrengen. Sturing op 

de bijdrages en het budget via het Dagelijks Bestuur is noodzakelijk.   

 
2.3.7. Financieel overzicht 

 

Totalen van de baten en lasten van dit programma  Bedragen x € 1.000 

                

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Materiële lasten   12.393 14.782 15.629 18.372 15.079 15.198 

Personeelskosten   5.707 5.978 3.006 3.006 3.006 3.006 

Totaal lasten (A ) 18.100 20.760 18.635 21.378 18.085 18.204 

Totaal baten (B ) 4.943 8.780 5.193 7.626 4.458 4.430 

                

 Saldo van dit programma (B-A) (C ) 13.157 11.980 13.442 13.752 13.627 13.774 

 Storting in reserves (D ) 3.875 5.430 1.497 1.472 1.160 1.160 

 Onttrekking aan reserves (E ) 5.987 2.101 3.561 3.846 3.409 3.556 

 Beslag op de algemene middelen (C-D+E)   11.046 15.309 11.378 11.378 11.378 11.378 
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Herkomst financiële middelen 

 
 
Overzicht uitgaven 
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2.4 Economische ontwikkeling 

 
 
2.4.1. Maatschappelijke context 

 

De economie trekt aan maar de concurrentie tussen regio’s in binnen- en buitenland neemt toe. Ondanks de 

stijgende vraag naar bedrijfshuisvesting staan nog steeds veel kantoren en winkels leeg. De groei van het aantal 

banen vergroot de mogelijkheden voor (V)MBO leerlingen. Tegelijkertijd nemen de tekorten aan gekwalificeerde 

arbeidskrachten in sectoren als de ICT toe. Maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie bieden 

kansen voor de Utrechtse economie. Dat geldt ook voor de toename van het internationaal toerisme.  

 

De provincie Utrecht heeft dankzij haar centrale ligging in het land en het hoge opleidingsniveau van de inwoners 

een sterke positie als vestigingsregio voor het (internationale) bedrijfsleven. Om onze positie te behouden moeten 

de vestigingsfactoren sterk en kwalitatief hoogwaardig blijven. Een aantrekkelijk aanbod van 

recreatievoorzieningen hoort daar ook bij. Versterken van het vestigingsklimaat doen we samen met onze 

partners in een netwerkstructuur. Wij stimuleren de economie door het bundelen van krachten van bedrijfsleven, 

kenniscentra, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheid. We kijken daarbij nadrukkelijk over de 

grenzen van de provincie heen. We zijn betrokken bij initiatieven in Food Valley, zoals het World Food Center in 

Ede en de ontwikkelingen rondom Hilversum Media campus.  
 
2.4.2. Onze prioriteiten 

 
De belangrijkste inhoudelijke dossiers zijn: 

 Aanpakken leegstand detailhandel 

 Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

 Versnellen energietransitie 

 Stimuleren internationaal toerisme 

 Stimuleren gebruik recreatieve voorzieningen en routes 

 
 
Aanpakken leegstand detailhandel 

Steeds meer winkels komen leeg te staan. In de provincie Utrecht is de leegstand medio 2016 al gegroeid tot ca. 

7%. Dit gaat ten koste van de ruimtelijke kwaliteit en heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in de 

binnensteden. Daarnaast is er sprake van structurele veranderingen in de sector van de detailhandel. Mensen 

kopen steeds meer via internet. Ook is het effect van de ontwikkelingen niet gelijk verdeeld over de provincie. In 

2017 maken wij een Retailvisie waarin we invulling geven aan het te voeren beleid met bijbehorend programma 

van uitvoering. Uitgangspunten zijn een hoogwaardig voorzieningenniveau op basis van sterke bedrijven en 

levendige stads- en dorpscentra die tegemoet komen aan de wensen van inwoners en bezoekers. Een 

bestuurlijke kopgroep en een provinciaal retailplatform worden ingezet om samen met markt en gemeenten tot 

een optimale winkelstructuur te komen. We onderzoeken of het ruimtelijke instrumentarium verder kan bijdragen 

aan versterking van de detailhandelsstructuur. Via pilots in het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling 

verkennen we onze rol bij transformatie en herstructurering van winkelgebieden.  
 
Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt  

Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle 

economische ontwikkeling en groei. Met name op het terrein van (V)MBO willen wij hier een rol in spelen. Deze 

rol zal met name faciliterend en waar nodig verbindend en stimulerend zijn. Primair zijn de werkgevers, de 

onderwijsinstellingen en de gemeenten aan zet. Wij willen o.a. een bijdrage leveren aan het verbeteren van het 

actuele inzicht in de arbeidsmarkt, het stimuleren van leer/werkplaatsen en stages bij werkgevers en het 

vergroten van de belangstelling van (V)MBO-leerlingen voor techniek. Wij werken hierbij nauw samen met de 

Economic Board Utrecht (EBU) en houden contact met gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgevers.  
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Versnellen energietransitie 

Ons huidige energiesysteem veroorzaakt steeds meer maatschappelijke problemen: klimaatverandering, 

luchtverontreiniging, afhankelijkheid van instabiele regio’s en uitputting van energievoorraden. De energietransitie 

levert voor al deze problemen een oplossing. Met de uitvoering van de Energieagenda  ‘Een klimaat voor 

energietransitie’ willen we de energietransitie versnellen door actief te zorgen voor toegang tot kennis, contacten 

en financiering. We concentreren ons daarbij op energiebesparing in de gebouwde omgeving, toepassing van 

windenergie met draagvlak, ontwikkelruimte voor geothermie en zonnevelden en financiering van 

energieprojecten. Omdat energietransitie verweven is met een breed scala aan provinciale taken en 

beleidsvelden, vindt de uitvoering van de energieagenda binnen alle begrotingsprogramma’s plaats. 

 

In 2017 wordt de bijdrage aan de Nul-op-de-Meter (NOM) alliantie voortgezet en stellen we middelen beschikbaar 

voor bijdragen aan NOM-projecten. We zijn betrokken bij initiatieven van gemeenten, projectontwikkelaars en 

bewoners voor productie van duurzame energie. Wij stellen daarbij duidelijke randvoorwaarden voor de 

ruimtelijke inpassing. Ook helpen we waar nodig bij het betrekken van de omgeving, vooral door het delen van 

kennis uit andere projecten. We beoordelen of de met het Rijk afgesproken 65,5 MWe windenergie haalbaar is en 

intensiveren onze inzet als dat niet het geval is. Voldoende draagvlak bij de gemeenteraden blijft daarbij een 

randvoorwaarde. We zetten een regionaal Energiefonds op dat voorziet in leningen voor energieprojecten van 

startende ondernemers en projecten kleiner dan €200.000. De EBU krijgt een belangrijke rol bij de verdere 

ontwikkeling van de aanjaagfaciliteit die ideeën moet identificeren en hulp biedt bij de vertaling naar uitvoerbare 

en financierbare projecten. We zetten de intensieve samenwerking binnen de Regionale Energie alliantie voort. 

Ook participeren we in nationale en interregionale coalities bij lobbyactiviteiten en projecten zoals de pilot 

geothermie op het Utrecht Science Park.  

 

Naam indicator Omschrijving Streefwaarde 2015 

werkelijk 

2016 2017 2018 2019 2020 

Energie-

besparing 

Energiebesparing 

per jaar 

5% per jaar Nog niet 

beschikbaar 

5% 5% 5% 5% 5% 

Toename 

productie 

duurzame energie 

Toename ten 

opzichte van vorig 

jaar  

11% per jaar Nog niet 

beschikbaar 

11% 11% 11% 11% 11% 

Aandeel 

duurzame energie 

Aandeel ten 

opzichte van 

energieverbruik 

5% in 2020 
100% in 2040 

2,1% 2,6% 3,0% 3,5% 4,1% 4,8% 

Opgestelde 

vermogen 

windmolens 

Totaal vermogen 

op grondgebied 

provincie 

65,5 MWe  
in 2020 

15 25 31 42 53 65,5 

 
 
Stimuleren internationaal toerisme 

We stimuleren het internationaal toerisme aan de provincie Utrecht met keuze voor onderscheidende thema’s als 

Mondriaan-Rietveld-De Stijl, militair verleden, kastelen-buitenplaatsen én Utrecht World Bike Capital. We doen 

mee met het landelijke themajaar ‘Mondriaan tot Dutch Design’ (De Stijl) en kiezen daarbij voor een nieuwe 

aanpak. We haken aan op de internationale marketingcampagnes van het Nederlands Bureau voor Toerisme en 

Congressen én we activeren het bedrijfsleven om producten en diensten te thematiseren in De Stijl. Deze 

activeringsaanpak was succesvol bij de start van de Tour de France in 2015. Daarom passen we deze ook toe op 

dit nieuwe themajaar, samen met toeristische en culturele partners. Een ander onderdeel is het beter benutten 

van het zusterverdrag met Guangdong voor toeristische ontwikkeling. Het stimuleren van internationale 

wetenschappelijke congressen (zakelijk toerisme) krijgt nadere uitwerking in projecten.  
 
Stimuleren gebruik recreatieve voorzieningen en routes 

In 2017 realiseren we samen met de gemeenten een nieuw routebureau. Het routebureau Utrecht biedt één loket 

voor gebruikers en aanbieders van recreatieve wandel-, fiets- en vaarroutes. In nauwe samenwerking met 

Recreatie Midden Nederland zorgen we voor coördinatie, ontwikkeling en promotie van routenetwerken, zodat 

nog meer inwoners en bezoekers erop uit trekken voor een dagtocht in de open lucht. Dit resulteert ook in hogere 

bestedingen. Hierbij zetten we in op Utrecht als aantrekkelijke fietsregio en de beleving van veel verschillende 

landschappen dichtbij de steden. 

 



52 

Naam 

indicator 

Omschrijving Streef 

waarde 

2015 

werk. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Recreatie Aantal 

gerealiseerde 

projecten 

60 projecten in 

2016 - 2019 

 

19 15 15 15 15 - 

 

 

 

 
 

 

 
2.4.3. Mijlpalen 

In 2017 bereiken we de volgende mijlpalen: 

 Retailvisie 

 Regionaal energiefonds 

 Inpassingsplan kantoren 

 Regionale acquisitiestrategie 

 Routebureau voor recreatieve routes 

 Activering bedrijfsleven ‘De Stijl’ 
 
2.4.4. Lopende zaken 

Economic Board Utrecht (EBU) 

De middelen voor ons economisch stimuleringsbeleid zijn rechtstreeks gekoppeld aan de Strategische Agenda 

van de EBU. De EBU stimuleert, initieert en beoordeelt vanuit een triple-helix benadering (Ondernemingen, 

Overheden en Onderzoek/Onderwijsinstellingen) innovatieve projecten binnen de thema’s Groen, Gezond en 

Slim. Ook vanuit mobiliteit (Beter Benutten Vervolg), binnenstedelijke ontwikkeling en het programma Gezonde 

Leefomgeving werken we met de EBU samen.  

 

Naam 

indicator 

Omschrijving Streef 

waarde 

2015 

werk. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Innovatie Multiplier op 

innovatieprojecten  

(EBU) 

3 3 

 

3 3 3 3 3 

Een multiplier van 3 op innovatieprojecten betekent dat we inzetten op minimaal verdrievoudiging van onze 

bijdrage  door het uitlokken van directe private investeringen. 

 

Utrecht Science Park 

Wij ondersteunen de stichting USP (communicatie, marketing, acquisitie, leefbaarheid) en dragen bij aan 

concrete initiatieven op het USP. Eén van deze initiatieven is de ontwikkeling van een investeringsfonds voor 

pensioenfondsen samen met 3 andere scienceparken. Met dit fonds kunnen o.a. incubators en 

bedrijfsverzamelgebouwen naar behoefte snel en efficiënt ontwikkeld worden. Daarnaast is de provincie via de 

Alliantie Oost (programma 1) nauw betrokken bij een groot aantal ontwikkelingen die in en rondom het USP 

spelen. 

 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 

Via het EFRO programma ‘Kansen voor West’ 2014-2020 zetten wij Europese middelen in voor projecten op het 

gebied van innovatie (EBU-agenda) en koolstofarme economie (Energie-agenda).  
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Versterken internationaal vestigingsklimaat 

Onze internationale acquisitieactiviteiten (Invest Utrecht) en de zusterrelatie met de Chinese provincie 

Guangdong leveren een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de internationaliseringsagenda van de EBU. In 

2017 gaan wij op basis van een gezamenlijke regionale acquisitiestrategie intensief samenwerken met 

gemeenten en USP om een beter resultaat te realiseren.  

 

Naam 

indicator 

Omschrijving Streef-waarde 2015 

werk. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Inter-

nationale 

acquisitie 

Aantal 

gerealiseerde 

investerings-

projecten 

10 projecten per 

jaar 
15 10 10 10 10 10 

 

Aanpak kantorenleegstand 

Wij pakken de leegstand aan door het reduceren van nieuwbouwmogelijkheden (reductie-spoor) en het bieden 

van praktische hulp bij transformatie van leegstaande kantoren op bestaande locaties via het programma 

Binnenstedelijke Ontwikkeling (faciliterende spoor). Sinds 2016 speelt ook de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij 

Utrecht (OMU) een rol bij transformatie van kantoorgebouwen. In 2017 stellen wij het provinciaal inpassingsplan 

vast waarmee de reductie van nieuwbouwmogelijkheden definitief wordt.  

 

Herstructurering bedrijventerreinen 

Door de aantrekkende economie neemt de vraag naar bedrijfsruimte toe. Om deze vraag zoveel mogelijk op 

bestaande terreinen te faciliteren, ondersteunen wij gemeenten en bedrijfsleven bij de herstructurering van deze 

terreinen. Hierbij werken we nauw samen met de OMU voor de inbreng van financiële middelen en kennis.  

 

Recreatief Hoofd Netwerk (RHN) 

Met partners als Utrecht West, gebiedscoöperatie O-gen en ondernemers werken we aan het verbeteren van de 

bekendheid en het gebruik van het netwerk van de ca. 35 toeristische overstappunten die inmiddels zijn 

aangelegd. In het oosten van de provincie Utrecht bereidt O-gen de aanleg van het wandelknopennetwerk voor. 

Hiermee breidt het eerder in Utrecht West al gerealiseerde wandelnetwerk zich uit over de gehele provincie. 

 

Recreatie om de stad (RodS) 

Met onze partners werken we aan de afronding van het programma Recreatie om de stad Utrecht (RodS) in 

2017.  We leggen fiets- en wandelpaden aan nabij de Hollandse IJssel, Haarzuilens en Laagraven. Verdere 

inrichting van deelgebieden Hollandse IJssel Noordwesthoek en Heemstede noord is voorzien. Hier en in het 

Noorderpark werken we met ondernemers de verdere ontwikkeling uit.  

 

Naam indicator Omschrijving Streef-

waarde 

2015 

werk. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Accommoderen 

recreatiedruk om 

de stad 

Aangelegd 

recreatieterrein 

rond Utrecht 

(RodS) in ha 

170 61 111 140 170 
  

 

Transitie recreatieschappen  

Begin 2017 besluiten we, samen met de deelnemende gemeenten, over een mogelijke fusie tussen de 

recreatieschappen. Dit besluit past in het lopende proces om te komen tot minder bestuurlijke drukte en een naar 

buiten gerichte, professionele organisatie voor het beheer en de ontwikkeling van recreatieterreinen. Voor de 

terreinen en routes van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn-gebied wordt in 2017 

duidelijk hoe deze duurzaam geborgd zijn bij de rechtsopvolgers van het recreatieschap. Bijzondere aandacht 

krijgen de projecten duurzame borging van de recreatieterreinen en routenetwerken, Henschotermeer 

(eigenaarschap), Vinkeveense Plassen (legakkers) en Loosdrechtse Plassen (herbenutten veenslib). 
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2.4.5. Belangrijkste programma's en plannen 

 

Strategische Agenda Economic Board Utrecht 2013-2020 

 

 

 
Economische Visie 2020 

 

 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) 

 

 Thematische Structuurvisie Kantoren 

 

 Energieagenda Provincie Utrecht  

 

 

 

 

Visie Recreatie en Toerisme 2020 

 

 Agenda Recreatie en Toerisme 2016-2019 

 

 

 
Agenda Vitaal Platteland 2016-2019 

 

 

 
 
2.4.6. Verbonden partijen 

 
 

Recreatie Midden Nederland  

Doel: Zo goed mogelijk faciliteren van de deelnemende recreatieschappen op het gebied van 

onderhoud, financiën en personeelszaken. 

Kerntaken: Recreatie Midden Nederland is een samenwerkingsverband van de deelnemende 

recreatieschappen. Recreatie Midden Nederland is het gemeenschappelijk facilitair 

bedrijf van de recreatieschappen en ondersteunt de deelnemende schappen. 

Risico’s provincie De provincie Utrecht is als deelnemende partij indirect - via de recreatieschappen en 

het plassenschap Loosdrecht e.o. - aanspreekbaar voor tekorten. De financiële 

reserves zijn de afgelopen jaren flink geslonken.  

Zie hiervoor ook de toelichting in de paragraaf Weerstandsvermogen. 

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug  

Doel: Dit recreatieschap ontwikkelt, beheert en onderhoudt terreinen voor dagrecreatie en 

routenetwerken voor wandelen/varen/fietsen in opdracht van provincie en gemeenten. 

Kerntaken: De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en 

recreatievoorzieningen voor de deelnemende gemeenten en de provincie. 

Risico’s provincie n.v.t. 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden  

Doel: Dit recreatieschap ontwikkelt, beheert en onderhoudt terreinen voor dagrecreatie en 

routenetwerken voor wandelen/varen/fietsen in opdracht van provincie en gemeenten. 

Kerntaken: De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en 

recreatievoorzieningen voor de deelnemende gemeenten en de provincie. 

Risico’s provincie zie de toelichting bij Recreatie Midden Nederland. 

Recreatieschap Vinkeveense Plassen  

Doel: Dit recreatieschap ontwikkelt, beheert en onderhoudt terreinen voor dagrecreatie en 

routenetwerken voor wandelen/varen/fietsen in opdracht van provincie en gemeenten. 

Kerntaken: De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en 

recreatievoorzieningen voor de deelnemende gemeenten en de provincie. 

Risico’s provincie zie de toelichting bij Recreatie Midden Nederland. 

  

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/287550/ebu-stepping-stones_def2.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/287550/ebu-stepping-stones_def2.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/302112/economische_visie_2020.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/302112/economische_visie_2020.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/geo/provinciale/
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/geo/provinciale/
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/302112/thematische_structuurvisie_kantoren_statenvoorstel.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/302112/thematische_structuurvisie_kantoren_statenvoorstel.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/library/1082/visie_recreatie_en_toerisme_2020-mei_2012.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/library/1082/visie_recreatie_en_toerisme_2020-mei_2012.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/227692/meerjarenprogramma_agenda_vitaal_platteland_2016-2019.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/227692/meerjarenprogramma_agenda_vitaal_platteland_2016-2019.pdf
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Plassenschap Loosdrecht e.o.  

Doel: Dit recreatieschap ontwikkelt, beheert en onderhoudt terreinen voor dagrecreatie en 

routenetwerken voor wandelen/varen/fietsen in opdracht van provincie en gemeenten. 

Kerntaken: De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en 

recreatievoorzieningen voor de deelnemende gemeenten en de provincies. 

Risico’s provincie zie de toelichting bij Recreatie Midden Nederland. 

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht  

Doel: Doel van de OMU is het investeren in verouderde bedrijfspanden en kantoorgebouwen 

ten einde deze met andere participanten (zoals gemeenten en/of private ontwikkelaars) 

te herontwikkelen en opnieuw in de markt te zetten. 

Kerntaken: Het gaat om projecten die zonder ingrijpen van de overheid niet of ernstig vertraagd van 

de grond zouden komen en die een bijdrage leveren aan verbetering van het 

vestigingsklimaat op bedrijventerreinen en de leefbaarheid in de binnensteden. 

Risico’s provincie Als aandeelhouder loopt de provincie geen financiële risico’s ten gevolge van het 

handelen van de N.V. Voorwaarde is wel dat de provincie zich niet bezig houdt met het 

bestuur van de N.V. Een ander risico is dat de N.V. gebonden is aan de Europese 

regels voor staatssteun en dat de daarvoor geldende regels moeten worden gevolgd. 

 

 

 
2.4.7. Financieel overzicht 

 

Totalen van de baten en lasten van dit programma  Bedragen x € 1.000 

                

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Materiële lasten   6.685 11.029 8.974 7.724 7.054 4.146 

Personeelskosten   2.984 2.910 1.694 1.694 1.694 1.694 

Totaal lasten (A ) 9.669 13.939 10.668 9.418 8.748 5.840 

Totaal baten (B ) 1.430 1.477 36 36 36 36 

                

 Saldo van dit programma (B-A) (C ) 8.239 12.462 10.632 9.382 8.712 5.804 

 Storting in reserves (D ) 3.604 2.866 2.266 2.266 2.266 2.266 

 Onttrekking aan reserves (E ) 2.586 4.717 3.644 2.144 1.644 644 

 Beslag op de algemene middelen (C-D+E)   9.258 10.611 9.254 9.504 9.334 7.426 
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Herkomst financiële middelen 

 
 
Overzicht uitgaven 
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2.5 Bereikbaarheid 

 
 
2.5.1. Maatschappelijke context 

De provincie Utrecht ligt in het centrum van Nederland en wordt door de vele verbindingen die hier samen komen 

ook wel de draaischijf van Nederland genoemd. Mobiliteit verbindt mensen en bereikbaarheid is van groot belang 

voor onze economische vitaliteit. Het versterkt onze regio als aantrekkelijke vestigingslocatie en draagt bij aan 

Utrecht als TOPregio. Een goede bereikbaarheid is van doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van onze 

regio. De bereikbaarheidsproblematiek concentreert zich met name in en rondom steden, vooral door de 

aantrekkende economie en binnenstedelijke ontwikkelingen. De groei van het aantal reizigers beperkt zich niet tot 

de automobiliteit. De afgelopen paar jaar gaven een stevige reizigersgroei in het openbaar vervoer te zien. Ook 

het gebruik van de fiets neemt toe, mede door de populariteit van de elektrische fiets. Omdat ruimte voor nieuwe 

stedelijke infrastructuur beperkt is, investeren we steeds meer in knooppunten, fietsverbindingen en OV-poorten. 

Verder heeft het Rijk de afgelopen jaren een aantal besluiten genomen over belangrijke capaciteitsuitbreidingen 

van het rijkswegennet in onze provincie, zoals de Ring Utrecht.  

De essentie van ons mobiliteitsbeleid is een goede bereikbaarheid van deur tot deur in een gezonde en 

verkeersveilige omgeving. De keuze van de reiziger voor een bepaald vervoermiddel hangt af van factoren als 

reistijd, afstand en aantrekkelijkheid van de route en gewoontegedrag. Het ontlasten van OV Terminal Utrecht 

Centraal en het bereikbaar houden van Utrecht Science Park (USP) voor alle vervoermiddelen zijn speerpunten.  
 
2.5.2. Onze prioriteiten 

De belangrijkste inhoudelijke dossiers zijn: 

 Actualisatie van mobiliteitsvisie en programma inclusief financieel meerjarenperspectief  

 Smart Mobility 

 Integrale aanpak wegen (Trajectaanpak) 

 Versterken wegennet 

 Gebiedsverkenning Utrecht Oost 

 Optimaliseren regionaal openbaar vervoer 

 Fiets 

 

Actualisatie van mobiliteitsvisie en programma inclusief financieel meerjarenperspectief  

Met de integratie van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) in de provincie zijn twee beleidslijnen van kracht voor 

verkeer en vervoer. We willen komen tot één beleidslijn, inclusief bijpassend financieel kader. Dit bevordert het 

maken van integrale afwegingen en het inzichtelijk maken van gevolgen van keuzes binnen het programma 

bereikbaarheid. In 2017 komen we daarom tot een integrale visie. Hierbij stellen we ook een actualisatie van het 

mobiliteitsprogramma op, inclusief een financieel meerjarenperspectief, passend binnen de beleidskaders. De 

geactualiseerde visie is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. De provincie start in 

2017 met het opstellen daarvan. 
Smart Mobility 

Wij zoeken voortdurend naar innovatieve oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken. Hierbij hebben we soms een 

initiërende rol, maar veel initiatieven komen vanuit de markt. In 2017 gaan we aan de slag met Intelligente 

Transport Systemen (ITS). Wij hebben 10 % van het beschikbare budget in het programma Beter Benutten 

Vervolg gereserveerd voor intelligente transportsystemen (ITS). Hiermee willen wij de markt optimaal faciliteren 

om slimme maatregelen te realiseren. Denk hierbij aan colonne rijden van vrachtverkeer en zelfsturende auto’s 

die anticiperen op verkeerssituaties.  
Integrale aanpak wegen (Trajectaanpak) 

Provinciale wegen pakken we met de trajectaanpak integraal aan. Dat betekent dat we de bereikbaarheid en de 

verkeersveiligheid verbeteren en ook ruimte bieden voor meekoppelkansen. Bijvoorbeeld voor versterking van 

landschappen, stad- en platteland-verbindingen, leefomgeving en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Door 

de ervaringen met de eerste afgeronde trajectstudies hebben we steeds beter in beeld waar aanpalende 

beleidsvelden ‘mee kunnen liften’ vanuit de gedachte ‘werk met werk maken’. In 2017 zullen we 3 trajectstudies 

opleveren. We werken bij de trajectaanpak met assetmanagement als basis: het efficiënt, planmatig en slim 

beheren van onze bezittingen (wegverharding, lichtmasten, verkeerslichten etc.). Daarbij stemmen we het 

onderhoud zo op elkaar af, dat er een optimale balans is tussen prestaties, risico's en kosten. 
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Eind 2016 presenteren we de Nota Kapitaalgoederen waarmee we invulling geven aan het strategisch 

assetmanagementplan. Na vaststelling van de Nota Kapitaalgoederen laten we in 2017 een Meerjarenplan 

Beheer en Onderhoud bestuurlijk vaststellen.  
Versterken wegennet 

Door de groei van het autoverkeer zijn afgelopen jaren op enkele provinciale wegen bereikbaarheidsproblemen 

ontstaan. In 2017 zetten we in op de problematiek van de N201 en de N233. In beide gevallen nemen we het 

verbeteren van de verkeersveiligheid nadrukkelijk hierin mee. De N201 tussen Uithoorn en Vreeland is de 

provinciale weg met het meeste aantal voertuigverliesuren. Samen met Rijkswaterstaat Midden-Nederland, 

provincie Noord-Holland en de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Wijdemeren en Hilversum 

onderzoeken wij in 2017 hoe we de files op deze weg kunnen terugdringen. Doel is eind 2017 een rapportage op 

te leveren met daarin mogelijke oplossingen om de filedruk op de N201 te verminderen. Wat betreft de N233 zijn 

we in 2017 bezig met de voorbereiding en de ruimtelijke ordeningsprocedures voor de realisatie van verschillende 

onderdelen van de Tidal Flow Rijnbrug. Voor de rondweg Oost in Veenendaal werken we aan een plan voor 

verbeteren van de doorstroming. Hierover nemen we in 2017 een besluit. 
Gebiedsverkenning Utrecht Oost 
In het BO MIRT van 2015 hebben Rijk en regio besloten een gezamenlijke brede gebiedsverkenning Utrecht Oost 

te maken. Daarbij brengen ze samen de ambities en gewenste maatregelen voor Utrecht-Oost in beeld  met een 

tijdshorizon tot 2040. Ook de bereikbaarheidsmaatregelen voor OV, fiets en auto worden daarin meegenomen. In 

de gebiedsverkenning worden diverse lopende en nieuwe projecten onderling in verband gebracht, leidend tot 

opgaven, maatregelen en conclusies op korte, middellange en lange termijn. Het ontlasten van de OV-terminal 

Utrecht Centraal, de bereikbaarheid van het USP en de leefbaarheid van Utrecht zijn hierbij speerpunten 

Als eerste invulling van de opgaven zijn korte termijn ‘no regret’ projecten (o.a. via lopende Beter Benutten- en 

VERDER-projecten) benoemd die uitvoering krijgen in 2017. In 2017 en 2018 werken we projecten uit die in 

periode 2020-2028 worden uitgevoerd. De invulling van de opgaven voor de lange termijn (perspectief 2040) 

worden later uitgewerkt. Het streven is om uit te groeien tot een absolute topregio op het gebied van Healthy 

Urban Living. Rijk en regio hebben vastgesteld dat voor het invullen van deze ambitie een forse 

investeringsimpuls van alle partijen nodig is. Een gezond vestigingsklimaat, een strategisch groeiproces en een 

systeemsprong in mobiliteit zijn daarvoor noodzakelijke voorwaarden. In 2017 werken we samen met de partners 

aan de integrale Gebiedsverkenning Utrecht-oost en richten we hiervoor een programma-organisatie in. 
Optimaliseren regionaal openbaar vervoer 

Voor het project Schaalsprong Openbaar Vervoer stellen we in 2017 een ontwikkelagenda OV op. Daarin nemen 

we samenhangend de opgaven en projecten voor openbaar vervoer op, zowel voor de korte als middellange 

termijn. Bij het opstellen van de agenda maken we gebruik van het landelijke Toekomstbeeld OV 2040. 

Doorstroming is hierbij één van de belangrijkste issues. 

De kwaliteit en efficiency van het OV staat namelijk onder grote druk door een slechte doorstroming op het 

wegennet waar het regionaal OV gebruik van maakt. De oorzaken hiervan zijn divers, zoals nieuwe 

verkeersontwerpen of verkeersregelingen met minder OV-doorstromingskwaliteit, allerlei werkzaamheden en 

toenemende congestie. Een betere afstemming is nodig tussen wegbeheerders (vaak gemeenten) en de OV-

exploitatie. Op basis van een eerste uitwerking blijkt dat hierin nog veel potentiële winst te boeken is. Dit vergt 

een intensieve aanpak tussen de diverse betrokkenen en een aanpak die gericht is op maatwerk in vaak 

complexe verkeerssituaties. Deze uitwerking gaan we in 2017 omzetten naar concrete maatregelen.  

In 2017 starten we met de verdere uitrol van Zero Emissie (ZE) vervoer in de provincie Utrecht. Binnen 

Amersfoort worden enkele nieuwe elektrische bussen ingezet en in Utrecht wordt de stadslijn 1 geheel elektrisch 

(10 bussen). De provincie Utrecht wil in 2017 met onze vervoerders en andere partners (gemeenten) verdere 

stappen zetten met ZE-busvervoer (waterstof en/of elektrisch) door ervaringen op te doen, kennis uit te breiden 

en extra (rijks/EU-)financieringsmogelijkheden te benutten. Dit vooral in het licht van de in 2019 te vervangen 144 

bussen binnen de U-OV concessie. Daarmee kunnen we een flinke stap zetten om te komen tot volledig ZE-

busvervoer in 2025.  
Fiets 

Voor de korte afstanden, en met de elektrische fiets zelfs tot circa 15 kilometer, kan de fiets een goed alternatief 

zijn voor de auto en het openbaar vervoer. De keuze voor een bepaald  vervoermiddel hangt af van factoren als 

reistijd, afstand en aantrekkelijkheid van de route en gewoontegedrag. Door ons fietsbeleid en de maatregelen 

die we treffen, willen we van de fiets een gelijkwaardig alternatief maken, zodat reizigers goed tussen 

verschillende vervoersmiddelen kunnen kiezen. Concreet willen we dat alle belangrijke werklocaties, middelbare 

scholen en knooppunten veilig, comfortabel en snel per fiets te bereiken zijn.  

Een derde van de verplaatsingen op korte afstand binnen de provincie Utrecht vindt al plaats op de fiets en in de 

toekomst zal dit naar verwachting toenemen. De groei van het aantal fietsers en daarin ook het aandeel van de 

elektrische fiets betekent ook iets voor veiligheid en comfort. Drukte op fietspaden en grotere snelheidsverschillen 
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kunnen leiden tot onveilige situaties en fietsers die elkaar ‘in de weg zitten’. Het is daarom belangrijk om het 

fietsgebruik te faciliteren door goede voorzieningen aan te bieden en in te zetten op het verbeteren van de 

veiligheid. 

We investeren daarom in een optimaal en veilig regionaal fietsnetwerk, in de belangrijke schakel die fiets vormt in 

de gehele vervoersketen (overstap OV-fiets, auto-fiets, last mile), in het verstevigen van fiets binnen 

beleidsafwegingen door een inhaalslag op kennis en data, in kansen van fiets voor de economie, in innovaties die 

de doorstroming (o.a. bij VRI’s) en veiligheid verbeteren en in maatregelen om mensen te verleiden om (veiliger) 

te gaan fietsen. Hoe wij dit gaan realiseren is vastgelegd in het Realisatieplan Fiets 2016-2020. In 2017 gaan we 

maatregelen uit het plan realiseren via de trajectaanpak, via lopende programma´s als VERDER en Beter 

Benutten Vervolg. Het betreft hier niet alleen infrastructuur maar ook innovatieve maatregelen als het 

fietsstimuleringsproject en app InBeweging. Ook sluiten we uitvoeringsovereenkomsten af met gemeenten over 

door hen te realiseren maatregelen. 
 
2.5.3. Mijlpalen 

In 2017 bereiken we de volgende mijlpalen: 

 Besluit over ongelijkvloerse kruising Maarsbergen en start realisatie ongelijkvloerse kruising 

Driebergen/Zeist 

 Uitvoering projecten realisatieplan fiets 

 Uitrol ZE-vervoer in beide concessies 

 Uitvoering projecten Beter Benutten 

 Afronden 3 trajectstudies 

 Start testbedrijf Uithoflijn en begin 2018 start proefbedrijf 

 Actualisatie mobiliteitsprogramma 

 Ontwikkelagenda OV 2023/2028 

 Sociale en verkeersveiligheidsaanpak 

 Start nieuwe concessie streekvervoer 
 
2.5.4. Lopende zaken 

Doorstroming en bereikbaarheid: 

Mobiliteitsprogramma 

Het Mobiliteitsprogramma (2015-2018) is een uitwerking van de Mobiliteitsvisie. In dit programma zijn de 

doelstellingen uit de Mobiliteitsvisie voor de komende jaren vertaald naar streefwaarden.  

 

Programma VERDER 

Het tot 2020 lopende programma VERDER is gericht op de verbetering van de bereikbaarheid voor OV, fiets en 

auto tussen de economische kerngebieden in de provincie. Het gaat daarbij om kortere reistijden en een betere 

betrouwbaarheid. In 2017 leveren we een aantal maatregelen op uit het regionale VERDER pakket en bereiden 

we de uitvoering van een aantal maatregelen voor. 

 

Programma Regionaal Verkeersmanagement 

Het programma Regionaal Verkeersmanagement (RVM) is onderdeel van het VERDER programma. Van 2015 

t/m 2019 verbetert de Provincie Utrecht (als regievoerder van regio Midden Nederland) samen met haar partners 

het verkeersmanagementsysteem op het gebied van techniek, processen en organisatie. De provincie heeft het 

beheer van dit systeem -de uitvoering van operationeel regionaal verkeersmanagement - overgedragen aan de 

regiopartners en voert zelf de regie. 

 

Programma Beter Benutten Vervolg  

Het programma Beter Benutten Vervolg heeft tot doel de bereikbaarheid in de regio Midden Nederland te 

verbeteren door bestaande infrastructuur beter te benutten. Het bestaat uit 27 projecten die Rijk, regio en 

bedrijfsleven gezamenlijk uitvoeren. De Provincie Utrecht draagt bij aan 21 van de projecten en is de ontvanger 

van de Rijksbijdrage. Het programma richt zich op 10% reistijdverbetering bij knelpunttrajecten in de spits. Een 

van de maatregelen is het stimuleren van het mijden van de spits. In 2017 leveren wij twee 

voortgangsrapportages.  
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Naam indicator Omschrijving 2012 2013 2014 2015 

Doorstroming Aantal 

voertuigverliesuren 

op regionale 

wegennet*  

 

1139 1103 1333 ** 

* Het aantal voertuigverliesuren is geen sturingsindicator maar een monitoringsindicator, daarom is er geen 

streefwaarde bepaald voor deze indicator. De waarden zijn duizendtallen. 

** Voertuigverliesuren over 2015 nog niet bekend. 

 

Fiets: 

Indicatoren zijn opgenomen in het Realisatieplan Fiets en nemen we op in de begroting van 2018. 

 

Openbaar vervoer: 

Openbaar vervoer concessies en regiotaxi contracten 

Er zijn ontwikkelthema’s rond de concessies en de regiotaxi die de komende tijd extra inzet vragen: het werken 

aan duurzaamheid door meer inzet van ZE-voertuigen, maatregelen om de sociale veiligheid te verbeteren, het 

bevorderen van doorstroming van het OV en innovatieve oplossingen voor doelgroepenvervoer in relatie tot de 

‘onderkant’ van het OV. Bij deze laatste maatregel gaat het om de minder rendabele OV-lijnen, kleinschalig OV of 

gebieden die afhankelijk zijn van het OV-deel van Regiotaxi. 

Met onze concessiehouders en wegbeheerders willen we in 2017 intensiever werken aan het verbeteren van de 

sociale- en verkeersveiligheid. Deze brede aanpak is zowel gericht op het terugdringen van incidenten en 

ongelukken, als  op preventie. Maatregelen zijn onder andere het vergroten van het aantal toezichthouders, het 

betrekken van scholen en het starten met een pilot voor camerahulpsystemen op de bus om de 

verkeersveiligheid te vergroten. 

 

Concessie stadsregio U-OV 

Deze concessie wordt uitgevoerd door vervoerder Qbuzz. Concreet is de provincie opbrengstverantwoordelijk op 

de lange termijn en de vervoerder op de korte termijn. Deze werkwijze vergt dat concessieverlener en 

concessiehouder actief samenwerken aan grote ontwikkelopgaven zoals netwerkontwikkeling en het intensief 

monitoren van de opbrengsten en de concessieprestaties. Voor de huidige tramexploitatie maakt Qbuzz gebruik 

van de traminfrastructuur en huurt zij voertuigen en remise van de provincie (Regiotram). Omdat de 

ingebruikname van de Uithoflijn dichterbij komt, wordt de voorbereiding in 2017 concreter. Tot slot zal de 

uitvoering van het OV wegens alle bouwwerkzaamheden en dynamiek ook in 2017 veel aandacht opeisen. 

 

Concessie provincie Utrecht (“streekconcessie”) 

Deze concessie is tot 11 december 2016 gereden door vervoerder Connexxion. Van 12 december 2016 tot eind 

2023 is de concessie gegund aan vervoerder Syntus. Deze nieuwe vervoerder heeft op een pro-actieve en 

ambitieuze wijze naar het vervoersnetwerk gekeken. Alle kernen blijven bediend, er komt meer spitsaanbod en 

het vervoersaanbod op de belangrijkste lijnen neemt toe. In de streekconcessie is de vervoerder alleen 

opbrengstverantwoordelijk.  

 

Naam 

indicator 
Omschrijving 

Streef 

waarde 

2015 

werkelijk 
2016 2017 2018 2019 2020 

Openbaar 

vervoer 

Gemiddelde waardering 

reiziger voor alle aspecten 

OV 

Concessie Provincie 

>7,5 7,5 >7,5 >7,5 >7,5 >7,5 >7,5 

 Gemiddelde waardering 

reiziger voor alle aspecten 

OV 

Concessie Stadsregio 

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
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Naam 

indicator 
Omschrijving 

Streef 

waarde 

2015 

werkelijk 
2016 2017 2018 2019 2020 

Openbaar 

vervoer 

Percentage bussen dat op 

tijd vertrekt (minder dan 1 

minuut te vroeg en minder 

dan 3 minuten te laat ) 

Concessie Provincie 

85% 85,0% 85% 85% 85% 85% 85% 

 Percentage bussen en 

trams dat op tijd vertrekt 

(minder dan 0 minuut te 

vroeg en minder dan 2 

minuten te laat ) 

Concessie Stadsregio 

90% 73.8% 

 

73.5% 

 

90% 90% 90% 90% 90% 

Openbaar 

vervoer 

Kostendekkingsgraad 

 

Concessie Stadsregio 

(exl. Traminfra en -

materieel) 

 

64%
1
 

 

68.2% 64% 64% 64% 64% 64% 

 Kostendekkingsgraad 

 

Concessie Provincie 

50% 47.2% 50% 50% 50% 50% 50% 

1
. Streefwaarde voor 2020 alleen dragende net 

 

 

Tram en Uithoflijn 

Medio 2017 is de realisatie van de bovenbouw van de Uithoflijn zover gereed dat Qbuzz kan starten met het 

testbedrijf. Begin 2018 wordt dit vervolgd met het proefbedrijf. Medio 2018 start de exploitatie. In 2017 werken we 

verder aan de realisatie van de nieuwe tramremise. 

 

Spoor en knooppunten 

We zetten de spoorsamenwerking in de Noordvleugel en in de Randstad voort. Vanaf het najaar van 2016 is de 

provincie Utrecht voor twee jaar voorzitter van de landsdelige OV- en spoortafel van de Noordvleugel, waaraan 

Rijk, Prorail, vervoerbedrijven, reizigersorganisaties en regionale overheden deelnemen. Hierin worden de 

spoorontwikkelingen besproken, zoals nieuwe dienstregelingsvoorstellen en gestarte verkenningen.   

Concrete spoorprojecten 

Wij zijn betrokken bij de volgende projecten: Randstadspoor, Programma Hoog Frequent Spoor (PHS) en 

overwegprojecten zoals Stationsgebied Driebergen-Zeist en spoorkruising Maarsbergen.  

Door de realisatie van spoorinfrastructuurprojecten in de programma’s Randstadspoor en Programma Hoog 

Frequent Spoor (PHS) van ProRail zal de NS de komende jaren verschillende kwaliteitsverbeteringen mogelijk 

kunnen maken in de dienstregeling. Wij willen dat de verbeterde dienstregeling een positief effect heeft op de 

regionale bereikbaarheid van de spitsreiziger. Met deze projecten is het spoor nog niet af. Onder andere op de 

drukke verbinding Utrecht - Harderwijk zijn de gewenste extra sprinters niet eenvoudig haalbaar gebleken. Wij 

zetten ons, samen met de provincie Gelderland, bij het Rijk en ProRail in om hier tot nieuwe spoorverbeteringen 

te komen. Een startnotitie voor een verkenning is in voorbereiding. Voor de verbinding tussen Utrecht en Leiden 

zijn we gestart met de ontwikkeling van een lange termijn toekomstperspectief. Daarbij werken we samen met 

provincie Zuid-Holland en de gemeenten Utrecht en Leiden. Voor beide onderwerpen willen wij in het najaar met 

het Rijk afspraken maken over een vervolgstap in het onderzoek.  

Ongelijkvloerse spoorkruisingen dragen voor alle modaliteiten bij tot een verbeterde veiligheid en doorstroming. 

Voor de realisatie van een ongelijkvloerse spoorkruising bij Maarsbergen is een plan opgesteld in overleg met de 

bewoners. In maart 2015 is een projectovereenkomst ondertekend. Dit werken we uit tot een concreet plan dat in 

de markt gezet kan worden. Oplevering is voorzien in 2021. 

                                                           

1 Streefwaarde voor 2020 alleen dragende net 
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Voor andere overwegen wordt in het kader van het landelijke verbeterprogramma overwegen (LVO) bezien of we 

samen met betrokken gemeenten een initiatief moeten nemen voor mogelijke overwegverbeteringen, die voor co-

financiering kunnen worden ingebracht in het LVO. 

 

Veiligheid en milieukwaliteit: 

Verkeersveiligheid 

Wij willen tussen 2015 en 2028 een continue daling van het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden. Met 

het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2015-2018 werken we onder andere aan de aanleg van een 

duurzaam veilig provinciaal wegennet, gedragsbeïnvloeding en handhaving in combinatie met 

voorlichting/communicatie. Daarnaast zetten wij ons samen met andere wegbeheerders en instanties in voor een 

verbetering van de verkeersongevallenregistratie, een verdere ontwikkeling van de pro-actieve 

verkeersveiligheidsaanpak met ‘Safety Performance Indicators’ en fietsveiligheid. 

 

 

Naam indicator 

 

 

Omschrijving 

 

Streefwaarde 

 

2015 

werkelijk 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Onveilige locaties 

 

Aantal onveilige 

locaties provinciale 

wegen (≥6 meer 

letselongevallen)  

 

15 
 

** 
24 22 20 18 16 

Verkeersgewonden 

 

Aantal 

ziekenhuisgewonden 

(ernstig gewonden) 

in de provincie 

Utrecht 

 

100 
 

** 
115 111 107 103 100 

Verkeersdoden 

 

Aantal 

verkeersdoden in de 

provincie Utrecht* 

 

23 28 25 24 23 23 23 

 

* bron: Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland, Rijkswaterstaat. 

** naar aanleiding van de landelijk verminderde registratiegraad van letselongevallen in de periode 2010 – 2014 is 

de manier van registreren momenteel in verandering. In 2015 is weliswaar meer geregistreerd, maar de kwaliteit 

van de registratie is nog niet optimaal waardoor vergelijking op dit moment nog niet mogelijk is. 

 

Milieukwaliteit (geluid) 

In de uitvoering wordt gehandeld conform het Actieplan Omgevingslawaai (zie programma 3). 
2.5.5. Belangrijkste programma's en plannen 

Mobiliteitsplan 2015-2028 en Mobiliteitsprogramma 2015-2018 

 

 VERDER 

 

 Regionaal Verkeersmanagement 

 

 Beter Benutten vervolg 

 

 OV-concessies 

 

 Realisatieplan fiets 

 

 Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 

 

 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/mobiliteitsplan2015/
http://www.ikgaverder.nl/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/regionaal/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/beter-benutten/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/openbaar-vervoer/toename-ov/
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidie/@300629/actieplan-fiets/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/verkeersveiligheid/
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2.5.6. Financieel overzicht 

 

Totalen van de baten en lasten van dit programma  Bedragen x € 1.000 

                

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Materiële lasten   232.327 272.003 233.438 244.796 206.953 190.140 

Personeelskosten   20.906 21.669 13.788 13.788 13.788 8.757 

Totaal lasten (A ) 253.233 293.672 247.226 258.584 220.741 198.897 

Totaal baten (B ) 217.889 235.375 189.938 203.126 211.664 145.907 

                

 Saldo van dit programma (B-A) (C ) 35.344 58.297 57.288 55.458 9.077 52.990 

 Storting in reserves (D ) 42.995 61.566 35.466 30.591 56.595 26.595 

 Onttrekking aan reserves (E ) 18.585 57.164 42.837 36.034 15.855 29.738 

 Beslag op de algemene middelen (C-D+E)   59.755 62.699 49.917 50.015 49.817 49.847 

 

Herkomst financiële middelen 
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Overzicht uitgaven 
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2.6 Cultuur en erfgoed 

 
 
2.6.1. Maatschappelijke context 

Cultuur en erfgoed kleuren het leven in onze provincie. De historische landschappen en buitenplaatsen, festivals 

en bibliotheken, forten en linies bepalen in hoge mate het profiel van Utrecht als aantrekkelijke regio voor 

inwoners, bezoekers en bedrijven. Maar de sector staat onder druk. Financiële bestaanszekerheid en de 

risicobereidheid van cultuurinstellingen neemt af. Ons erfgoed blijft kwetsbaar. Dit wordt mede veroorzaakt door 

een toenemende ruimtelijke druk, een achterstand in het onderhoud van monumenten en het ontbreken van 

kennis en expertise bij beheerders en gemeenten.  

 

Op 18 april 2016 hebben Provinciale Staten de Cultuur- en erfgoednota 2016-2019 ‘Alles is NU’ vastgesteld. Het 

provinciaal cultuur- en erfgoedbeleid baseert zich op de volgende maatschappelijke opgaven: 

 

Onderzoeken en ontwikkelen: bewegen om vooruit te komen 

Voor het draagvlak en de draagkracht van culturele instellingen is het essentieel dat zij midden in de samenleving 

staan, met een open blik kijken naar de kansen die zich voordoen en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan.  

 

Hebben en houden: samen zorgen voor erfgoed 

De provincie staat, samen met andere overheden en particuliere eigenaren, voor de maatschappelijke opgave 

ons cultureel erfgoed in stand te houden. Het is zaak om cultuurhistorische waarden goed te verankeren in het 

ruimtelijk beleid, monumenten in stand te houden en erfgoed deskundig te beheren.  

 

Promoten en profileren: beleefbaar maken van erfgoed en cultuur 

Cultuur en erfgoed zijn publieke waarden. We vinden het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen daarvan 

genieten en gebruik maken. Wij streven ernaar cultuur en erfgoed beter te benutten voor de toeristische 

profilering van Utrecht.  

 

Kennen en kunnen: leren van culturele basisvaardigheden 

Investeren in de ontwikkeling van mensen is een belangrijke opgave voor het provinciale cultuur- en 

erfgoedbeleid. Als provincie nemen wij onze verantwoordelijkheid in de keten van het cultuuronderwijs en het 

bibliotheeknetwerk. 
 
2.6.2. Onze prioriteiten 

De belangrijkste inhoudelijke dossiers zijn: 

 Werelderfgoed: Nieuwe Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam en Romeinse Limes  

 Duurzame monumentenzorg 

 Erfgoedverhalen ontsluiten en vertellen 

 Vernieuwing bibliotheekstelsel 

 

Samenwerkingspacten 

In de uitvoering van het beleid hechten we veel belang aan samenwerking. Op basis van de nieuwe cultuur- en 

erfgoednota vernieuwen we onze cultuurpacten met gemeenten. In deze pacten maken we afspraken over 

gezamenlijke doelen en projecten op het gebied van cultuur, erfgoed en toerisme. We streven ernaar minstens 20 

pacten te sluiten in de periode 2016-2019.  

Ook voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam werken we steeds nauwer samen met 

gemeenten, eigenaren en andere partners. In 2017 zullen we deze nieuwe aanpak bezegelen in een pact. 
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Werelderfgoed: Nieuwe Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam en Romeinse Limes 

De nominatiedossiers voor de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als UNESCO 

werelderfgoed vormen een belangrijke prioriteit. De NHW is geselecteerd om in 2019 mogelijk te worden 

toegevoegd aan de werelderfgoedlijst, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam (SvA). Samen met de 

andere betreffende  provincies zullen wij het nominatiedossier in 2017 vaststellen en indienen bij het Rijk. De 

Limes wordt voorgedragen in 2021 (indiening 2019).  

De toekomstige status van werelderfgoed voor de NHW en de Limes brengt bijzondere verantwoordelijkheden 

voor de provincie als beoogd siteholder met zich mee. Voor de SvA gelden deze nu al. Deze worden benoemd en 

ingevuld in het managementplan, dat onderdeel uitmaakt van het nominatiedossier. Het managementplan voor de 

NHW (in samenhang met SvA) zal in 2017 gereed komen. Ook voor de Limes werken we in een landelijk 

samenwerkingsverband aan betere bescherming, beleving en benutting. 

We zoeken naar innovatieve en revolverende mogelijkheden voor de financiering van het behouden en 

beleefbaar maken van deze belangrijke erfgoedstructuren. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar marktpartijen en 

andere initiatiefnemers. De NHW, de Stelling en de Limes bieden immers goede kansen voor behoud in 

combinatie met exploitatie door ondernemers, bijvoorbeeld in de sector recreatie en toerisme.  
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Naam 

indicator 

Omschrijving Streef 

waarde 
2015 

werk. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Behouden, 

zichtbaar en 

beleefbaar 

maken militair 

erfgoed 

Aantal 

projecten 

behouden, 

zichtbaar en 

beleefbaar 

maken Nieuwe 

Hollandse 

Waterlinie 

(m.i.v. 2016 

inclusief 

Stelling van 

Amsterdam)* 

70 35 42 49  56 63 70 

* Cumulatief vanaf 2012. 

 

 
Fort Honswijk (foto Paul van der Klei) 
 
Duurzame monumentenzorg 

Rijksmonumenten vormen een belangrijk deel van het culturele kapitaal van de provincie. Samen met het Rijk, 

eigenaren en fondsen financieren wij restauratieprojecten. De basis hiervoor is de Utrechtse Erfgoedmonitor, het 

financieringsinstrument is de subsidieregeling Erfgoedparels. De middelen zullen ook in 2017 prioritair ingezet 

worden voor de restauratie van historische buitenplaatsen, maar naar verwachting zal ook een aantal urgente 

gevallen uit andere categorieën in aanmerking komen voor een bijdrage.  

Duurzaamheid is een nieuw speerpunt. De erfgoedmonitor zal voortaan ook het energiegebruik van monumenten 

in kaart brengen en subsidieaanvragers kunnen een duurzaamheidsscan laten uitvoeren. In 2017 voeren we een 

pilot ‘restauratie en duurzaamheid’ uit. In dat kader financieren we bij één of meer grootschalige 

restauratieprojecten duurzaamheidsmaatregelen, gericht op het terugbrengen van het energieverbruik. 

De transformatie van de voormalige vliegbasis Soesterberg tot natuur-, recreatie- en woongebied (zie projectblad 

Hart voor de Heuvelrug) betekent voor het cultuur- en erfgoedbeleid dat we ons als eigenaar inzetten om het 

aanwezige militaire erfgoed te onderhouden en zichtbaar te maken. In samenwerking met de gemeenten Soest 

en Zeist, Monumentenwacht Utrecht, het Nationaal Militair Museum en Het Utrechts Landschap (als beheerder) 

maken we een plan en begin 2017 zullen we opdracht geven voor de start van de restauratie.   
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Naam indicator Omschrijving Streef 

waarde 
2015 

werk. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Monumenten-

zorg 

Aantal verleende 

subsidies voor 

restauratieproject

en Fonds 

Erfgoedparels 

10 17 10 10 10 10 10 

 

 

 
Boerderij Landgoed Vollenhoven  

 

 
Erfgoedverhalen ontsluiten en vertellen 

Erfgoed is pas erfgoed als mensen het kennen. We gaan verder op de weg van de Projectagenda Utrecht 

Verhaalt (2014-2015) waarin vertellen, verbinden en verdienen centraal stonden. We stimuleren het inzetten 

kunst, vormgeving en culturele programmering om erfgoedverhalen te vertellen. Ook leggen we een verbinding 

met ons recreatie- en toerismebeleid, waarin bijvoorbeeld de kasteelmusea en het militaire erfgoed meer 

aandacht krijgen. Een belangrijke gebeurtenis in 2017 is de opening van het bezoekerscentrum Fort aan de 

Buursteeg, als afronding van het programma Grebbelinie Boven Water.  

Bijzondere aandacht geven we aan het publieksbereik van het (toekomstig) werelderfgoed en Park Vliegbasis 

Soesterberg. In 2017 wordt voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam een meerjarige 

marketingstrategie opgesteld en in uitvoering gebracht. Voor Park Vliegbasis Soesterberg worden samen met het 

Nationaal Militair Museum en Het Utrechts Landschap plannen gemaakt voor de ontsluiting van het erfgoed, 

onder andere door het creëren van routes, bebording en gebruik van de objecten voor museale activiteiten. Ook 

door middel van culturele evenementen zullen (nieuwe) bezoekers naar het gebied worden getrokken.  

In 2017 leveren we een bijdrage aan het themajaar '100 jaar De Stijl: van Mondriaan tot Dutch Design'. Utrecht 

heeft een sterke positie als het gaat om De Stijl, want vier van de belangrijkste kunstenaars zijn onze provincie 

geboren: Theo van Doesburg, Bart van der Leck, Gerrit Rietveld en Piet Mondriaan. Bovendien heeft het 

Rietveld-Schröderhuis de UNESCO-werelderfgoedstatus. Onze bijdrage komt voort uit een gezamenlijke inzet 

van het cultuur- en toerismebeleid; in programma 4 is dit nader toegelicht. Voor het cultuurbeleid staat de 

culturele verbinding (in de vorm van een ‘landmark’) tussen Amersfoort en Utrecht centraal. Tevens wordt er een 

educatief project ontwikkeld, met name gericht op het (V)MBO.  
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Naam 

indicator 

Omschrijving Streef 

waarde 
2015 

werk. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Behouden, 

zichtbaar en 

beleefbaar 

maken militair 

erfgoed 

Behouden, 

zichtbaar en 

beleefbaar 

maken 

objecten binnen 

Grebbelinie* 

17   16 16 17 - - - 

* Cumulatief vanaf 2012. Erfgoedopgave in programma Grebbelinie is in 2017 afgerond. 

 

 
Secret Operation 610 (RAAAF), Park Vliegbasis Soesterberg 

 
Vernieuwing bibliotheekstelsel 

De bibliotheeksector ondervindt sterk de gevolgen van de digitalisering van de samenleving. Het belang van de 

uitleenfunctie neemt af, maar het belang van de bibliotheek als ontmoetingsplaats, stimulerende leeromgeving en 

knooppunt van kennis en cultuur neemt toe. Vanwege onze wettelijke verantwoordelijkheden uit hoofde van de 

Bibliotheekwet hechten wij eraan dat de bibliotheken hun toekomstige maatschappelijke en educatieve functie 

verder onderzoeken en ontwikkelen. Onze rol daarbij is faciliterend en stimulerend.  

Samen met de sector ontwikkelen we een nieuwe bibliotheekvisie, waarvan de uitvoering in 2017 zal starten. Als 

onderdeel daarvan zullen wij middelen beschikbaar stellen voor innovatie en voor het bevorderen van taal- en 

digitale vaardigheid. De bibliotheekvisie zal uiteraard ook gevolgen hebben voor het takenpakket van onze 

partnerorganisatie het Bibliotheek Service Centrum. 

 

Naam 

indicator 

Omschrijving Streef 

waarde 
2015 

werk. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Bibliotheken 
Aantal innovatieve 

projecten (m.i.v. 

2017 inclusief 

projecten gericht op 

taal- en digitale 

vaardigheid) 

9 5 0 9 9 9 9 
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2.6.3. Mijlpalen 

In 2017 bereiken we de volgende mijlpalen: 

 Pact aanpak Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam 

 Nominatiedossier Nieuwe Hollandse Waterlinie UNESCO werelderfgoed 

 Pilotproject duurzame monumentenzorg 

 Opening bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg 

 Start uitvoering nieuwe Bibliotheekvisie 

 Start restauratie erfgoed Park Vliegbasis Soesterberg 

 Viering '100 jaar De Stijl: van Mondriaan tot Dutch Design' 

 

 
 
2.6.4. Lopende zaken 

Cultuurhistorische waarden in stand houden en verankeren in ruimtelijk beleid 

Ons streven is dat de cultuurhistorisch waardevolle, bovenlokale landschappelijke en archeologische structuren 

er zo goed bij staan dat ze herkenbaar en ‘leesbaar’ zijn en bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit. Daarbij maken we 

gebruik van het ruimtelijk beleid en van handreikingen als de Cultuurhistorische Atlas (CHAT). Net als in de 

voorgaande jaren focussen we op het agrarisch cultuurlandschap, de historische buitenplaatszones, het militair 

erfgoed en de zones met belangrijke archeologische vindplaatsen. Het ruimtelijk erfgoedbeleid zal in 2017 voor 

een belangrijk deel in het teken staan van de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet in 2019. We 

zetten in op verbetering van onze CHAT en we stimuleren gemeenten cultuurhistorische en archeologische 

waardenkaarten te ontwikkelen. 

 

Archieven, archeologische vondsten en erfgoediconen beheren 

Ons streven is dat archeologische vondsten en het provinciaal historisch archief goed worden gebruikt als bron 

van kennis en verhalen over de rijke Utrechtse geschiedenis. Voor het Provinciaal Archeologisch Depot staat 

2017 in het teken van kwaliteitszorg: certificering als archeologische bewaarplaats en mee ontwikkelen van een 

nieuw landelijk beheerssysteem. De dienstverleningsovereenkomst voor het beheer van het provinciaal archief 

met Het Utrechts Archief loopt tot en met 2017. In dat jaar nemen we een besluit over het beheer vanaf 2018, 

waarbij digitale duurzaamheid en open data belangrijke aandachtspunten zijn. We ondersteunen buitenplaatsen 

met een publieksfunctie en molens om te kunnen fungeren als iconen van Utrechts erfgoed.  

 

Cultuur- en erfgoededucatie aanreiken  

Kinderen kunnen culturele basisvaardigheden niet vroeg genoeg leren. Daarom schept de provincie de 

voorwaarden om ieder kind via de basisschool cultuur te laten beleven en ervaren. We zetten daarvoor 

partnerinstellingen Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht in. Zij realiseren laagdrempelige en kwalitatief 
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goede educatieprogramma’s in samenspraak met de scholen en het culturele werkveld. Het Kunstmenu en het 

Cultuurprogramma zijn beschikbaar voor alle basisscholen in de provincie.  

 

Naam 

indicator 

Omschrijving Streef 

waarde 
2015 

werk. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Cultuur- en 

erfgoed-

educatie 

Percentage 

leerlingen primair 

onderwijs dat via 

programma’s van 

KC en LEU  in 

aanraking komt 

met cultuur en 

erfgoed 

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 

 

Festivals faciliteren 

Wij ondersteunen culturele festivals met een professionele bedrijfsvoering en hoge artistieke kwaliteit, een 

(inter)nationale uitstraling en een goede lokale en/of regionale inbedding: Festival Oude Muziek, Nederlands Film 

Festival, Spring Festival, Tweetakt Festival en een zevental kleinere festivals. We willen weten hoe de brugfunctie 

tussen productie en presentatie kan worden geoptimaliseerd en op welke manier onderzoeks- en 

ontwikkelinspanningen door festivalorganisaties ten goede kunnen komen aan de culturele infrastructuur als 

geheel. Voor 2017 zal door de samenwerkende festivals hiervoor een inventarisatie worden uitgevoerd en een 

plan van aanpak worden ontwikkeld. Ook zullen ze met ingang van 2017 mede op ons verzoek intensief gaan 

samenwerken op het gebied van marketing en promotie. 

 

Naam 

indicator 

Omschrijving Streef 

waarde 
2015 

werkelij

k 

201

6 

2017 2018 2019 2020 

Festivals Aantal door de 

provincie 

ondersteunde 

festivals 

11    9 9 11 
11 11 11 

 

Instellingen verstevigen  

We streven naar vitale en innovatieve cultuur- en erfgoedorganisaties met een groot maatschappelijk draagvlak. 

We benadrukken daarom het belang van cross overs tussen kunst en vormgeving, tussen kunst en erfgoed, maar 

ook bij creatieve verbeeldingskracht in gebiedsontwikkeling. Onze ervaring met bijvoorbeeld de Erfgoedmonitor 

heeft ons geleerd hoe waardevol het is om beleidskeuzes te kunnen baseren op en te kunnen verantwoorden met 

gedegen onderzoek. Daarom gaan we ook onderzoek in gang zetten naar de beleving en waardering van de 

culturele profilering van streken en gemeenten en de bekendheid en publiekswaardering van culturele 

voorzieningen en erfgoedlocaties. Dit onderzoek start in 2017 en zal eens in de vier jaar worden herhaald. 

 
2.6.5. Belangrijkste programma's en plannen 

Alles is NU, Cultuur- en erfgoednota 2016 - 2019  

Utrechts programma Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam 2016 - 2019 

Subsidieverordening Cultuur en Erfgoed 

 

 Subsidieverordening Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam 

Subsidieverordening Erfgoedparels Provincie Utrecht 

 

 
 
  

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/cultuurnota-2016/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/nieuwe-hollandse/
https://www.provincie-utrecht.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@308732/cultuur-erfgoed-subsidie-0/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/nieuwe-hollandse/
https://www.provincie-utrecht.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@307851/erfgoedparels/
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2.6.6. Indicatoren 

Met de Cultuur- en erfgoednota en het Utrechts programma voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling 

van Amsterdam voor de periode 2016-2019, komt in de verantwoording aan PS het accent te liggen op meetbare 

effecten in plaats van aantallen projecten. Deze verantwoording zal plaatsvinden in het kader van de 

beleidscyclus.  

Voor deze begroting zijn de eerder door PS vastgestelde indicatoren het uitgangspunt, waarbij de omschrijving en 

de streefwaarden wel zijn aangepast aan de Cultuur- en erfgoednota (vastgesteld in PS 18 april 2016). De 

indicatoren voor de Uitvoeringsagenda historische buitenplaatsen en cultureel ondernemerschap zijn niet meer 

relevant omdat deze programma's in 2015 zijn afgerond. Om die reden zijn ze hier niet meer opgenomen. 
 

2.6.7. Financieel overzicht 

 

Totalen van de baten en lasten van dit programma  Bedragen x € 1.000 

                

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Materiële lasten   13.704 13.685 15.678 16.777 12.427 11.824 

Personeelskosten   2.016 2.041 2.862 2.199 2.199 2.199 

Totaal lasten (A ) 15.720 15.726 18.540 18.976 14.626 14.023 

Totaal baten (B ) 2.300 2.289 1.527 1.527 1.527 1.527 

                

 Saldo van dit programma (B-A) (C ) 13.420 13.437 17.013 17.449 13.099 12.496 

 Storting in reserves (D ) 4.018 4.189 0 32 0 0 

 Onttrekking aan reserves (E ) 1.694 1.237 3.319 4.450 68 0 

 Beslag op de algemene middelen (C-D+E)   15.745 16.389 13.694 13.031 13.031 12.496 

 

Herkomst financiële middelen 

 
Toelichting 
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Overzicht uitgaven 
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2.7 Bestuur en middelen 

 
 
2.7.1. Maatschappelijke context 

De provincie maakt deel uit van de netwerksamenleving, waarin het vertrouwen in klassieke instituten, 
organisaties, politiek en bestuur niet meer vanzelfsprekend is. Wij zijn een partner in de verschillende netwerken. 
Samen maken we de provincie waarbij ruimte is voor initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en 
ondernemers. Daarbij zijn we open en transparant over onszelf en onze gegevens.  
In het uitvoeren van onze rol werken we minder met subsidies en meer met innovatie- en revolverende fondsen 
en co-financiering.  
Samen met provinciale staten ontwikkelen we een nieuwe werkwijze, vanuit onderling vertrouwen en in 
verbinding met het maatschappelijk middenveld, inwoners en ondernemers. 

 
2.7.2. Onze prioriteiten 

De belangrijkste inhoudelijke dossiers zijn: 

 Participatie  

 Versterken van regionale uitvoeringskracht over bestuurlijke grenzen heen 
Participatie 

De tijd dat de overheid alleen bepaalt wat er moet gebeuren, ligt achter ons. Inwoners, bedrijven, 

kennisinstellingen en organisaties kennen vaak de lokale en regionale situatie en belangen het beste. Daarom 

betrekken wij hen intensief bij de verschillende processen en projecten, veelal in samenwerking met gemeenten. 

Als provinciaal bestuur zetten we de komende jaren in op de verdere ontwikkeling van inwonersparticipatie.  

Om onze ambities te realiseren nemen we ook deel aan initiatieven van anderen (overheidsparticipatie). Wij 

verbinden deze met elkaar om de gewenste ontwikkelingen te versterken, zonder het initiatief over te nemen of te 

sturen. Een voorbeeld daarvan is de Energietransitie.  
Versterken van regionale uitvoeringskracht over bestuurlijke grenzen heen 

Maatschappelijke opgaven zijn vaak complex, kennen verschillende stakeholders en overstijgen zowel grenzen 

van gemeenten als provincies. De aanpak van deze opgaven wordt daarom steeds meer in regionaal verband 

gezocht en in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen. Het vraagt om vernieuwing in de samenwerking 

waarin de overheid niet alleen aan het stuur zit: van government naar governance.  

Het is belangrijk de (bestuurlijke) samenwerkings- en uitvoeringskracht van de regio op deze manier te 

versterken. In Den Haag wordt die trend herkend, zoals te lezen in het rapport van het ministerie van BZK “Maak 

verschil”. De overheid wordt uitgedaagd om zich te ontwikkelen tot een wendbare netwerkspeler. Wij gaan 

hiervoor de dialoog aan met onze partners. Daarvoor organiseren we diverse netwerkbijeenkomsten over hoe we 

de uitvoeringskracht in de regio kunnen vergroten.   

Verder willen wij een verdieping en versterking van de samenwerking met bestaande regionale 

samenwerkingsverbanden, zoals de U10, een netwerk van 10 Utrechtse gemeenten.  

Een mogelijkheid om opgaven gezamenlijk op te pakken is deelnemer (en daarmee tevens mede-eigenaar) van 

een verbonden partij te zijn. In 2017 komt er een vernieuwde beleidsnotitie “Verbonden Partijen” waarin vooral 

ook aandacht wordt besteed aan de invulling van de eigenaarsrol bij een dergelijke publiekrechterlijke 

samenwerking.  

Wij hebben met de minister van Infrastructuur en Milieu afgesproken op termijn de Regionale Uitvoeringsdienst 

(RUD) en Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) in één Utrechtse omgevingsdienst te laten samengaan. Zeker 

gezien de nieuwe Omgevingswet, stimuleren wij in dat verband verdergaande bestuurlijke en operationele 

samenwerking. 

 
2.7.3. Mijlpalen 

In 2017 bereiken we de volgende mijlpalen: 

 Vaststelling Beleidsnotitie Verbonden Partijen 

 Afronding provinciale herindelingsprocedure Vijfheerenlanden 
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2.7.4. Lopende zaken 

Bestuurlijke zaken 

Wij maken verbinding en werken samen met andere overheden, inwoners, instellingen en ondernemers aan de 

duurzame ontwikkeling van de provincie. Daarbij vinden we belangrijk: 

 de versterking van regionale samenwerkings- en uitvoeringskracht over bestuurlijke grenzen heen; 

 het investeren in relaties, netwerken en initiatieven van inwoners, ondernemers en kennisinstellingen. 

Onze communicatiemiddelen stemmen we hierop af, in lijn met de nieuwe communicatievisie. 

 

In 2017 organiseren we 15 tot 20 werkbezoeken van gedeputeerde staten (GS) aan gemeenten, andere 

provincies, kennisinstellingen, waterschappen en innovatieve bedrijven. Door de opzet van de werkbezoeken 

dragen zij bij aan de relatie met de partners en stakeholders en het ontwikkelen van relevante netwerken.  

 

Via lobby investeren we in onze relaties gericht op belangenbehartiging en beïnvloeding. Onze focus als 

regionale verbinder ligt op het uitbreiden en verstevigen van ambtelijke en bestuurlijke netwerken in de regio en in 

Den Haag. De komende kabinetsformatie is het moment om de Utrechtse belangen onder de aandacht te 

brengen. Wij organiseren bijeenkomsten als de Utrecht Borrel en het jaarlijkse Noordvleugeldiner. Daarmee 

bieden we de stakeholders uit de regio een platform voor profilering.  

 

 
 

Vijfheerenlanden 

De Utrechtse gemeente Vianen en de Zuid-Hollandse gemeenten Zederik en Leerdam hebben in 2016 besloten 

samen te gaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden met als beoogde fusiedatum 1 januari 2018. De IPC 

Vijfheerenlanden heeft in juli 2016 de minister van BZK om een procesinterventie gevraagd in verband met een 

verschil van opvatting over de vestigingsprovincie van de nieuwe gemeente met als gevolg dat er geen 

herindelingsontwerp kon worden opgesteld. De minister van BZK heeft in september 2016 de provincie Utrecht 

aangewezen om het herindelingsproces voort te zetten. Hierbij is nadrukkelijk gevraagd om een zorgvuldig 

proces in te richten en de opvattingen en argumenten van Zuid-Holland en andere belanghebbenden in onze 

afweging mee te nemen. Wij zullen in goede afstemming met Leerdam, Vianen en Zederik zorgdragen voor een 

zorgvuldige procesinrichting en uitvoering zodat PS in 2017 het herindelingsadvies Vijfheerenlanden kunnen 

vaststellen. Het herindelingsadvies wordt daarna aan de minister van BZK gezonden en volgt de behandeling van 

het wetsvoorstel in het parlement.  

 

 

Commissaris van de Koning 

De commissaris van de Koning (cvdK) bevordert in zijn hoedanigheid als rijksorgaan goed openbaar bestuur in de 

provincie en is belast met burgemeestersaangelegenheden, werkbezoeken aan de gemeenten, openbare orde en 

veiligheid, Koninklijke onderscheidingen en bezoeken van leden van het Koninklijk Huis aan de provincie. 

Daarnaast komt het voor dat de cvdK van rijkswege met taken wordt belast. De cvdK is voorts het boegbeeld van 

de provincie en voorzitter van de provinciale afdeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds.  

Bij de uitvoering van zijn taken betrekt de cvdK ook de verdere intensivering van de loopbaanbegeleiding van 

burgemeesters en de plannen en hervormingsvoorstellen over de positie van de burgemeesters, regionale 

samenwerking en het middenbestuur.  
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Provinciale staten 

PS positioneren zich meer vooraan in de beleidsprocessen, waardoor zij nog beter kunnen meebewegen met de 

veranderingen in de samenleving. Die samenleving zal vanaf het begin worden betrokken bij de 

beleidsontwikkeling via de fasering beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB). 
 
Interbestuurlijk toezicht 

Met interbestuurlijk toezicht (IBT) leveren wij een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de wettelijke taken 

opgedragen aan gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Ons toezicht voeren we uit 

volgens de afgesproken principes: risicogericht, proportioneel, op afstand waar het kan, ingrijpen waar het moet. 

Daarbij is het uitgangspunt dat de eerste controletaak bij de gemeenteraad of bij het algemeen bestuur van een 

organisatie ligt. In 2017 verbreden we ons toezicht op het omgevingsrecht door de gewijzigde wetgeving op dit 

terrein. Bij het toezicht op de huisvesting van vergunninghouders houden we rekening met het snel veranderende 

vraagstuk van de vluchtelingenproblematiek.  

 

Naam indicator Omschrijving Streef- 

waarde 

2015 

werkelijk 

2016 2017 2018 2019 2020 

Overzicht kwaliteit 

naleving mede-

bewindstaken 

Percentage 

gemeenten, 

gemeenschappelijke 

regelingen en water- 

schappen dat onder 

IBT valt en 

toezichtinformatie 

verstrekt 

100% 90% 92% 95% 100% 100% 100% 

Beoordelen en 

interveniëren 

Percentage 

gemeenten, 

gemeenschappelijke 

waterschappen 

waarbij, indien nodig, 

de passende 

toezichtsinstrumenten 

worden ingezet 

100% 100% 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Verbetering 

kwaliteit naleving 

mede- 

bewindstaken 

Percentage 

gemeenten 

gemeenschappelijke 

regelingen en water- 

schappen dat 

opvolging geeft aan 

vereiste 

verbeteringen mede-

bewindstaken 

70% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 

 
Europese zaken  

Wij stimuleren en ondersteunen het gebruik van Europese financieringsprogramma’s en dragen bij aan 

verbetering van de samenwerking binnen het Huis van de Nederlandse Provincies en de Regio Randstad. Samen 

met deze en andere regionale partners en netwerken zetten wij in op betere Europese regelgeving op het gebied 

van gezonde leefomgeving. Wij zetten de provincie Utrecht op de kaart als een experimenteerruimte (’living lab’) 

voor Healthy Urban Living en energietransitie.  
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2.7.5. Verbonden partijen 

 
Randstedelijke Rekenkamer   

Doel: Het doel van de Randstedelijke Rekenkamer is om de rechtmatigheid, de doelmatigheid 

en de doeltreffendheid van de provincies te verbeteren. Zij verricht hiervoor 

onafhankelijk onderzoek naar de provincies en de daarmee verbonden organen. De 

rekenkamer informeert primair Provinciale Staten over haar onderzoeksbevindingen, 

oordelen en aanbevelingen. 

Kerntaken: De taken en bevoegdheden van de Randstedelijke Rekenkamer zijn in de Provinciewet 

vastgelegd. De onafhankelijke positie wordt gewaarborgd door onder meer de vrijheid 

van onderzoek, de toegang tot personen en gegevens en openbaarheid van 

rapportage. De Rekenkamer doet onderzoek op basis van een eigen 

onderzoeksprogramma, dat wordt vastgesteld na overleg met de programmaraad. Deze 

programmaraad bestaat uit leden van de Provinciale Staten van de vier provincies. 

Risico’s provincie Als gevolg van activiteiten die meer kosten dan begroot, is er een risico dat uiteindelijk 

een bedrag aan contributie moet worden nabetaald. Dit risico wordt op dit moment 

verwaarloosbaar geacht, gezien de ervaring in de afgelopen jaren. 

De provinciale bijdrage aan de begroting van de Randstedelijke Rekenkamer wordt als 

volgt berekend: 

 voor de helft van de begroting dragen de provincies evenveel bij; 

 voor de andere helft van de begroting is de omvang van de bijdrage naar rato  van 

de som van de  belastingcapaciteit en de uitkering uit het provinciefonds. 

Vereniging Interprovinciaal Overleg   

Doel: Het optimaliseren van de condities waaronder provincies werken en provinciale 

vernieuwingsprocessen stimuleren. Verder zijn er geen budgetten voor de (extra kosten 

van) extern ingehuurde deskundigen. Deze kosten worden veelal (na-calculatorisch) 

doorbelast aan de deelnemende provincies. Dit kan tot nu toe op incidentele basis door 

de inhoudelijke beleidsvelden worden opgevangen, maar zou in de toekomst mogelijk 

problemen op kunnen leveren. 

Kerntaken: Het IPO is actief op dezelfde terreinen als de provincies, zoals milieu, landelijk gebied, 

sociaal beleid, ruimtelijke ordening, wonen, economie en mobiliteit. De kernfuncties van 

het IPO zijn belangenbehartiging en platform. De belangenbehartiging geeft het IPO 

vorm door regelmatig te overleggen met onder andere de verschillende overheden en 

maatschappelijke organisaties. De platformfunctie wordt ingevuld door gelegenheden te 

creëren om kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen 

en initiatieven te ontplooien. Daarnaast ondersteunt het IPO de provincies bij het 

uitvoeren van taken. 

Risico’s provincie Als gevolg van activiteiten die meer kosten dan begroot, is er een risico dat uiteindelijk 

een bedrag aan contributie moet worden nabetaald. Daarnaast ligt er een risico bij het 

werken met projectmedewerkers, die een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben 

waarbij bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst WW-rechten ontstaan die door het 

IPO als eigen risicodrager volledig worden gedragen. De risico’s worden beperkt door 

waar mogelijk te werken met uitzendconstructies, detacheringsovereenkomsten en het 

begeleiden van medewerkers in het zoeken naar een volgende baan.  

Vereniging Huis der Nederlandse provincies   

Doel: De algemene doelstelling van de Vereniging Huis van de Nederlandse Provincies 

(HNP)  is het verkrijgen van een effectieve positionering en vertegenwoordiging van de 

provincies in Brussel.Mede wordt ingezet op een verbeterde samenwerking tussen de 

provincies onderling. 

Kerntaken: Het HNP behartigt de provinciale belangen op het Brusselse speelveld en is daarmee 

de lobbyorganisatie van de provincies. Het HNP richt zich op de kennis- en 

netwerkanalyse van een beperkt aantal dossiers. Het HNP treedt pro-actief op als 

verbindende schakel tussen Brussel en de achterban (provincies en IPO) en 

coördineert de strategie en het netwerk voor de Europese lobbydossiers. Het HNP 

draagt bij aan de gehele Europese beleidscyclus door vanuit de provinciale 

belangenbehartiging te ‘brengen’ en te ‘halen’. ‘Brengen’ door het delen van kennis, 
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bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van Europees beleid dat de provincies raakt 

en aangaat en het tonen van goede provinciale voorbeelden die passen binnen de 

Europese doelstellingen. ‘Halen” is het gebruiken van Europese programma’s en 

structuurfondsen en samenwerken in Europese netwerken. 

Risico’s provincie Indien het HNP in financiële problemen komt, loopt de provincie het risico dat er een 

claim wordt gelegd. 

Vitens NV   

Doel: Het publiek op een duurzame wijze voorzien van schoon drinkwater. 

Kerntaken: Een onwrikbare continuïteitsdoelstelling rond onze primaire, in de Drinkwaterwet 

vastgelegde taak: het garanderen van de drinkwaterlevering. Dit betekent: produceren, 

distribueren en leveren van drinkwater van topkwaliteit. Om dit te kunnen garanderen 

zet Vitens in op een goede solvabiliteit, lage drinkwatertarieven en redelijk dividend 

voor de aandeelhouders.   

Risico’s provincie Wanneer Vitens in de problemen komt kan het zo zijn dat de provincie als 

aandeelhouder bij moet dragen. De kans hierop is klein: Vitens is financieel een solide 

bedrijf. Het eigen vermogen zal naar verwachting tussen eind 2016 en eind 2017 stijgen 

van € 441,3 naar € 466,1 miljoen. Zo stijgt de solvabiliteit (inclusief achtergestelde 

geldleningen) van 29,1% (per 31 december 2016) naar 30.1% (per 31 december 2017). 

Als aandeelhouder ontvangt de provincie dividend. Veranderingen in regelgeving of 

bedrijfsmatige oorzaken kunnen deze inkomsten doen dalen. Over 2016 wordt € 2.47 

dividend per aandeel verwacht, over 2017 € 2,01. 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten  

Doel: Het bankieren ten dienste van overheden - waaronder provincies - en met overheden 

verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, 

onderwijs en gezondheidszorg. 

Kerntaken: De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank voor de overheid en voor het 

maatschappelijk belang.  

Risico’s provincie Bron BNG halfjaarcijfers 2015. De kapitaalratio’s zijn verder versterkt. Bij een vrijwel 

stabiel balanstotaal is de solvabiliteit van BNG Bank in de verslagperiode verbeterd. De 

Tier 1-ratio van de bank stijgt naar 25,2%. De leverage ratio neemt toe tot 2,1%. De 

minimaal verplichte hoogte van de leverage ratio is nog niet vastgesteld. BNG Bank 

gaat ervan uit door winstinhouding en de uitgifte van een hybride lening te kunnen 

voldoen aan de verwachte Europese minimumeis van 3% per einde 2017. De uitgifte 

van deze hybride lening is later dit jaar gepland. Kredietbeoordelaar Fitch heeft in mei 

2015 de rating van BNG Bank met één stap verlaagd ten opzichte van de rating van de 

Nederlandse staat naar AA+ met stabiel vooruitzicht. In tegenstelling tot Fitch heeft 

Moody’s eind mei de AAA-rating van de bank bevestigd en het vooruitzicht verhoogd 

naar stabiel. Ten slotte heeft Standard & Poor’s in juni het vooruitzicht voor de rating 

van de Staat en BNG Bank verhoogd naar positief bij een rating van AA+, 

N.V. Nederlandse Waterschapsbank  

Doel: Voor gemeenten, provincies, gezondheidszorg, onderwijs en activiteiten op het gebied 

van water en milieu, arrangeert de bank korte en langlopende kredieten. 

Kerntaken: De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) is een financiële dienstverlener voor de 

overheidssector.  
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Risico’s provincie Bron NWB halfjaarcijfers 2015. De NWB Bank heeft in 2014 aan alle van buitenaf 

opgelegde en interne kapitaalvereisten voldaan. Het eigen vermogen bestaat geheel 

uit Tier 1-kapitaal. De Tier 1 ratio van de bank bedraagt per ultimo juni 75,3%, iets 

hoger dan per jaareinde 2014 (73% ). De leverage ratio bedraagt net als ultimo 2014 

1,8%. De bank gaat vooralsnog uit van een leverage ratio norm van 3% per 1 januari 

2018. Teneinde te kunnen voldoen aan deze norm is de bank in 2015 gestart met het 

aantrekken van hybride kapitaal bij vier provincies. In september zal de storting van de 

eerste tranche van € 200 miljoen plaatsvinden, waarmee de leverage ratio met circa 

0,25 procentpunt zal toenemen. Met dergelijke leningen alsmede reservering van de 

jaarwinsten heeft de bank er alle vertrouwen in te kunnen voldoen aan de 

veronderstelde toekomstige norm voor de leverage ratio.  

De credit ratings die de bank heeft van Moody’s (AAA) en Standard & Poor’s (AA+) zijn 

gelijk aan die van de Nederlandse Staat. 

N.V. REMU Houdstermaatschappij  

Doel: De activiteiten van N.V. REMU Houdstermaatschappij beperken zich thans tot die van 

belangenbehartiger in het kader van een eventueel nog van ENECO te ontvangen 

vergoeding indien dat bedrijf zelf zou worden verkocht. 

Kerntaken: Houdstermaatschappij. 

Risico’s provincie Beperkt aangezien het vermogen meer dan toereikend is om de uitgaven te kunnen 

dekken. 

 
2.7.6. Financieel overzicht 

 

Totalen van de baten en lasten van dit programma  Bedragen x € 1.000 

                

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Materiële lasten   11.034 8.089 6.888 6.338 6.338 6.196 

Personeelskosten   5.366 6.813 3.210 3.773 3.773 3.773 

Totaal lasten (A ) 16.400 14.902 10.098 10.111 10.111 9.969 

Totaal baten (B ) 2.091 909 759 609 609 609 

                

 Saldo van dit programma (B-A) (C ) 14.309 13.993 9.339 9.502 9.502 9.360 

 Storting in reserves (D ) 0 350 0 0 0 0 

 Onttrekking aan reserves (E ) 4.180 630 0 0 0 0 

 Beslag op de algemene middelen (C-D+E)   10.130 13.713 9.339 9.502 9.502 9.360 
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Herkomst financiële middelen 

 

 
 
Overzicht uitgaven 
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3.  Projecten 
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3.1 Hart van de Heuvelrug 

 
 
Inleiding / historisch perspectief 

Het programma Hart van de Heuvelrug (HvdH) is een grootschalig gebiedsontwikkelingsprogramma voor het 

gebied in de driehoek Soest-Zeist-Amersfoort. De herinrichting Vliegbasis Soesterberg (VBS) maakt geen 

onderdeel uit van het programma Hart van de Heuvelrug, maar is daar wel nauw mee verbonden. In juni 2013 

hebben de colleges van de gemeenten Soest en Zeist en de provincie ingestemd met het ‘Afsprakenkader 

verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug’. Dit afsprakenkader is richtinggevend geweest voor de nieuwe 

samenwerkingsafspraken. 

 

Doel van het programma is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, waarbij het realiseren van twee 

ecologische corridors voorop staat. Daarnaast richt het programma zich op ruimtelijke kwaliteitswinst voor wonen, 

werken, zorg en recreatie. Een belangrijk uitgangspunt voor de uitvoering van het programma is de financiële 

verevening tussen de rode projecten (ontwikkelen woon- en werklocaties) en groene projecten (ontwikkeling 

natuur en recreatie).  

 

Het saldo van de projectresultaten van HvdH komt uiteindelijk voor rekening en risico van de provincie; voor VBS 

zijn apart afspraken gemaakt voor de verdeling van het risico. 
Prioriteiten en lopende zaken 2017 

 

Hierbij een opsomming van de door de provincie getrokken lopende projecten en vervolgens een toelichting voor 

2017: 

  

Harlanterrein  

Oostelijke Corridor  

Westelijke Corridor  

Kamp van Zeist  

Richelleweg  

Dorrestein  

Vliegbasis Soesterberg  

 

Harlanterrein 

Het project is gerealiseerd. De gronden zullen in 2017 worden verkocht aan een natuurbeherende organisatie. 

Tot het moment van verkoop worden de gronden beheerd in opdracht van de provincie. 

 

Oostelijke Corridor  

De Oostelijke Corridor is een heidecorridor die over de vliegbasis Soesterberg loopt naar het westen en die o.a. 

bestaat uit drie ecoducten: Ecoduct Op Hees, Ecoduct Boele Staal en Ecoduct Leusderheide.  Het Ecoduct Boele 

Staal is, als laatste van de drie, gerealiseerd in 2016. Naar verwachting zal het laatste perceel in 2016 verworven 

worden en kan de realisatie van de inrichting van het project plaatsvinden.  Er moeten nog nadere afspraken 

worden gemaakt over toekomstig eigendom en beheer van het ecoduct en aangrenzende gronden. Definitieve 

afronding van het project is voorzien in 2017. 

 

Westelijke Corridor 

Het Ericaterrein, binnen het project het sleutelgebied, is nu volledig verworven. De laatste vier percelen zijn in 

2016 door middel van onteigening verworven en daarmee is de verwerving en sanering van dit project afgerond. 

Een deel van het Ericaterrein moet nog worden verkocht aan een natuurbeherende instantie. Met de toekomstige 

eigenaar zullen nadere afspraken worden gemaakt over de uiteindelijke eindinrichting, zoals de verwijdering van 

exoten.  
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Kamp van Zeist 

De eerste activiteiten van het project zijn pas in 2019 voorzien. Dan wordt het gebied vandalismebestendig 

ingericht. Zodra de financiële middelen vanuit Den Dolder Noordoost (WA Hoeve) beschikbaar zijn, kan een 

aanvang worden gemaakt met de vergroening. Uiterlijk in 2025 dient het gebied vergroend te zijn conform de 

rood-groenbalans. 

 

Richelleweg  

Aan vijf bedrijven zijn afgelopen jaren kavels verkocht en met drie is reeds een koopovereenkomst afgesloten. In 

totaal maakt dit dat 3,3 ha (bijna) is verkocht. De verwachting is dat in de loop van 2017 met meer potentiële 

kandidaten gesprekken zijn, die leiden tot gronduitgifte. Uitgifte is voorzien tot en met 2021. De markt bepaalt het 

uitgiftetempo. 

 

Dorrestein 

De voorbereidingen voor de realisatie van de Westelijke Ontsluitingsweg tot aan de nieuwe woonwijk zijn gestart. 

De door de minister verleende ontheffing Flora- en Faunawet voor de aanleg van deze weg is inmiddels definitief. 

De oplevering vond najaar 2016 plaats. Planvorming voor de rest van het gebied is sterk gekoppeld aan de 

ontwikkeling van de woonwijk op de vliegbasis. Planning voorgenomen gronduitgifte is tussen 2021 en 2025. 

 

Vliegbasis Soesterberg 

De Provincie Utrecht en haar samenwerkingspartners hebben tot doel de voormalige Vliegbasis Soesterberg te 

transformeren tot een natuur-, recreatie- en woongebied waar het historische erfgoed nog goed zichtbaar is en 

beleefd kan worden.  

Het parkdeel is daartoe grotendeels ingericht als natuurgebied met mogelijkheden voor recreanten om te fietsen 

en te wandelen. Het beheer, onderhoud en toezicht van het natuurgebied met bijbehorend het militair erfgoed, 

wordt uitgevoerd door Het Utrechts Landschap (HUL). Na het eerste jaar openstelling bleken de voorzieningen 

voor wandelaars en fietsers nog niet optimaal. In samenwerking met een landschapsarchitect en met alle partners 

is een plan uitgewerkt voor een verbetering van de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het park, o.a. door 

uitbreiding van de padenstructuur en betere bebording. Dit wordt in 2017 uitgerold. 

De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk (ca. 350 woningen) is nog in de planfase. Juli 2016 is aan een 

stedenbouwkundig bureau de opdracht gegeven om een stedenbouwkundig plan te maken in combinatie met een 

ontwerp van de openbare ruimte, een referentieverkaveling, een kostenraming en een beeldregieplan. Medio 

2017 vindt hierover besluitvorming plaats.  

Deze transformatie betekent ook dat de provincie nauw samenwerkt met haar partners Het Utrechts Landschap, 

het Nationaal Militair Museum en de gemeenten Soest en Zeist om een aantal ontwikkelingen mogelijk te maken 

op het gebied van cultuur en erfgoed. Een toelichting hierop is opgenomen in programma 6. 

 

 
Financieel overzicht 

 

Balanswaardering 

De door de provincie in exploitatie genomen gronden waarderen we tegen (historische) verkrijgingprijs 

vermeerderd met de vervaardigingkosten. Afgesloten projecten van alle partners worden verrekend met het 

beheerfonds ter nivellering van de “plussen met minnen”. Dit fonds is een onderdeel  van de boekwaarde Hart 

van de Heuvelrug.   

 

Exploitatieresultaten 

De exploitatiebegrotingen van de in exploitatie genomen gronden worden jaarlijks geactualiseerd. De laatste 

actualisatie heeft plaatsgevonden begin 2016, waaruit blijkt dat er een in totaal een positief exploitatieresultaat 

van € 479.000 wordt verwacht (HvH € 1.386.000 + VBS € -/- 907.000). De uitkomst van de begrotingen kan als 

volgt worden weergegeven (x € 1.000): 

    

Boekwaarde 1-1-2016 Beheerfonds €  10.464 

Boekwaarde 1-1-2016 Hart van de Heuvelrug €  34.383 

Boekwaarde 1-1-2016 Vliegbasis Soesterberg €  21.740 

Nog te realiseren kosten/opbrengsten  €   -/- 67.066 

Exploitatieresultaat op eindwaarde  (positief) €   -/- 479 
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Het gezamenlijke resultaat van de grondexploitaties zal volgens de huidige prognose in de navolgende jaren tot 

stand komen: 

 

Begrote mutaties van de boekwaarden Beheerfonds, HvH en VBS: 

Tot en met 2015  €  66.587 

2016  €  -4.700 

2017  €  4.343 

2018  €   6.308 

2019  € 5.602 

2020  €  7.491 

2021  €  -643 

2022  €   9.786 

2023  € 8.390 

2024  € 11.445 

2025  €  19.017 

Totaal (=Exploitatieresultaat op eindwaarde) €  -/- 479  

 
Risico's en te treffen beheersmaatregelen 

Met het uitvoeren van deze grondexploitatie loopt de provincie, ook na het nemen van beheermaatregelen, 

risico’s. Deze risico’s voor zover de kans op optreden kleiner is dan 50%, worden gedekt uit het 

weerstandsvermogen (zie ook de betreffende paragraaf). 

 

Project: Totaal mogelijk effect (in 

miljoenen) van risico’s 

met een kans van 

optreden van < 50% 

Gemiddelde 

kans  op 

optreden 

Dorrestein 9,95 18% 

Kamp van Zeist 0,30 38% 

Oostelijke Corridor 0,10 10% 

Richelleweg 5,08 12% 

Westelijke corridor 0,33 19% 

Harlanterrein 0  

Den Dolder Noord-Oost/Willem Arnstzhoeve 0  

Huis ter Heide west 0,33 10% 

Apollo-Noord Kontact der Kontinenten 0,34 24% 

Apollo-Noord Sauna Soesterberg 0,66 10% 

Apollo-Noord Oude Tempel 1,38 30% 

Vliegbasis Soesterberg 32,00 13% 

Totaal 50,47 15% 

 

Naast het verwachte positieve exploitatieresultaat lopen wij risico’s met een kans op voorkomen van groter of 

gelijk aan 50%. Voor beide situaties is een voorziening gevormd.  

 

Verwacht positief exploitatieresultaat HvH + VBS €    -/- 479    (* 1.000) 

Risico’s > 50% €   5.629 

Aanvullend risico eindwaarde i.p.v. nominaal €   2.750 

Stand voorziening per 1-1-2016 €   -/- 7.900 

Mutatie voorziening  €  0 

 

Bij de bepaling van de voorziening zal in vervolg van het exploitatieresultaat op eindwaarde worden uitgegaan. Bij 

de volgende risico-identificatie moet daar dan ook vanuit worden gegaan. Vooralsnog is het verschil als risico 

opgenomen. De mutatie van de voorziening op basis van eindwaarde zal ten gunste of ten laste van de algemene 

middelen worden gebracht op het moment dat die zich voordoet. Deze actie vindt aan het eind van het jaar plaats 

en is gebaseerd op de halfjaarrapportages en de risico-identificatie. 

 

De belangrijkste risico’s zijn een langzamer herstel van de  woningmarkt dan voorzien, onverwachte 

saneringsopgave (milieu, explosieven) en hogere uitvoeringskosten. 
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Lopende zaken, vennootschapsbelasting,  

Per 1 januari 2016 is de Provincie Utrecht vennootschapsbelastingplichtig voor zover zij één of meer 

(overheids)ondernemingen drijft. Gezien de verwachte opbrengsten van de rode projecten lopen we een fiscaal 

risico voor vennootschapsbelastingplicht bij de grondexploitaties van project Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis 

Soesterberg. Daarom hebben wij externe adviseurs ingeschakeld om de mogelijke belastingdruk voor ons te 

bepalen. Omdat er nog geen jurisprudentie is hebben zij verschillende scenario’s geschetst. Onzeker is nog in 

hoeverre de groene projecten kunnen worden verrekend met de rode projecten en wat het effect is op eventuele 

vennootschapsbelasting. Een optie is om in 2017 de jurisprudentie af te wachten en uitstel te vragen voor het 

opstellen van de fiscale openingsbalans. Hierover moeten we in 2017 een beslissing nemen. 

In het verleden vond de jaarlijkse afsluiting van de grondexploitatie niet gelijktijdig plaats met de afsluiting van de 

jaarrekening. Om de herziene grondexploitaties tijdig aan te kunnen bieden werd er eerder afgesloten. Om 

beheerstechnische redenen wordt dit nu gelijkgetrokken met als gevolg dat de herzieningen een maand later 

worden opgesteld. 

Het voornemen om, met het oog op de objectiviteit, alle betrokkenen aan de risico-inventarisatie te laten 

deelnemen is eind 2016 ingevuld. We doen dit met RiskID (risico-identificatie), een tool die een doordacht proces 

bevat dat op een natuurlijke manier risicobewustzijn creëert bij betrokken. 
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3.2 Verbeteren bedrijfsvoeringsinformatie en Presto II 

 
 
Inleiding / historisch perspectief 

 

Eind 2015/begin 2016 is binnen het project Presto het ERP-systeem met de modules voor financiën en projecten 

geïmplementeerd. Het project Presto gaat nu de volgende -afrondende- fase in. Om de resultaten van Presto te 

borgen en de vruchten te plukken van de invoering van het ERP-systeem is in februari 2016 gestart met het 

programma Verbetering Bedrijfsvoeringsinformatie (VBI). Hiermee wordt een impuls gegeven aan het verder 

professionaliseren van de bedrijfsvoering.  

 

Investering in bedrijfsvoeringsprocessen en -systemen is noodzakelijk om in de huidige tijd een aantrekkelijk 

werkklimaat te kunnen bieden en medewerkers te faciliteren om buiten beter te presteren. 

Een moderne en efficiënte ondersteuning van de bedrijfsvoering is dan ook een belangrijk onderdeel van de 

Ontwikkelroute. Medewerkers worden intern optimaal gefaciliteerd om extern beter te presteren; dit draagt er aan 

bij dat zij trots kunnen zijn op hun organisatie en plezier hebben in hun werk. 

Geïntegreerde en actuele (bedrijfsvoerings)informatie ondersteunt een flexibele en wendbare organisatie en 

draagt bij aan het toegankelijker maken van informatie voor externe belanghebbenden. 

De invoering van het ERP-systeem voor financiën en projecten is een goede basis. Dit fundament biedt 

mogelijkheden om verder te bouwen. Het programma VBI is het overkoepelende programma waarbinnen Presto 

wordt afgerond en realiseert de randvoorwaarden voor een optimaal profijt van de invoering van het ERP-

systeem. 

 

Onderdeel van het programma VBI is de afronding van het project Presto met de implementatie van het ERP-

systeem voor de facilitaire processen. Op basis van de gemaakte analyse is het kiezen voor de ERP-module voor 

facilitaire werkprocessen en services de logische volgende stap. Met name omdat dit de uitfasering van het 

huidige facilitair systeem (Planon) mogelijk maakt. Met de implementatie van de module facilitaire werkprocessen 

en services in het reeds opgeleverde ERP- pakket komen we tot een afronding voor het project Presto conform 

de toezegging van de invoering van een ERP-systeem voor 70% van de bedrijfsvoering systemen. Na de 

oplevering van deze module is het project Presto feitelijk beëindigd.  De oorspronkelijke doelen zijn gerealiseerd 

en het is van belang de projectfase niet voort te laten duren, maar over te gaan naar “business as usual”.   

 

Ook na de afronding van het project Presto blijft ons doel als organisatie het standaardiseren en verbeteren van 

de bedrijfsvoeringsprocessen en stuurinformatie. Met het project Presto en de implementatie van het ERP-

systeem is de basis gelegd waarop steeds nieuwe modules kunnen worden toegevoegd (eventueel in 

samenwerking met andere provincies). Deze basis willen we optimaal benutten en de terugkeer naar de 

"business as usual" houdt dan ook in dat voor implementatieprojecten van nieuwe modules standaard eerst een 

businesscase gemaakt wordt en dat we daarbij uitgaan van de lijn “aansluiting op ERP, tenzij …”.  

Als eerste wordt onderzocht of en hoe de HR-processen in het ERP- systeem kunnen worden opgenomen en wat 

eventuele alternatieven zijn. 

 

Naast de reeds genoemde afronding van Presto ondersteunt het programma VBI  een meer integrale benadering 

van sturingsinformatie en (op middellange termijn) efficiencyverbetering en kostenbesparingen in de 

bedrijfsvoering. Tevens zorgt het voor uniforme kaders en randvoorwaarden wat betreft informatieveiligheid, 

architectuur en beheer. 

 
Prioriteiten en lopende zaken 2017 

Hieronder een opsomming van de verschillende projecten en indien van toepassing een omschrijving van de 

activiteiten in 2017: 
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Projecten: Afronding 

Opstellen Project Start Architectuur en informatiemodel 2016 

Informatieveiligheid 2017 

Ontwikkelen datamodel en geïntegreerde managementrapportages 2017 

Harmoniseren processen projectmanagement 2016 

Uitfaseren bestaande systemen 2017 

Inrichten Beheerorganisatie 2017 

Presto II - Facilitair 2017 

Strategische oriëntatie HR-systeem 2016 

Overige processen/systemen P.M. 2017 

 

Informatieveiligheid 

Het informatieveiligheidsbeleid van de Provincie Utrecht dient te worden aangepast aan nieuwe wetgeving 

(Meldplicht Datalekken) en dient tevens als kader voor alle (nieuwe) systemen (zie hiervoor ook de paragraaf 

Bedrijfsvoering). Voor Presto II – Facilitair worden deze activiteiten opgepakt door een interne projectleider zodat 

hier in de begroting 2017 geen bedrag voor is opgenomen. 

 

Ontwikkelen datamodel en geïntegreerde managementrapportages 

De inventarisatie en definitie van de actuele managementinformatiebehoeften vindt plaats in de lijn (o.a. in het 

Programma StuurAs). Op basis hiervan wordt binnen het programma VBI de uitvoering projectmatig opgepakt. De 

verwachting is dat hiervoor aanvullende  tools en koppelingen met het ERP-systeem zijn vereist welke in de loop 

van 2017 zullen worden geïmplementeerd. 

 

Uitfaseren bestaande systemen 

Met het live gaan van Presto Facilitair worden de oude systemen in 2017 uitgefaseerd. Tevens zullen oude 

contracten worden opgezegd. In dit transitiejaar is gedeeltelijk sprake van dubbele kosten. Ook zullen mogelijk 

enkele technische aanpassingen noodzakelijk zijn. 

 

Inrichten Beheerorganisatie 

Het invoeren van een geïntegreerd bedrijfsvoeringssysteem stelt nieuwe eisen aan het functioneel- en 

applicatiebeheer. Het beoordelen en doorvoeren van aanpassingen en nieuwe ontwikkelingen wordt complexer 

en er moet rekening worden gehouden met meerdere belanghebbenden. Ook het opdrachtgeverschap t.a.v. de 

leverancier wordt ingericht. Deze veranderingen binnen de interne (beheer)organisatie lopen door tot begin 2017. 

 

Presto II - Facilitair 

Inrichting en implementatie van de facilitaire processen binnen het Presto ERP systeem, ter vervanging van het 

huidige Planon. Op basis van de in 2016 gemaakte blauwdruk zal de implementatie eind 2016 beginnen. 

Vervolgens zal na de test- en acceptatiefase het systeem begin 2017 live en operationeel zijn. 

 

Overige processen/systemen  

In een later stadium kan worden overwogen om ook voor andere processen/systemen binnen de bedrijfsvoering 

de overgang naar het ERP-systeem te overwegen, zoals HR, Inkoop en subsidies. Ook (de koppeling met) 

Documentum kan hier onderdeel van zijn. Voor HR is in 2016 een strategische verkenning uitgevoerd. Indien 

nodig zal hiervoor in 2017, middels nieuwe besluitvorming, budget voor worden aangevraagd. 
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Financieel overzicht 

        (bedragen x € 1.000) 

 

Kadernota 2016 

 

Najaarsrapportage 2016 

 

  
begroting  

2016 

begroting 

2017 

Bijgestelde 

begroting 2016 

Bijgestelde 

begroting 2017 

VBI           95    67                 95                      67  

Presto II (Facilitair)
1
 1.003  350         853               500  

Overige projecten    732  133         632               233  

Totaal  1.830  550       1.580               800  

ten laste van alg. middelen  1.100   400          850                650  

1 
Inclusief € 0,136 mln. aan licentiekosten die worden geactiveerd en vanaf 2017 in 5 jaar worden afgeschreven. 

Risico's en te treffen beheersmaatregelen 

Risicobeheersing en de onderlinge samenhang tussen de projecten heeft speciale aandacht binnen het 

programma VBI en Presto II. Op regelmatige basis wordt een risicolog met bijbehorende beheersmaatregelen 

bijgehouden en besproken door het programmateam. 

 

Daar de verschillende projecten voor het grootste deel impact hebben op de interne bedrijfsvoering, is het zaak 

om het draagvlak voor de veranderingen en de bijbehorende communicatie binnen de interne organisatie 

zorgvuldig te monitoren en te managen. De samenstelling van het programmateam, met hierin de teamleiders 

van de verschillende bedrijfsvoeringsafdelingen en de aanstelling van een omgevingsmanager zorgen ervoor dat 

dit risico beheersbaar is. 

 

Een ander risico bij ICT-projecten is over het algemeen dat er veel maatwerk wordt ontwikkeld. Om dit in te 

dammen is ook bij de Presto II – Facilitair  grotendeels gekozen voor een inrichting welke ook bij andere 

overheidsorganisaties wordt gebruikt. Er is slechts op onderdelen aanvullende programmatuur ontwikkeld. 

Tevens is door het kiezen voor een gefaseerd aanpak de complexiteit gereduceerd. De totale doorlooptijd van de 

(verdere) invoering van Presto is hierop aangepast. 
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3.3 Uithoflijn 

 
 
Inleiding / historisch perspectief 

 

Het project Uithoflijn is in 2008 door de gemeente Utrecht gestart als HOV busbaan. Begin 2010 hebben de 

gemeente Utrecht en BRU een Samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin zij hebben afgesproken om toe te 

werken naar een projectbesluit (go/ no go besluit) in 2011. Dit projectbesluit ziet op het realiseren van een 

tramsysteem tussen Utrecht Centraal en De Uithof. In de eerste helft van 2011 heeft de minister van 

Infrastructuur en Milieu op grond van een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) een financiële 

bijdrage toegezegd, waarmee de vertramde Uithoflijn in zicht kwam. 

 

Na de toezegging van de minister zijn de gemeente Utrecht en BRU de casus verder gaan onderzoeken en dat 

heeft uiteindelijk geleid tot de vaststelling van het Uitvoeringsbesluit en de Bestuursovereenkomst op 20 juni 

2012. Met de vaststelling hiervan hebben zij de uitvoering van het project belegd bij de Projectorganisatie 

Uithoflijn (POUHL). 

 

Oorspronkelijk betrof de opdracht: realiseer, conform de uitgangspunten in de boven vermelde overeenkomst, in 

samenwerking met alle belanghebbende partijen op projectmatige wijze een werkend tramvervoersysteem tussen 

Utrecht CS en De Uithof, dat kwalitatief goed is, voldoende veilig en goed ingepast is in de stedelijke 

omgeving.Daarbij behoort ook de aanschaf van het juiste trammaterieel. 

Met de toevoeging van de coördinatie van het proefbedrijf aan de opdracht dient aangetoond te worden dat er 

sprake is van een werkend tramvervoersysteem Uithoflijn. De Uithoflijn dient volgens de vigerende planning  

medio 2018 operationeel te zijn. 

 

Het project Uithoflijn is een van de projecten welke als gevolg van de integratie van de voormalige WGR-plus 

regio BRU tot de kerntaken van de provincie Utrecht is gaan behoren waarbij de projectorganisatie als 

 project rechtstreeks onder de directie van de provincie is gepositioneerd. Middels drie-partijenovereenkomsten 

gesloten met provincie Utrecht, alle leveranciers alsmede het voormalige BRU zijn de 

contractuele afspraken gecontinueerd. Het project wordt aangestuurd door de Stuurgroep Uithoflijn waarin de 

gedeputeerde van de provincie Utrecht en de wethouder van gemeente Utrecht  zitting hebben. 

 

In 2016 zijn de ontwerpen van zowel het nieuwe trammaterieel als ook die van de traminfrastructuur afgerond en 

is met de realisatie door opdrachtnemers gestart. 

 
Prioriteiten en lopende zaken 2017 

De gecontracteerde aannemer verzorgt de realisatie van de onderbouw en de bovenbouw (spoorconstructie, 

tractievoeding, bovenleiding, beveiliging etc.) alsmede de systeemtesten. 

Medio 2017 dient de realisatie van de bovenbouw zover gereed te zijn dat gestart kan worden met het testbedrijf 

zodat dit begin 2018 kan worden vervolgd met het proefbedrijf waarna medio 2018 de exploitatie van start zal 

gaan. 

 

De leverancier van het trammaterieel zal naar verwachting in december 2016 het eerste voertuig leveren. Kort 

hierop volgen nog vier voertuigen, waarna vanaf juli 2017 tot medio 2018 de resterende voertuigen worden 

geleverd. In totaal zijn er 27 voertuigen gecontracteerd. 
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Financieel overzicht 

 Uithoflijn  

 Actueel 

budget  

(prijspeil 

2014)  

 Realisatie 

t/m 2015  

 Begroting  

2016  

NJR  

 Begroting 

2017   

 Begroting 

2018  

 Begroting 

2019  

 Bedragen x € 1.000  

 Lasten  

 Traminfrastructuur *        341.655      163.759        70.000       68.000           26.000           13.896  

 Historische kosten          24.251          

 Totaal Plan - en  VAT-

kosten incl. personeel          19.939          7.889       10.307              4.924                     -    

 Totaal Bouwkosten  

 incl. onvoorzien        119.568        62.111       57.693           21.076           13.896  

 Materieel          84.935        17.385        17.025       28.000           22.525                     -    

 Totaal Plan - en VAT-

kosten incl. personeel             1.434             975          1.550                 953                     -    

 Totaal Bouwkosten  

 incl. onvoorzien          15.952        16.050       26.450           21.572                     -    

              

 Baten  

 Traminfrastructuur        341.655      136.743     103.895       66.050           21.071           13.896  

 Materieel **              

              

 Saldo          84.935        44.401      -16.870       29.950           27.454                     -    

 * Het budget ten behoeve van de realisatie van de traminfrastructuur is samengesteld uit dekking  

van zowel de provincie Utrecht als gemeente Utrecht (respectievelijk ca 70% - 30%)  

 ** Het materieel wordt gefinancierd uit toekomstige reizigers inkomsten  

(na start exploitatie medio 2018)  

 

 
Risico's en te treffen beheersmaatregelen 

 

Grote projecten in een stedelijke omgeving kennen onvoorziene zaken en risico’s. Hiervoor zijn reserveringen  

binnen het projectbudget opgenomen. Om hier op te sturen wordt er een actief risicomanagement beleid gevoerd. 

Periodiek wordt voor zowel Traminfrastructuur als Materieel het risicoprofiel geëvalueerd, de kans op het 

optreden van een risico wordt beoordeeld, beheersmaatregelen worden in kaart gebracht en waar nodig 

toegepast en per kwartaal financieel vertaald en afgezet tegen de beschikbare reserveringen. Majeure 

wijzigingen, nieuwe of vervallen risico’s worden tussentijds besproken in de Stuurgroep UHL. 

 

In het Stationsgebied zijn in de periode waarin de Uithoflijn dient te worden aangelegd verschillende 

opdrachtgevers (waaronder: gemeente Utrecht, NS Stations, NS Vastgoed, ProRail, ontwikkelaar 

ABC Vastgoed, Klepierre (v.h. Corio)) en evenzo verschillende opdrachtnemers tegelijk werkzaamheden aan het 

uitvoeren, waarbij wederzijdse beïnvloeding en kans op vertraging reëel aanwezig is. Hierbij is optimalisatie van 

de totale bouwopgave meer dan gewenst. Extra aandachtspunt is dat een deel van de bouwopgave in dit gebied 

dient te zijn gerealiseerd voordat het tracé van de Uithoflijn kan worden aangelegd. Mede opdrachtgever 

Gemeente Utrecht voert de regie op alle bouwprojecten in het stationsgebied en zorgt er mede voor dat de 

kwaliteit voor de reiziger in dit gebied zo goed mogelijk behouden blijft. Vanuit het omgevingsmanagement is er 

veel oog voor de afstemming en communicatie met bewoners en andere stakeholders om overlast te 

minimaliseren en waar nodig te compenseren. Waar noodzakelijk worden door de Gemeente 

beheersmaatregelen doorgevoerd om de start van de exploitatie van de UHL medio 2018 te borgen. 
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In het gebied van de Uithof  wordt nauw samengewerkt met o.a. Universiteit van Utrecht, Hogeschool Utrecht, 

Universitair Medisch centrum, teneinde de overlast tijdens de realisatie te minimaliseren. 

Extra aandacht dient te worden gegeven aan het grote aantal cruciale kabels en leidingen die de functionaliteit 

van de aanwezige instellingen moet waarborgen. Ten aanzien van de mogelijke elektromagnetische interferentie 

(EMI) en de verstoring hierdoor van de (zeer) gevoelige meet apparatuur in de Uithof zijn er in de bovenbouw 

maatregelen getroffen (sectionering). Mochten deze tijdens de testfase niet afdoende blijken dan is als 

beheersmaatregel voorzien om in het (hierop voorbereide) materieel voorzieningen te treffen.  

 

Er zijn diverse randvoorwaardelijke projecten welke essentieel zijn voor het tijdig in exploitatie kunnen nemen van 

de Uithoflijn. Denk hierbij aan o.a. het tijdig gereed hebben van de aanpassingen van een deel van de SUNIJ-lijn 

t.b.v. het testbedrijf en het gereed hebben van faciliteiten ten einde het materieel te kunnen stallen, onderhouden 

en testen.  Daarnaast wordt in het kader van de Wet lokaal spoor een tijdige veiligheidsbewijsvoering en 

bijhorende vergunningen en toelating van het nieuwe trammaterieel verzorgd. 
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4.  Paragrafen 
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4.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
4.1.1. Inleiding 

Het weerstandsvermogen is de capaciteit waarin de Provincie Utrecht in staat is om op langere termijn aan haar 

verplichtingen te voldoen en financiële risico’s - oftewel tegenvallers - op te vangen. Van belang is de mate 

waarin de provincie risico’s wil nemen en de hoogte van de reserve weerstandsvermogen. 

Als provincie willen wij risico’s niet uit de weg gaan. Het openbaar bestuur speelt zich meer en meer af in een 

open markt, waarin het aankomt op interactief besturen en actieve participatie. Exponenten hiervan zijn 

garantstellingen, voorfinancieringen en grondaankopen. Hierdoor kunnen grote projecten van maatschappelijk 

belang worden uitgevoerd of versneld. Het tijdig signaleren en beheersen van risico’s is hierbij essentieel, 

waardoor risicomanagement een steeds belangrijker plaats inneemt binnen onze beleidsuitvoering. 

Actualiteiten rondom het risicomanagement worden beschreven in paragraaf 4.1.2. De risicoanalyse is 

opgenomen in paragraaf 4.1.3. Het uit de risico-inventarisatie voortvloeiende risicoprofiel is opgenomen in 

paragraaf 4.1.4, waarna in paragraaf 4.1.5 het vereiste weerstandsvermogen wordt afgezet tegen de aanwezige 

weerstandscapaciteit. Paragraaf 4.1.6 tenslotte, bevat de - op grond van het gewijzigde BBV - verplichte basisset 

van vijf financiële kengetallen.   
 
4.1.2. Actualiteiten risicomanagement 

Herijking beleids- en uitvoeringskader risicomanagement en weerstandsvermogen 

Op grond van onze Verordening interne zaken bieden Gedeputeerde staten PS ten minste eenmaal in de vier jaar 

een herijkte nota weerstandsvermogen en risicomanagement ter vaststelling aan. De laatste vastgestelde nota 

dateert van 2012. 

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarrekening 2015 valt te lezen dat er aan een 

herijking van ons beleids- en uitvoeringskader risicomanagement en weerstandsvermogen wordt gewerkt. Het ter 

vaststelling aanbieden van deze herijkte kaderstelling bij de Kadernota 2016 bleek echter net te kort dag te zijn. 

De herijkte stukken zijn nu in september besproken in PS. 

 

Egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB 

Bij de vaststelling van de Kadernota 2016 hebben PS ingestemd met het voorstel tot het instellen van een 

egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB. Deze reserve is initieel gevoed 

met € 3 mln. ten laste van de reserve weerstandsvermogen.  

Wel hebben PS aangegeven dat de totale omvang van deze reserve nooit meer mag bedragen dan € 5,0 mln. en 

dat mutaties in deze reserve aan PS worden gemeld. In onderstaand overzicht zijn de mutaties op grond van de 

meicirculaire provinciefonds weergegeven (stand begroting 2017). 

 

Egalisatiereserve   x € 1.000 

Initiële voeding (ten laste van reserve weerstandsvermogen)  3.000 Stand Kadernota 2016 

Meicirculaire 2016 - hogere raming alg. uitk. provinciefonds     348  

Meicirculaire 2016 - hogere raming opcenten MRB 552  

Stand egalisatiereserve begroting 2017 3.900  

 

Verlaging buiten het risicoprofiel aangehouden reserveringen 

Al geruime tijd reserveren wij € 15 mln. voor risico’s buiten het risicoprofiel: € 12,5 mln. voor 

bedrijfsvoeringsrisico’s en € 2,5 mln. voor risico’s bij projecten met (voor)financiering uit het eigen vermogen. 

Doelstelling is deze risico’s zo volledig mogelijk op te nemen in het (concern)risicoprofiel, waardoor beide 

reserveringen uiteindelijk geheel kunnen vervallen. Zo ver zijn we nu nog niet, maar op grond van ervaringscijfers 

(hoe vaak hebben er zich risico’s voorgedaan buiten het risicoprofiel) en groei in het risicovolwassenheidsniveau 

van de organisatie worden deze reserveringen verlaagt tot € 10 mln. voor bedrijfsvoeringsrisico’s en € 1 mln. voor 

risico’s bij projecten met (voor)financiering uit het eigen vermogen.   

 

Claims ten laste van het weerstandsvermogen 

Er zijn in 2016 (nog) geen claims ingediend ten laste van het weerstandsvermogen. Wel is in de 

najaarsrapportage 2016 een (voor)aankondiging opgenomen van een verwachte budgetoverschrijding op het 

‘woonschepenknelpuntenproject’ van naar verwachting € 100.000 à € 150.000. Wanneer deze overschrijding zich 

daadwerkelijk voordoet, zal aanspraak gemaakt worden op de reserve weerstandsvermogen. Dit zal dan in de 

jaarrekening 2016 worden geëffectueerd.  
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4.1.3. Risicoanalyse 

  

De onderstaande tabel bevat de tien belangrijkste risico’s van de provincie Utrecht. Samen zijn deze risico’s goed 

voor bijna 60% van de berekende omvang van het vereiste weerstandsvermogen, voor geïdentificeerde risico’s 

binnen het risicoprofiel. De getoonde risico’s zijn aflopend gesorteerd op hun ‘invloed’ op de omvang van het 

vereiste weerstandsvermogen. Voor het overzicht van alle geïdentificeerde risico’s wordt verwezen naar onze 

website: Concernrisicoprofiel provincie Utrecht, begroting 2017 

 

N.B. de berekende invloed van een ongewijzigd risico (bijvoorbeeld t.o.v. de jaarrekening 2015) op de omvang 

van het vereiste weerstandsvermogen is bij iedere analyse (in beperkte mate) verschillend. Dit is juist en hangt 

samen met de simulatietechniek van de toegepaste Monte Carlo-analyse.  

 

 
Concernrisicoprofiel provincie Utrecht - Begroting 2017 

 

No. Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg Invloed 

01 
R175 

De concessiehouders Openbaar 
vervoer en Regio taxi gaan failliet 

Financieel - Er moet een andere 
vervoerder worden ingehuurd 

30% max.€ 5.000.000 8.41% 

02 
R41 

Hart van de Heuvelrug Financieel - Inkomsten 
(verkopen) 

33% max.€ 4.600.000 8.38% 

03 
R42 

Projecten gelieerd aan Hart van de 
Heuvelrug (Vliegbasis) 

Financieel - Inkomsten 
(verkopen) 

33% max.€ 4.400.000 8.19% 

04 
R208 

Claim aannemer 
Waterliniemuseum 

Financieel - Claim 40% max.€ 2.300.000 6.70% 

05 
R35 

Verlaging kredietwaardigheid 
financiële instelling waarop wij 
debiteurenrisico lopen 

Financieel - Waardevermindering 
van onze effectenportefeuille 
(beleggingsverliezen) 

2% max.€ 60.043.000 6.69% 

06 
R71 

Uitlekken van vertrouwelijke 
informatie 

Financieel - Claims in geval van 
misbruik gegevens en 
identiteitsfraude  
Imago - Imagoschade 

10% max.€ 10.000.000 5.45% 

07 
R196 

Bestuurlijk besluit om buiten de 
kaders van de Wet 
Bodembescherming (Wbb) een 
bijdrage te doen 

Financieel   25% max.€ 2.500.000 4.18% 

08 
R206 

Onvoorzien nader 
bodemonderzoek en -sanering 
(onbekende locaties) 

Financieel 25% max.€ 3.000.000 4.14% 

09 
R20 

Aanspraak op de borgstelling voor 
de convenantsleningen van het 
Nationaal Groenfonds 

Financieel - Kosten (a.g.v. de 
aanspraak op de borgstelling) 

10% max.€ 6.400.000 3.59% 

10 
R198 

Hoger uitvallende kosten voor 
bodemsanering dan o.b.v. 
onderzoeken is vastgesteld bij 
bekende locaties 

Financieel  30% max.€ 1.790.000 3.00% 

 

Totaal geïdentificeerde risico’s binnen het risicoprofiel : €  150 mln. 

 

Buiten het risicoprofiel aangehouden reserveringen : €   11 mln.  

Bedrijfsvoeringsrisico’s  (€ 10 mln.) 

Gedoeld wordt op onvoorziene risico’s waarop geen invloed kan worden uitgeoefend.  

We onderscheiden twee typen risico’s:  

  risico’s zoals calamiteiten, aansprakelijkheidsclaims etc., waarvoor geen verzekering bestaat of de 

verzekeringsdekking ontoereikend blijkt en 

 risico’s zoals een verlaging van de uitkeringen uit het provinciefonds, gevolgen van loon- en prijsstijging, 

renteontwikkelingen en lagere opbrengst uit deelnemingen. 

 

Risico’s bij projecten met (voor)financiering uit het eigen vermogen  (€ 1 mln.)  

Er lopen meerdere grote projecten die worden (voor)gefinancierd uit het eigen vermogen. Voor alle projecten 

geldt dat ze duurder of goedkoper kunnen uitvallen, door hogere/lagere grondprijzen, wel/niet meebetalen door 

http://www.provincie-utrecht.nl/
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derden, hogere/lagere projectkosten en meer/minder vervuiling van water of bodem. Voor deze projecten geldt 

dat er naar maatregelen wordt gezocht om de risico’s te verkleinen maar hierover is nog geen zekerheid. 

 

Deze reserveringen worden niet meegenomen in de NARIS-berekening voor de omvang van het vereiste 

weerstandsvermogen, maar tellen hiervoor voor de volle 100% mee.  

Zie ook de toelichting onder Actualiteiten risicomanagement. 

 

 
4.1.4. Risico profiel 

De onderstaande grafiek geeft de spreiding weer van de geïdentificeerde risico’s. De grafiek leest als volgt: de ‘3’ 

in de cel linksboven geeft aan dat er 3 risico’s zijn geïdentificeerd met een kans van voorkomen tot en met 10%, 

met een maximaal schadebedrag van meer dan € 5 mln. Idealiter bevinden risico’s zich zoveel mogelijk 

linksonder in de tabel (lage kans van voorkomen, laag maximaal schadebedrag). 

 

 
4.1.5. Conclusie 

Weerstandsvermogen 

Het totaalbedrag waarover de provincie risico loopt (momentopname), bedraagt € 150 mln., exclusief de 

bedrijfsvoeringsrisico’s (€ 10,0 mln.) en de risico’s die wij lopen bij projecten die in de komende jaren worden 

gefinancierd uit het eigen vermogen (€ 1,0 mln.). Het is echter niet waarschijnlijk dat alle opgenomen risico’s zich 

(tegelijkertijd) voordoen. Met behulp van het statistische systeem NARIS (Monte Carlo-analyse) is berekend dat 

met een zekerheid van 90 procent (landelijke norm) een weerstandsvermogen van € 14,1 mln. voldoende is om 

alle risico’s op te vangen. Inclusief de bedrijfsvoeringsrisico’s en de risico’s die wij lopen bij projecten die 

gefinancierd worden uit het eigen vermogen bedraagt het vereiste weerstandsvermogen derhalve € 25,1 mln. (€ 

14,1 + € 10,0 + € 1,0). 

 

Weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit is het vermogen van de provincie om de risico’s die zich voordoen op te vangen. Wij 

maken onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit 

is het bedrag dat de provincie eenmalig beschikbaar heeft om te gebruiken voor het opvangen van risico’s, 

zonder dat hiervoor beleid hoeft te worden gewijzigd. De structurele weerstandscapaciteit is het bedrag dat de 

provincie jaarlijks kan gebruiken voor het opvangen van risico’s, zonder inhoudelijke beleidswijzigingen. Het 

doorvoeren van bezuinigingen behoort op zich ook tot de structurele weerstandscapaciteit, maar dat is meestal 

alleen mogelijk na een inhoudelijke beleidswijziging.  

In de volgende tabel zijn de begrote bedragen weergegeven per 1 januari 2017. 

 

Categorie  

(Begrote balans per 1 jan. 2017) 

Incidentele 

weerstandscapaciteit 

Structurele 

weerstandscapaciteit 

Saldireserve € 26,0 mln.  

Reserve Weerstandsvermogen € 28,9 mln.  

Egalisatiereserve  € 3,9 mln.  

Verhogen opcenten  MRB*  € 57,0 mln. 

Financieel   Netto 

x > € 5.000.000 3     

€ 2.500.000 < x < € 5.000.000 3 2 2   

€ 1.000.000 < x < € 2.500.000 4 4 1   

€ 250.000 < x < € 1.000.000 15 10 3   

x < € 250.000 9 8 3   

Geen financiële gevolgen 3 4 4   

Kans 10% 30% 50% 70% 90% 
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Totaal incidenteel € 58,8 mln.  

* Jaarlijks kunnen wij de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verhogen. Het maximaal toegestane 

aantal te heffen opcenten wordt jaarlijks vastgesteld door het Rijk. Het huidige maximum bedraagt ten 

hoogste 110,7 opcenten. De provincie heft met ingang van 1 april 2008 72,6 opcenten. De onbenutte 

belastingcapaciteit bedraagt dus 38,1 opcenten. Eén opcent correspondeert met een jaarlijkse opbrengst 

van ongeveer € 1,5 miljoen. Op dit moment bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit dus ruim € 57 

miljoen structureel.  

 

Stille reserves 

Stille reserves betreffen de meerwaarde van activa die (te) laag of tegen nul zijn gewaardeerd, maar verkoopbaar 

zijn indien men dat zou willen. Gedacht kan worden aan kapitaalgoederen die op de balans staan, maar die in het 

economisch verkeer een hogere waarde vertegenwoordigen dan de balanswaarde. Hiertoe behoren ook 

aandelen die een lagere verkrijgingsprijs hebben dan de marktwaarde. Omdat het aanhouden van stille reserves 

gelieerd is aan een maatschappelijke doel of omdat voor deze goederen moeilijk een private partij kan worden 

gevonden, worden deze zaken niet tot de weerstandscapaciteit gerekend. 

 

Het beleid omtrent de aanwending van de weerstandscapaciteit 

Wanneer risico’s geëffectueerd worden voor rekening van de provincie dan heeft dit gevolgen voor de financiële 

positie en moeten er maatregelen worden getroffen om het gewenste weerstandsvermogen weer te bereiken. Het 

volgende is van toepassing met betrekking tot risicobeheer: 

 
1. Allereerst worden tijdig beheersingsmaatregelen genomen, zoals het op orde krijgen van processen, de 

inzet van gekwalificeerd personeel en het verzekeren tegen bepaalde risico’s; 
2. Indien (genomen) beheersmaatregelen niet werken, dan wordt gekeken of de schade uit de daarvoor 

bedoelde programmabudgetten kan worden betaald; 
3. Als dat niet mogelijk of bestuurlijk ongewenst is, dan zal de reserve Weerstandsvermogen worden 

aangesproken. Uit de Algemene Reserves wordt voor de reserve Weerstandsvermogen € 28,9 mln. 
gereserveerd om risico’s uit de paragraaf Weerstandsvermogen af te dekken.  

4. Indien de € 28,9 mln. uit de reserve Weerstandsvermogen niet toereikend is, zal een beroep worden 
gedaan op de Saldi Reserve en de Bestemmingsreserves; 

5. In het geval de Saldi Reserve en de Bestemmingsreserves tekort schieten, zullen wij een voorstel 
uitwerken om te bezuinigen.  

 

Conclusie: weerstandsvermogen is (ruim) voldoende 

De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de omvang van de risico’s kan worden uitgedrukt via de ‘ratio 

weerstandsvermogen’. Hiertoe wordt de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit gedeeld door het vereiste 

weerstandsvermogen, volgend uit het risicoprofiel. Als deze ratio (tenminste) 1 bedraagt, dan kunnen wij er vanuit 

gaan dat wij onze risico’s voldoende hebben afgedekt. 

 

1. Reserve weerstandsvermogen in relatie tot vereist weerstandsvermogen 

€ 28,9 mln. / 25,1 mln. = 1,15 

 

Conclusie: de omvang van de reserve weerstandsvermogen is voldoende (ratio ≥ 1,0 ≤ 1,4) om de risico’s die we 

lopen op te kunnen vangen.    

 

2. Incidentele weerstandscapaciteit in relatie tot vereist weerstandsvermogen 

€ 58,8 mln. / € 25,1 mln. = 2,34 = ratio weerstandsvermogen 

 

Conclusie: de incidentele weerstandscapaciteit is ‘uitstekend’ (ratio ≥ 2,0) om de risico’s die we lopen op te 

kunnen vangen.  

Verloop van de ratio weerstandsvermogen (begroting) in de afgelopen 5 jaar: 

 

Jaar 2017 2016 2015 2014 2013 

Ratio 2,34 1,84 1,52 1,43 2,10 
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4.1.6. Financiele kengetallen 

In deze paragraaf is de set van vijf financiële kengetallen opgenomen.  

Het betreft de volgende onderwerpen: netto schuldquote, solvabiliteit, grondexploitatie, exploitatieruimte en 

belastingcapaciteit. Deze kengetallen beogen statenleden op eenvoudige wijze inzicht te verschaffen over de 

financiële positie van hun provincie. Ook kunnen provincies ten aanzien van deze onderwerpen onderling op 

uniforme wijze worden vergeleken (benchmark). 

 

1. De netto schuldquote  

De netto-schuldquote bevindt zich normaal gesproken tussen 0 en 100%. Een negatieve uitkomst betekent dat er 

geen netto-schuld is, een situatie die de provincie Utrecht als wenselijk stelt. 

 

1A  Netto schuldquote Rekening  2015 Prim. 

Begroting 

2016  

Prim. Begroting 

2017  

A Vaste schulden       3.750                4.525                        3.750  

B Netto vlottende schulden      3.543              13.485                        3.543  

C Overlopende passiva  445.278             257.641                    445.278  

D 

Financiële activa art 36d,e,f Stt vaste activa, niet de 

Balans    25.000              32.183                      25.000  

E Uitzettingen < 1jaar  536.867             503.242                    536.867  

F Liquide middelen      3.392              15.820                        3.392  

G Overlopende activa  145.313             112.131                    145.313  

H Totale baten (excl mutaties reserves)  437.893             631.449                    397.734  

          

  Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -58,92% -61,40% -64,87% 

 

1B.  Netto schuldquota gecorrigeerd voor verstrekte 

geldleningen 

Rekening  2015 Prim. 

Begroting 

2016 

Prim. Begroting 

2017 

A Vaste schulden       3.750                3.750                        3.750  

B Netto vlottende schuld      3.543              13.485                        3.543  

C Overlopende passiva  445.278             257.641                    445.278  

D 

Financiële activa art 36b,c,d,e,f Stt vaste activa, niet de 

Balans    32.366              37.246                      10.800  

E Uitzettingen < 1jaar  536.867             503.242                    536.867  

F Liquide middelen      3.392              15.820                        3.392  

G Overlopende activa  145.313             112.131                    145.313  

H Totale baten (excl mutaties reserves)  437.893             631.449                    397.734  

          

  Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -60,60% -62,33% -61,30% 

 

2. Solvabiliteitsratio 

Een organisatie is solvabel als zij in staat is om al haar schulden of betalingsverplichtingen te voldoen. Feitelijk is 

dat zo als het eigen vermogen minimaal gelijk is aan het vreemd vermogen, dan komt de ratio uit op 50%.  

 

2.  Solvabiliteitsratio Rekening  2015 Prim. Begroting 

2016 

Prim. Begroting 2017 

A  Eigen vermogen        434.693             380.056                     424.735  

B  Balanstotaal        934.911             610.000                     842.750  

  Solvabiliteit 46,50% 62,30% 50,40% 
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3. Kengetal grondexploitatie 

Omdat de provincie Utrecht, behoudens Hart van de Heuvelrug, in beperkte mate actief grondbeleid voert, is een 

normering van dit kengetal, op dit moment, niet aan de orde. 

 

3.  Kengetal grondexploitatie Rekening  2

015 

Prim. Begroting 

2016 

Prim. Begroting 2017 

A  Niet in exploitatie opgenomen bouwgronden          21.765               39.602                      21.765  

B  Bouwgronden in exploitatie                -                       -                               -    

C  Totale baten (cf art.17 lid c BBV dus excl. mutatie  

reserves        437.893             631.449                     397.734  

  Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 4,97% 6,27% 5,47% 

 

4. Structurele exploitatieruimte 

De ratio Structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte de provincie heeft om de eigen lasten te 

dragen. Structurele baten en lasten zijn die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, 

meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Bij incidentele baten en lasten gaat het om eenmalige baten 

en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Indien de structurele lasten worden gedekt door 

structurele baten is er sprake van materieel begrotingsevenwicht. Een begroting waarvan de structurele baten 

hoger zijn dan de structurele lasten biedt uiteraard meer flexibiliteit dan een begroting waarbij structurele baten en 

lasten in evenwicht zijn. De provincie Utrecht streeft voor dit kengetal veiligheidshalve een ratio na van ten minste 

5%. 

 

4. Structurele exploitatieruimte Rekening  2015 Prim. Begroting 

2016 

Prim. Begroting 

2017 

A  Totaal structurele lasten        496.249             163.024                     163.498  

B  Totaal structurele baten        514.441             194.682                     179.852  

C  Totale structurele toevoegingen aan reserves         75.286               14.880                      11.084  

D  Totaal structurele onttrekkingen aan reserves         76.548               11.697                      11.358  

E  Totale baten        514.441             492.183                     455.373  

  Ratio ((B-A) + (D-C)) / (E) x 100% 3,78% 5,79% 3,65% 

 

5. Belastingcapaciteit opcenten MRB 

Deze ratio geeft aan hoe de belastingdruk in de provincie zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 

Een provincie heeft de mogelijkheid de opcenten te verhogen tot het maximum zoals dat door het Rijk wordt 

bepaald. Dit kengetal zegt niets over de beschikbaarheid van de structurele weerstandscapaciteit. De provincie 

Utrecht wil zich met het opcententarief positief onderscheiden ten opzichte van andere provincies. Voor de ratio 

belastingcapaciteit streven wij 90% na, zodat de lasten van de Utrechtse autobezitter lager uitkomen dan 

gemiddeld in Nederland. 

 

5. Belastingcapaciteit: opcenten MRB Rekening  2015 Prim. Begroting 

2016 

Prim. Begroting 

2017 

A  Aantal opcenten MRB                73                     73                             73  

B  Landelijk gemiddelde aantal opcenten in jaar er voor                81                     82                             80  

  Ratio (A/B) x 100% 90,07% 88,32% 90,70% 
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4.2. Onderhoud kapitaalgoederen 
 
4.2.1. Wat zijn kapitaalgoederen? 

Kapitaalgoederen zijn goederen in eigendom van de provincie die de provincie meerjarig ten dienste staan. Deze 

goederen vragen bij aanschaf (of vervaardiging) veelal substantiële investeringen en vergen daarna regelmatig 

onderhoud. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) noemt in dit kader 

gebouwen, wegen, water, groen en riolering. De belangrijkste kapitaalgoederen van de provincie Utrecht zijn: 

 Provinciale wegen, kunstwerken en groen; 

 Traminfrastructuur 

 Provinciale vaarwegen; 

 Provinciale gebouwen; 

 Grond (zie hiervoor de paragraaf Grondbeleid). 

 

Hierna wordt met betrekking tot deze kapitaalgoederen ingegaan op de volgende aspecten:  

a. Ambitie (en gehanteerde normen voor beheer en onderhoud);  

b. Beheerplan; 

c. Majeure ontwikkelingen; 

d. Achterstanden in onderhoud (waar van toepassing); 

e. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening (waar van 

toepassing). 
 
4.2.2. Provinciale wegen 

Tot het onderhoud van wegen behoort het onderhoud aan de assets (kapitaalgoederen) verharding, kunstwerken 

(inclusief ecoducten en faunapassages), verkeersregelinstallaties, wegverlichting en groen (o.a. bermen en 

beplanting). Dit is conform de indeling zoals die wordt toegepast bij assetmanagement. Assetmanagement is het 

optimaal beheren van kapitaalgoederen die van waarde zijn voor een organisatie. De invulling van ‘optimaal’ 

wordt ingegeven door de doelen die de organisatie nastreeft en de balans tussen prestaties, risico’s en kosten.  

Algemeen uitgangspunt is dat de wegen duurzaam veilig zijn en dat de doorstroming wordt bevorderd. Naast 

bereikbaarheid draagt de provincie ook zorg voor een leefbare omgeving. 

 

De accountant heeft in de managementletter bij de jaarrekening 2015 aandacht gevraagd voor de 

schattingsonzekerheid van de voorzieningen beheer & onderhoud wegen en beheer & onderhoud vaarwegen  en 

verzocht de beheerplannen van de verschillende assets conform BBV-richtlijnen in 2016 te actualiseren. Om deze 

beheerplannen aan te kunnen scherpen zijn berekeningen op basis van kengetallen voor beheer en onderhoud 

voor de lange termijn (2016-2055) noodzakelijk. Tevens worden hierbij de areaalgegevens geactualiseerd en de 

rubricering van de assets verder aangescherpt.  

De resultaten van deze exercitie zullen in de vorm van een Nota ‘Infrastructurele kapitaalgoederen wegen en 

vaarwegen 2016’ nog in 2016 ter besluitvorming aan PS worden aangeboden.  

In aansluiting op deze strategische nota worden de meerjaren beheerplannen van onderstaande assets 

geactualiseerd en verbeterd, zodat de werkzaamheden voor de komende jaren aansluiten op de meerjaren 

beheer en onderhoudsplanning van de lange termijn. De schattingsonderzekerheid van de voorziening wordt 

hiermee sterk gereduceerd.      
Verharding 

38 provinciale wegen 

Specificatie Lengte 

Hoofdrijbaan 301 km 

Fietspaden 226 km 

Parallelwegen 82 km 

stand juni 2015 

 

a. Ambitie 

Voor de vaststelling van normen voor onderhoud aan verhardingen wordt de zogenoemde CROW-methode 

toegepast (CROW is de stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw 

en Verkeerstechniek). Dit is de landelijke systematiek van rationeel wegbeheer. In 2012 is door u het beleid voor 

het onderhoud van verhardingen vastgesteld voor de periode 2013 - 2017. U heeft toen het ambitieniveau 

vastgesteld op een kwaliteitsniveau waarbij 5% van het wegennet onvoldoende is, bepaald volgens de CROW-

methodiek. 
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b. Beheerplan 

Het beheerplan is een nadere uitwerking van het beleidsplan. Het beheerplan wordt jaarlijks opgesteld en geeft 

informatie over de kwaliteit van het voorgaande jaar en bevat de planning voor de komende 5 jaar. Het 

kwaliteitsniveau lag begin 2015 op 94% voldoende, gebaseerd op schademetingen t/m 2014. De verwachting is 

dat, na de verwerking van de schademetingen uit 2015, zal blijken dat de ambitie van “95% voldoende” in 2016 is 

gehaald.  

 

c. Majeure ontwikkelingen 

In 2016 zal het onderhoud aan de N212 conform trajectaanpak uitgevoerd worden. Uitgangspunten bij traject 

aanpak zijn minder hinder voor de weggebruiker en aanpalende beleidsvelden mee laten liften vanuit de 

gedachte werk met werk maken. De overgang van project naar trajectaanpak kan niet in één keer gebeuren maar 

zal in een tijdsbestek van 2 á 3 jaar plaatsvinden. Tijdens deze overgang is het mogelijk dat onderhoud eerder of 

later wordt uitgevoerd. Kosten, afgesproken kwaliteitsnorm en risico’s voor de beleidsdoelstellingen veiligheid, 

doorstroming en leefbaarheid spelen worden meegenomen in deze afweging en zorgen ervoor dat de overgang 

zo soepel mogelijk verloopt.  
Kunstwerken 

Kunstwerken 

Specificatie Aantal 

Bruggen 39 

Beweegbare bruggen 7 

Viaducten  21 

Tunnels 37 

Fietsbruggen 16 

Ecoducten 3 

Duikerbruggen 76 

Diverse 2 

 

a. Ambitie 

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van circa 200 civiele kunstwerken. Met 

civiele kunstwerken worden onder andere bruggen, viaducten, tunnels, keermuren die deel van de 

brugconstructie uitmaken (damwanden, geluidsschermen, et cetera) en duikers bedoeld. De strategische 

onderhoudsfilosofie van de provincie is het kunstwerkenbestand in goede staat te houden (functioneel, veilig en 

schoon).  

 

b. Beheerplan 

In 2010 is het beleidsplan beheer en onderhoud kunstwerken vastgesteld waarin een meer planmatige aanpak 

wordt voorgestaan op basis van technische staat. Indien een kunstwerk het einde van zijn levensduur nadert zal 

dat zichtbaar worden in de periodieke (eens per 5 jaar) inspectierapportages. Voor het bepalen van de technische 

kwaliteitsniveaus van de kunstwerken gebruiken we de NEN 2767-4. De NEN 2767-4 is de norm voor het bepalen 

van de conditie (conditieniveaus van 1 tot 6, hoe hoger de score hoe eerder het kunstwerk aan onderhoud toe is) 

van infrastructuur. De conditiescores van onze kunstwerken liggen momenteel tussen 1 en 4. Bij een 

conditiescore van 4, 5 of 6 zijn onderhoudsmaatregelen vereist.  

 

Bij een (theoretische) restlevensduur van 5 jaar of minder wordt een voorbereidingsplan opgesteld voor het te 

vervangen kunstwerk. Het definitieve besluit tot de vervanging is afhankelijk van de technische staat van het 

kunstwerk.  

 

c. Majeure ontwikkelingen 

In 2017 zal het onderhoud aan de kunstwerken worden uitgevoerd op basis van de in 2016 vastgestelde Nota 

infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen en op basis van het geactualiseerde beheerplan.   

 
  



102 

Verkeersregelinstallaties 

Verkeersregelinstallaties 

Specificatie Aantal 

VRI’s op kruispunten 106 st 

RDI’s op rotondes 5 st 

Toename VRI’s in 2016 door overname of aanleg 4 st 

Afname VRI’s in 2016 door overdracht en vervallen 2 st 

Stand per 1 juli 2015 

 

a. Ambitie 

Het onderliggende beleidsstuk “Geregelde kwaliteit verkeerslichtenbeleid” wordt gevolgd. Belangrijk onderdeel 

binnen het beheer betreft de koppeling van de VRI’s aan de verkeersmanagementcentrale (VMC) van het 

regionale netwerk en aan elkaar volgens de regionaal vastgestelde doorstromingsscenario’s. Deze scenario’s zijn 

mogelijk door samenwerking tussen de partners in de regio.  

 

b. Beheerplan 

Het beheerplan Verkeersregelinstallaties wordt eind 2016 geactualiseerd. 

 

c. Majeure ontwikkelingen 

In 2017 zal het onderhoud worden uitgevoerd op basis van de in 2016 vastgestelde Nota infrastructurele 

kapitaalgoederen wegen en vaarwegen en op basis van het geactualiseerde beheerplan.   

 
Wegverlichting 

Wegverlichting 

Specificatie Aantal 

Lichtmasten 9.100 st 

Armaturen 10.200 st 

Bewegwijzeringsvlaggen met verlichting 1.400 st 

Leds in bermen of asfalt 260 st 

Schakel – en verdeelkasten 132 st 

Stand na overname OVL van gemeenten 2015/2016 

 

 

a. Ambitie 

De ambitie ten aanzien van wegverlichting ligt vast in beleid Duurzaam en verantwoord verlichten 2007-2015. Dit 

beleid richt zich op zuinig energieverbruik in combinatie met sociale- en verkeersveiligheid. Provincie Utrecht past 

het beleid toe met inachtneming van de vigerende wet en regelgeving. Technische vernieuwingen met bewezen 

effectiviteit worden, waar mogelijk, toegepast. Zo worden in 2016 ca. 150 lichtmasten (incl. armatuur) vervangen 

en direct dimbaar gemaakt.  

 

b. Beheerplan 

Het beheerplan voor wegverlichting wordt in het najaar van 2016 geactualiseerd.  

 

c. Majeure ontwikkelingen 

In 2017 zal het onderhoud worden uitgevoerd op basis van de in 2016 vastgestelde Nota infrastructurele 

kapitaalgoederen wegen en vaarwegen en op basis van het geactualiseerde beheerplan.   

 

d. Achterstanden in onderhoud 

De lichtmasten die van gemeenten zijn overgenomen zijn over het algemeen verouderd en zullen in de komende 

jaren vervangen moeten worden. 
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Onderhoud groen 

Het groenbeheer bestaat uit het beheer en onderhoud aan de bermen, sloten, beschoeiing, hagen en bomen 

langs de provinciale wegen. 

 

Onderhoud Groen 

Specificatie Omvang-Lengte-Aantal 

Gras ca. 500 hectare 

Sloten 250 km 

Beschoeiing 16,5 km 

Hagen 25 km 

Bomen ca. 40.000 bomen 

 

a. Ambitie 

 

Bermen 

De provincie Utrecht past ecologisch wegbermbeheer toe langs een groot deel van haar wegen zoals 

geformuleerd onder de noemer “Aanleg en beheer, kwaliteit van de leefomgeving” in het Strategisch 

Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004 – 2020 (SMPU+). Om ervoor te zorgen dat bij het beheer en onderhoud 

van wegen voldoende en tijdig rekening gehouden wordt met de aanwezige flora en fauna wordt er gewerkt met 

de gedragscode provinciale infrastructuur. Deze gedragscode is in het groen bestek geïmplementeerd door 

aanpassing van de standaard procedures. Bij het groenonderhoud mag de verkeersveiligheid niet in het geding 

komen. 

 

Boomcontrole 

De provincie streeft naar een duurzaam bomenbestand langs de provinciale wegen, waarbij rekening wordt 

gehouden met het belang van de verkeersveiligheid, de ecologie en het landschap. Voor de beplanting langs de 

provinciale wegen in Utrecht wordt er samengewerkt om duurzaam beplantingsbestand te handhaven, waarbij 

rekening is gehouden met het belang van zowel verkeersveiligheid als het belang van ecologie, cultuurhistorie en 

landschap.  

 

b. Beheerplan 

Uitgedrukt in cijfers is dat ca. 500 hectare gras dat wordt gemaaid, 250 km sloot, 16,5 km beschoeiing 

onderhouden, 25 km hagen geknipt en ca. 25.000 bomen direct langs de weg, waarvan jaarlijks 1/3 deel een 

veiligheidscontrole krijgt en wordt onderhouden (snoei/vervanging). Bij dit groenonderhoud komt ca. 7600 ton 

maaisel vrij, wat duurzaam wordt verwerkt. Daarnaast wordt in het najaar ca 800 ton aan blad afgevoerd. 

c. Majeure ontwikkelingen 

In 2017 zal het onderhoud aan het groen worden uitgevoerd op basis van de in 2016 vastgestelde Nota 

infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen en op basis van het geactualiseerde beheerplan.   

 

 

d. Achterstanden in onderhoud 

- 

 

e. Uit het beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening 

Ter dekking van bovenstaande beheerplannen is de voorziening Beheer en onderhoud wegen ingesteld.  

 

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud wegen 2015 – 2020 (bedragen x € 1.000) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Beginsaldo 8.211 4.390 9.075 9.361 9.847 9.816 

Storting 9.436 9.485 9.552 9.610 9.632 9.654 

Onttrekking 9.243 8.814 9.266 9.124 9.663 9.866 

Eindsaldo 8.404 9.075 9.361 9.847 9.816 9.604 
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Categorie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Onderhoud verhardingen 4.287 4.551 4.618 4.646 4.885 4.888 

2. Renovatie wegverhardingen 3.391 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 

3. Onderhoud beweegbare kunstwerken 174 350 255 185 625 625 

4. Vervanging verkeersregelinstallaties en 

RVM 

-201 260 740 640 500 
700 

5. Groot onderhoud wegverlichting 286 328 328 328 328 328 

6. Onderhoud groenvoorziening en 

ecopassages 

1.306 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 

Totaal uitgaven 9.243 8.814 9.266 9.124 9.663 9.866 

 
4.2.3. Traminfrastructuur 

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor de instandhouding en verbetering van de gehele traminfrastructuur. 

Deze infrastructuur bestaat uit rijdend materieel (de SIG trams), haltevoorzieningen, 

(rail)infrastructuur en de remise. 

 

Traminfrastructuur 

Specificatie volume 

SIG trams 26 stuks 

Km spoor 20 km 

Haltes 23 stuks 

DRIS panelen op tram- bushaltes 430 stuks 

 

a. Ambitie 

De veilige exploitatie van het tramsysteem staat voorop en is bepalend voor de beheer en onderhoud 

uitgangspunten van de traminfrastructuur. Daarnaast bepalen de beschikbaarheids- en betrouwbaarheidseisen 

de beheer- en onderhoudsambitie. Als wettelijk kader is de Wet lokaal spoor van toepassing, in werking getreden 

op 1 december 2015. Gedeputeerde Staten heeft Regiotram Utrecht (RU) aangewezen als beheerder voor het 

lokaal spoor.  

 

b. Beheerplan 

De kaders en topeisen voor onderhoudsniveau zijn beschreven in het Integrale programma van Eisen 

tramsysteem regio Utrecht (IPvE). 

In het IPvE worden de kwaliteitseisen van het tramsysteem beschreven. De te leveren prestaties zijn opgenomen 

in een Service Level Agreement (SLA). De prestaties hebben betrekking op Veiligheid Beschikbaarheid, 

Betrouwbaarheid, Kwaliteit, Duurzaamheid en Omgevingsbeleving. Het IPvE en de SLA dienen als basis voor het 

Strategisch Asset Management Plan (SAMP). Het SAMP is het Beheerplan wat ieder jaar conform de Wet lokaal 

spoor wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten.  

Het SAMP wordt gedetailleerder uitgewerkt in een Assetmanagementplan.  Dit integraal plan beschrijft per areaal 

van de traminfrastructuur de onderhoudsstrategie. De assets van Regiotram worden risicogestuurd onderhouden. 

Met een op risicogestuurd onderhoudsmodel wordt bedoeld dat risico’s, prestaties en kosten worden 

geoptimaliseerd.   

 

Door het toepassen van Assetmanagement is het mogelijk om de risico’s, prestaties en financiële aspecten van 

haar bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levensduur te beheersen en waarde te laten generen, zodanig dat 

het optimaal bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Regiotram doet Assetmanagement 

volgens een internationale standaard, PAS 55/ISO 55000, waarvoor Regiotram in 2014 is gecertificeerd. 

 

c. Majeure ontwikkelingen 

 

Nieuwe Tramremise 

De bestaande tramremise is 30 jaar oud en wordt aangepast en uitgebreid in verband met de komst van nieuw 

materieel voor de Uithoflijn. Oplevering staat gepland eind 2017, in aansluiting op de planning van de realisatie 

van de Uithoflijn. 
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Uithoflijn 

Op 20 juni 2012 is de Bestuursovereenkomst Uithoflijn tussen BRU en Gemeente Utrecht getekend voor de 

realisatie van de Uithoflijn. Doel van het project Uithoflijn is de aanleg van een vanaf medio 2018 goed 

functionerend tramvervoersysteem van Utrecht Centraal tot P+R De Uithof, dat goed is ingepast in de omgeving 

en aansluit op het overige openbaar vervoer. Eind 2014 is de aanbesteding van de infrastructuur en het materieel 

afgerond. Het project bevindt zich momenteel in de uitvoeringsfase 

 

Overwegbeveiligingsinstallaties 

In 2016 is gestart met de uitvoering van de vervanging van 18 overwegbeveiligingsinstallaties op de SUNIJ-lijn. 

De huidige installaties zijn 30 jaar oud en dienen te vervangen worden. De uitvoering is in 2017 gereed 

 

Grootschalige vervanging Infrastructuur 2 (GVI-2) 

InIn 2014 is het laatste deel van het project Grootschalige Vervanging Infrastructuur fase 1 (GVI 1c) uitgevoerd. 

Het 

gaat om de vervanging van de traminfrastructuur op het gedeelte Utrecht Centraal tot aan Nieuwegein 

Stadscentrum.  

In 2020 zal fase 2 worden uitgevoerd. Dat betreft de vervanging van de uiteinden van Nieuwegein 

Stadscentrum naar Nieuwegein Zuid en naar IJsselstein. 

 

d. Achterstanden in onderhoud 

- 

 

e. Uit het beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief 

 

In de begroting zijn de volgende bedragen opgenomen voor Beheer en Onderhoud (prijspeil 2016).  

 

Categorie ( x €1.000) 2017 2018 2019 2020 

1. Algemeen 425 425 425 425 

2. Infrastructuur 4.038 4.038 4.038 4.038 

3. Trammaterieel 3.141 4.123 5.105 5.105 

4. Haltes 752 752 752 752 

5. Remise 570 770 770 770 

6. Telematica 1.525 1.625 1.611 1.417 

Totaal uitgaven 10.451 11.733 12.701 12.507 

 

Toelichting 

 

Trammaterieel 

Vanaf 2018 nemen de Beheer- en onderhoudslasten toe vanwege de uitbreiding met de Uithoflijn. 

 

Remise 

Vanaf 2018 nemen de Beheer- en onderhoudslasten toe vanwege de Nieuwe Tramremise. 

 

Telematica 

In 2016-2018 wordt geïnvesteerd in een nieuw distributiesysteem (betaal- en verkoopapparatuur).  

 

 

 
4.2.4. Provinciale vaarwegen 

Vaarwegen 

Specificatie Lengte 

Eem, vanaf Amersfoort tot aan het Eemmeer 18 km 

Merwedekanaal, vanaf de provinciegrens tot aan de 

Lek 

6 km  

Oude Rijn, vanaf de provinciegrens tot aan de 

gemeentegrens van Woerden 

2.5 km 
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a. Ambitie 

Uitgangspunt voor de provinciale vaarwegen is dat zij in 2015 voldoen aan de normen voor vaardiepten, mede 

gebaseerd op de klassenindeling van de Conferentie van Europese Ministers van Transport (CEMT), de 

richtlijnen van de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) en de Commissie Vaarwegbeheerders 

(CVB) Richtlijnen Vaarwegen 2005. Op dit moment (2015) voldoen wij als gevolg van de baggerwerkzaamheden 

aan deze norm. Gelet op de voortdurende aanwas van vooral baggerspecie, is het vaarwegprofiel een 

doorlopend aandachtspunt.  

Het kwaliteitsniveau voor de Eem is uitgewerkt in de Eemvisie. In de Eemvisie is het profiel van de Eem 

gebaseerd op CEMT-klasse lll (tot 1.000 ton vrachtschepen). Het visiedocument voorziet in recreatief 

vaarweggebruik en de mogelijkheid om beroepsvaart tot 1000ton naar Amersfoort mogelijk te maken en te 

houden.  

 

b. Beheerplan 

Het beheerplan van de Eem, wat in nauw overleg met het Waterschap en de gemeente Amersfoort is vastgesteld, 

voorziet in periodiek onderhoud, vervanging beschoeiingen en baggeren. Deze werkzaamheden worden in de 

vorm van een meerjarig bestek uitgevoerd.  

 

Voor wat betreft het Merwedekanaal is het nautisch beheer, het vaarwegbeheer en het onderhoud overgedragen 

aan de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland krijgt volgens afspraak een jaarlijkse vergoeding van 

€ 649.000. In het najaar van 2016 worden deze bedragen geactualiseerd. 

 

c. Majeure ontwikkelingen 

In 2017 zal het onderhoud aan de vaarwegen worden uitgevoerd op basis van de in 2016 vastgestelde Nota 

infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen en op basis van het geactualiseerde beheerplan.   

 

d. Achterstanden in onderhoud  

- 

 

e. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening 

 

 

Ter dekking van de kosten is de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen ingesteld. 

 

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen 2015 – 2020  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Beginsaldo 15.494 17.116 17.189 16.651 16.222 16.053 

Stortingen 1.244 1.327 1.327 1.327 1.327 1.327 

Onttrekkingen  711 1.254 1.865 1.756 1.496 2.111 

Eindsaldo 17.116 17.189 16.651 16.222 16.053 15.269 

 

Met ingang van 2015 heeft de provincie op grond van de Waterwet vaarwegbeheerders aangewezen. Voor 

bepaalde wateren, namelijk daar waar het vaarwegbeheer ten opzichte van het reguliere watersysteembeheer tot 

substantiële meerkosten leidt, geldt de wettelijke verplichting om de kosten hiervan te vergoeden. De kosten 

welke betrekking hebben op groot onderhoud verlopen ook via de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen. 

 
4.2.5. Provinciale gebouwen 

 

Provinciale gebouwen 

Specificatie Aantal  

Provinciehuis Archimedeslaan 6 1 

Monumentale pand Paushuize  1 

Dienstwoningen 2 

Steunpunten in De Meern en in Huis ter Heide 2 
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Huis voor de provincie  

 

a. Ambitieniveau 

 

Het Huis voor de provincie bestaat uit 18 verdiepingen en een entreepartij met receptie, koffiecorner, diverse 

zitcorners  en een restaurant. In het gebouw is ook een ondergrondse parkeergarage aanwezig en een centraal 

vergadercentrum. Diverse verdiepingen zijn verhuurd. 

 

De actuele staat van installaties en gebouwdelen is conform de gestandaardiseerde en gangbare NEN 2767 

normering uitgedrukt in een zespuntsschaal. Voor het preventief en correctief onderhoud is een externe 

leverancier gecontracteerd met als opdracht de installatie en gebouwdelen op conditiestaat 3 te behouden. 

Conditiestaat 3 wordt gedefinieerd als redelijke conditie met plaatselijk zichtbare veroudering. 

 

b. Beheerplan 

 

Periodiek dient de meerjaren onderhoudsprognose te worden bijgesteld teneinde het sturen op 

onderhoudskosten en het plannen van werkzaamheden in relatie tot conditiegestuurd onderhoud in balans te 

houden. Eventuele investeringsvoorstellen zullen in de kadernota 2017 worden opgenomen. 

 

c. Majeure ontwikkelingen 

 

Om het Huis voor de provincie aan de ambities met betrekking tot duurzaamheid te voldoen wordt een 

verdiepingsslag gemaakt. De rendabiliteit van de aansluiting op de WKO-installatie van A.S.R. wordt vergeleken 

met andere mogelijkheden van het gebouw en haar installaties. Daarnaast zullen diverse maatregelen worden 

onderzocht en in uitvoering worden genomen om de energielasten te reduceren en het behaaglijkheidsgevoel van 

de medewerkers te vergroten. Naast de voorziene uitgaven voor beheer en onderhoud zullen de kapitaallasten 

voor een groot deel bepaald worden naar aanleiding van de duurzaamheidsbevindingen. Eén van deze aspecten 

betreft een investeringsaanvraag van onder andere de uitfasering van de dynamische no-breakinstallatie / 

noodstroomaggregaat. Op basis van haalbaarheidsonderzoeken zullen investeringsaanvragen, indien van 

toepassing, worden bijgesteld.  

 

Om het Huis voor de provincie aantrekkelijk te houden voor haar gebruikers en huurders wordt ook nadrukkelijk 

gekeken naar esthetische aanpassingen waarbij een sobere, doeltreffende en duurzame uitstraling wordt 

nagestreefd. Het betreft de Statenzaal en de bamboevloer van het vergadergebied. De benodigde investeringen 

passen binnen de hiervoor gestelde kaders.  

 

d. Achterstanden in onderhoud 

 

Er zijn geen achterstanden in het onderhoud. 

 

e. Uit het beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van de voorziening 

 

De lasten vanuit het beheerplan worden deels ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud Huis voor 

de provincie en Paushuize.  

      Bedragen x € 1.000 

Voorziening Groot onderhoud 

Provinciehuis en Paushuize  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Beginsaldo 270 349 243 164 117 165 

Stortingen 523 183 183 183 183 183 

Onttrekkingen  445 289 262 230 135 353 

Eindsaldo 349 243 164 117 165   -5 

Verloop van de voorziening Groot Onderhoud provinciehuis en Paushuize 2015 – 2020 

 

Naast het onderhoud wat via de voorziening groot Onderhoud loopt, wordt er ook rekening gehouden met 

vervangingsinvesteringen. Naast de vervanging van de dynamische no-break installatie staat ook de vervanging 

van de toiletcombinaties, groot onderhoud van de bamboevloeren en de dieptereiniging van de gevels gepland. 
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De financiële doorkijk op langere termijn kan met de implementatie en uitvoering van het nieuwe MJOP worden 

herzien en aangepast waardoor voorzieningen groot onderhoud beter worden verdeeld en onttrekkingen ten 

opzichte van het eindsaldo worden genivelleerd.   

 

      Bedragen x € 1.000 

Vervangingsinvestering Provinciehuis 

en Paushuize 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Verwachte investeringen  656 2.176 435 162 0 1.011 

Overzicht vervangingsinvesteringen Provinciehuis 2015 - 2020 

 

Deze investeringen worden geactiveerd en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden ten laste van de 

reserve Huisvesting gebracht. Zie bijlage ‘de staat van reserves’ voor het verloop van deze reserve. 

 

Paushuize  

a. Ambitie 

 

Paushuize behoort tot de meest duurzame monumentale gebouwen van Nederland en is als cultureel erfgoed 

door renovatie behouden en wordt voor het publiek in beperkte mate opengesteld. Het gebouw heeft voor de 

provincie een representatieve functie en vormt de ceremoniële werkplek van de Commissaris van de Koning. 

Paushuize wordt geëxploiteerd door een externe organisatie voor vergaderingen en andere bijeenkomsten.  

 

Het ambitieniveau voor het onderhoud van het monumentale pand ligt op conditieniveau 3 volgens de NEN 2767. 

De functievervulling van bouw- en installatiedelen voldoen aan de gestelde verwachtingen omtrent sober en 

doelmatig onderhoud. De dienstwoningen zijn voor 30 jaar verpacht aan Stichting Stadsherstel. Zij dragen zorg 

voor het beheer en onderhoud van de dienstwoningen gedurende deze periode.  

 

b. Beheerplan 

 

Vanwege het karakter van Paushuize is voor het bouwkundig onderhoud een specifieke aannemer 

gecontracteerd, die gespecialiseerd is in onderhoud van monumentale panden. Deze aannemer en daarnaast de 

contractant voor het installatieonderhoud zijn vanaf 1 september 2016 geheel verantwoordelijk voor de 

instandhouding van het gebouw. Het beheer en onderhoud van Paushuize is ook opgenomen in het MJOP.  

 

c. Majeure ontwikkelingen 

 

Sinds de grote renovatie van Paushuize zijn er geen grote onderhoudswerkzaamheden geweest. Voor 2017 staat 

planmatig onderhoud zoals schilderwerk aan de kozijnen gepland. 

 

d. Achterstanden in onderhoud 

Er zijn geen achterstanden in het onderhoud. 

 

e. Uit het beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van de voorziening 

Ten behoeve van het onderhoud van het provinciehuis en Paushuize is een voorziening ingesteld.  

Zie hiervoor het onderwerp Provinciehuis van deze paragraaf. 

 

Steunpunten in De Meern en Huis ter Heide 

 

a. Ambitie 

Vanuit het steunpunt Veenweide in De Meern beheert de provincie haar wegen in het westelijk deel van de 

provincie Utrecht. Op de locatie Huis ter Heide is de Regionale Verkeersmanagement Centrale van de provincie 

gehuisvest. De Verkeersmanagement Centrale bundelt alle kennis en informatie over verkeer in de provincie 

Utrecht. Vanuit Huis ter Heide onderhoudt de provincie ook haar wegen in het oostelijk deel van de provincie.  

Ook voor de steunpunten geldt een conditieniveau 3 conform de NEN 2767. 
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b. Beheerplan 

Ook voor het gebouwbeheer van de steunpunten is een MJOP opgesteld. Aan de hand hiervan vindt correctief en 

preventief onderhoud plaats. Ook dit onderhoud is in 2016 uitbesteed en gaat provincie Utrecht de regievoering 

op zich nemen.  

 

c. Majeure ontwikkelingen 

Geen. 

 

d. Achterstanden in onderhoud 

Er zijn geen achterstanden in het onderhoud. 

 

e. Uit het beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van de voorziening 

Ten behoeve van het onderhoud van de steunpunten is een voorziening aanwezig. 

    Bedragen x € 1.000 

Voorziening Steunpunten in De Meern 

en Huis ter Heide 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Beginsaldo 116 112  45     0   10   27 

Stortingen   60   60  60   60   60   60 

Onttrekkingen    64  127 105   50   43   18 

Eindsaldo 112   45     0   10   27   69 

Verloop van de voorziening Groot Onderhoud Kantons 2015 – 2020 
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4.3. Financiering/ Treasury 
 
4.3.1. Provinciale ontwikkelingen 

Naar verwachting is begin 2017 het totaal belegd vermogen € 374 mln.  Dit is aanzienlijk minder dan aan begin 

2016 vanwege de investeringen bij OV (zie staat van vaste activa). Deze trend zet zich in 2017 voort tot een 

belegd vermogen van 264 mln. De liquide middelen worden uitgezet conform de wet FIDO en de bepalingen in de 

Verordening interne zaken provincie Utrecht 2016. Voor een steeds minder groot deel betreft het middelen uit de 

oude portefeuille op de kapitaalmarkt. Zo hebben we geen obligaties meer (ook de BRU beleggingen zijn 

vrijgekomen) en de laatste garantieproducten van 25 mln. lopen af in 2022.  

 

 

Uitstaand kapitaal per 1 januari 2017                                                                            Bedragen x € 1.000 

  Bedrag Bedrag Mutatie 

  1-1-2016 1-1-2017 in 2017 

Kapitaalmarkt    

Obligaties 0 0 0 

Garantieproducten 60.043 25.000 0 

Totaal kapitaalmarkt 60.043 25.000 0 

    

Geldmarkt     

Rekening-courant 3.392 0 0 

Saldo bij de schatkist 446.693 349.000 110.000 

Totaal geldmarkt 450.085 349.000 110.000 

     

Totaal kapitaal- en geldmarkt 510.128 374.000 110.000 

 
4.3.2. Marktontwikkelingen, rendementen en treasuryresultaat 

Marktontwikkelingen 

De situatie op de financiële markten vraagt nog de aandacht. De rentes op de markten van de degelijke Euro-

landen zijn nog steeds extreem laag door actief beleid op dit punt van de Europese Centrale Bank. Voor 2017 en 

ook de jaren daarna word niet verwacht dat de rente belangrijk gaat stijgen. Voor onze ramingen houden we hier 

rekening mee en stellen de verwachte rentepercentages voor de schatkist nu op 0% voor de komende jaren. Dit 

is namelijk ook de huidige rentestand. Ondanks de lage rentes stellen banken en andere privaat-

kapitaalverstrekkende partijen zich nog steeds erg terughoudend op bij financieringsvraagstukken en wordt er 

steeds vaker een weg gezocht richting de overheid zoals de Provincie Utrecht.  

 

De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) verplicht de Provincie Utrecht overtollige middelen primair 

aan te houden in de schatkist bij het Ministerie van Financiën of bij andere overheden.  

 

Risico analyse met betrekking tot de resterende portefeuille 

In de resterende, nog niet bij de schatkist ondergebrachte, portefeuille van € 25 mln. bevatten nagenoeg geen 

risico’s meer. Het bedrag van € 25 mln. is gegarandeerd. Wij hanteren daarom hetzelfde lage risicopercentage 

als bij de vorige begroting.  

 

Rendementen en treasuryresultaat 

Het treasuryresultaat wordt begroot onder de algemene middelen. In de navolgende tabel is het verwachte 

resultaat voor het begrotingsjaar 2017 uitgewerkt. Hierbij is uitgegaan van de rentetarieven die verwacht kunnen 

worden op basis van verplicht schatkistbankieren van het ministerie en de verwachte blijvende lage rentes bij de 

Nederlandse Bank. Voor 2017 gaan we uit van een rentepercentage schatkistbankieren rekening-courant van 

0,0%. De Provincie Utrecht berekend vanaf 2017 geen interne rente als opbrengst voor treasury meer door bij 

investeringen. Er zijn nog wel enkele bestuurlijk afspraken van voor 2017 die als opbrengst voor treasury worden 

geboekt waarmee toekomstige kapitaallasten kunnen worden gedekt.  
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4.3.3. Treasurybeleid 

 

De Provincie Utrecht is een bestedingshuishouding. Hoofddoel is niet het aanhouden van middelen om daar 

rendementen uit te halen. Echter voor de te verwachten (beleids)verplichtingen en voorzieningen zullen altijd 

middelen aangehouden moeten worden. Zolang deze middelen niet zijn aangewend (er rusten uiteraard wel 

claims op), zullen deze uit hoofde van treasury worden belegd. Het treasurybeleid bepaalt hoe we dit doen. 

 

Het treasurybeleid wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de wettelijke en de door de staten uitgezette kaders. 

Het is namelijk de rol van PS met de provinciebegroting en de beleidssector het budgettaire kader en 

doelstellingen voor de uitoefening van de publieke taak te bepalen (beleidsverplichtingen) en daarmee ook de 

hoogte van de aan te houden middelen. 

 

In verband met de herziening van de wet FIDO en het BBV is het treasurystatuut, samen met de verordening 

interne zaken, herzien. Het financieringsbeleid wordt middels de ASV en een afwegingskader in 2017 

vormgegeven.   

 

Kasgeldlimiet 

De vlottende middelen overtreffen de vlottende schulden ruimschoots. De provincie blijft daarmee royaal binnen 

de gestelde norm ten aanzien van de kasgeldlimiet. 

 

Renterisiconorm 

Aangezien er geen sprake is van ingeleend geld, wordt er zonder meer aan de renterisiconorm voldaan. 

 

Rentebaten en –lasten 

Wij hebben geen rentelasten naar aanleiding van geleend geld. De tijdelijke liquiditeitsoverschotten leiden 

vanwege de lage rentestand niet meer tot treasury-inkomsten. Gezien onze liquiditeitspositie verwachten wij voor 

2017 geen externe financieringsbehoefte. 

 

Kredietrisico 

De oude portefeuilles aan uitzettingen zijn in 2016 verder afgebouwd tot € 25 mln. Dit blijft zo tot 2022. Nieuwe 

uitzettingen vallen binnen de nieuwe wet FIDO. Door deze wet lopen wij hierbij geen bijzonder kredietrisico. 

 

  

Bedragen berekend per 31 december 2016       Bedragen x € 1.000 

   

Renteopbrengsten   

Obligaties 0 

Garantieproducten 0 

  

Schatkistbankieren 0 

Opbrengsten bestuurlijke afspraken PU 534 

Opbrengsten bestuurlijke afspraken BRU 3.163 

Totale renteopbrengsten 3.697 
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4.4. Bedrijfsvoering 
 

De provincie Utrecht heeft de organisatie van haar bedrijfsvoering zo inricht dat de toegevoegde waarde voor het 

primair proces maximaal is en de omvang van de overhead minimaal. We werken toe naar een compacte, 

efficiënte en dienstverlenende organisatie waarin het realiseren van onze inhoudelijke doelen centraal staat. Het 

primaire proces heeft een kwalitatief goede ondersteuning die de uitvoering versterkt. We werken aan een 

kwaliteitsimpuls voor de bedrijfsvoering. Er ligt een advies voor de Topstructuur van de provincie, waarin specifiek 

aandacht is voor optimalisering van de bedrijfsvoering. 
 
4.4.1. Duurzaamheid 

Alle reguliere vervangingen binnen het gebouw worden zo duurzaam mogelijk gerealiseerd. In 2017 ligt er een 

overkoepelend afwegingsinstrument, waarmee kosten, baten en (wettelijke) verplichtingen tegen elkaar kunnen 

worden afgewogen. Voor deze werkwijze is gekozen naar aanleiding van de voorbereiding van 1-meting voor de 

CO2-footprint en de WKO-meting. Hierin werd een instrument gemist om hieruit voortvloeiende acties goed in het 

MJOP te passen en een volgordelijkheid te kunnen verantwoorden. 

Door het werken met het afwegingsinstrument krijgen wij een plan van aanpak waardoor wij in 2020 gaan voldoen 

aan het convenant Verduurzamen gebouwgebonden energiehuishouding kantorenpark Rijnsweerd (2013). Hierin 

is afgesproken dat het kantorenpark in 2020 een CO2-besparing van 30% gerealiseerd heeft. Daarnaast dienen 

de individuele vastgoedeigenaren ervoor te zorgen dat hun kantoorgebouwen in 2020 energielabel C of beter 

hebben.  

 

Uiterlijk in 2020 moet 10% van het publieke inkoopbudget circulair aanbesteed worden. Daarmee kunnen de 

economische, sociale en ecologische kansen die de circulaire economie de regio biedt verzilverd worden. In de 

aanloop hiernaartoe is het circulair inkopen in de provinciale inkoopprocessen,- beleid en –strategie geïntegreerd. 

Dit komt voort uit de verplichtingen in het kader van de Green Deal Circulair inkopen. 
 
4.4.2. Informatievoorziening 

Ontwikkelingen in het I-domein gaan snel. Digitale toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de cloud 

nemen toe. Informatie zal nog meer worden gedeeld (Open Data) en wordt nog meer met elkaar verbonden 

(Internet of Things). Ook de overheid gaat digitale platformen intensiever gebruiken voor het halen en brengen 

van informatie. Tegelijk worden voor de overheid regels gesteld aan het uitwisselen van informatie (Wet 

Datalekken, Europese privacy, Wet Open Overheid). Deze ontwikkelingen en de uitvoering van de regels vraagt 

om een continu herijking van het informatieveiligheidsbeleid. Nieuwe vormen van beveiligingsincidenten vragen 

ook om snel en accuraat handelen en, indien nodig, om bijstelling van activiteiten. In 2017 ligt de focus bij de 

uitvoering van het in 2016 vastgestelde beleid en Plan van Aanpak informatieveiligheid. Simultaan daaraan gaan 

we ons voorbereiden op beleid voor na 2018 waarbij nog meer de integratie van de verschillende onderwerpen 

wordt onderzocht (datalekken, informatieveiligheid, web richtlijnen, testmanagement etc.) De focus komt dan nog 

meer te liggen bij continuïteit doelstellingen van de provincie. Daar waar mogelijk gaan we binnen de regio en/of 

tussen provincies samen werken en wordt gebruik gemaakt van handreikingen die op landelijk niveau 

(ministeries, IPO, VNG, Cyber Security Raad) worden ontwikkeld. Anders dan voorgaande jaren zal 

informatieveiligheid  zowel formatief als financieel, structureel en planmatig om aandacht vragen om daarmee de 

betrouwbaarheid en integriteit van data en informatie voor medewerkers, burgers, bedrijven en mede overheden  

te borgen.  

 

Er is een convenant met betrekking tot Open data met meerdere gemeentes overeengekomen, de provincie 

participeert daar actief in. Samen met gemeentes draaien we pilots voor de maatschappelijke opgaven, waarin 

onderzocht wordt hoe we informatie nog beter kunnen benutten. We werken daarin samen met maatschappelijke 

partners die actief zijn in het domein ‘open data’, om gericht activiteiten te organiseren. Separaat hieraan komt 

een hernieuwde visie hoe de provincie hiermee om wilt gaan.  

 

Het project Presto is de tweede fase ingegaan. In 2017 wordt de module facilitair geïmplementeerd. Daarnaast 

zal onderzocht worden of en hoe de HRM-module geïmplementeerd moet worden. 
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4.4.3. Organisatieontwikkeling 

Belangrijke ontwikkelingen als de opkomst van de netwerksamenleving, de alsmaar voortgaande digitalisering (en 

daarmee de beschikbaarheid van kennis voor iedereen), de herverdeling van middelen en verandering in de 

overheidsfinanciën zijn de komende jaren van grote invloed op onze organisatie. Hierbij past een organisatie met 

een sterke identiteit die flexibel kan inspelen op wat in de omgeving aan de orde is. Dit vraagt om medewerkers 

die breed en flexibel inzetbaar zijn. Hier investeren we in. Maar ook om een goede personeelsplanning, waarbij 

inzicht bestaat over benodigde kerncompetenties en deskundigheid en de beschikbaarheid daarvan in de 

organisatie en op de arbeidsmarkt, is nodig. De personeelskosten vormen een substantieel onderdeel van de 

begroting. De totale personeelskosten in de begroting 2017 bedragen € 56,8 mln. gebaseerd op een totale 

formatie van 677 fte. Inzicht in formatie, bezetting en inhuur en de daarvoor benodigde middelen in relatie tot de 

uit te voeren werkzaamheden maakt het mogelijk strategische keuzes te maken voor de opbouw van het 

personeelsbestand. Enerzijds zullen begrotingsgrondslagen en normeringen verder worden aangescherpt en de 

uitvoering daarvan worden bewaakt via managementrapportages. Anderzijds wordt beleid ontwikkeld om het 

hoofd te kunnen bieden aan de dynamiek van de praktijk en het management voldoende regelruimte te geven bij 

het oplossen van onvoorziene bezettingsproblemen. 

 

De basis voor onze huidige organisatieontwikkeling is gelegd in het vorige coalitieakkoord (2011 -2015 “Focus, 

Vertrouwen, Oplossingsgericht”) met als pijlers de focus op kerntaken, het vertrouwen in de samenleving en een 

oplossingsgerichte overheid. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en pakken we met het huidige coalitieakkoord 

(2015-2019 ‘In verbinding”) door op de ingezette koers voor de organisatieontwikkeling. Dat wil zeggen, nóg 

gerichter en met nóg meer inzet werken aan het behoud en de versterking van Utrecht als Europese topregio. 

Waar mogelijk wordt samengewerkt met regiopartners, gemeente Utrecht, Rechtbank, enz. Voorbeelden hiervan 

zijn het juridisch netwerk dat in- en extern wordt uitgebouwd. 

 

We werken aan een contourenschets voor een mogelijke Gemeenschappelijke Regeling op het gebied van ICT-

infra met de gemeentes Utrecht en Montfoort/IJsselstein (UW-samenwerking). De provincie kan op termijn de 

kwantiteit en kwaliteit van het ICT-netwerk niet meer borgen. De organisatie is te groot voor servet en te klein 

voor tafellaken. Door schaalvergroting kunnen ontwikkelingen op het gebied van ICT en de dienstverlening op 

termijn kwalitatief en kwantitatief worden geborgd. 

 

Binnen de P4 is verkend welke kansrijke samenwerkingsverbanden op het terrein van de bedrijfsvoering er zijn.. 

Dit heeft  de volgende vier projectlijnen opgeleverd: Uitwisseling en delen van personeel, Gezamenlijke 

aanbestedingen, Uitwisselen van kennis en gezamenlijk beleid opstellen en Inbesteden van diensten en oprichten 

van expertisecentra.  Deze vier projectlijnen worden verder uitgewerkt. Ook onderzoeken we waar op de 

verschillende deelterreinen kansen liggen voor verdere samenwerking.  

De organisatie werkt hard aan het invullen van de jaarlijkse participatiebanen .  
 
4.4.4. Financiën 

Het BBV betreft het financieel verslagleggingskader voor provincies en gemeenten. In 2014 heeft een 

adviescommissie, bestaande uit de VNG, het ministerie van BZK en vertegenwoordigers van gemeenten en 

provincies, onder voorzitterschap van Staf Depla, wethouder van Eindhoven, een rapport uitgebracht over 

vernieuwing van het BBV. De op dat moment geldende versie van het BBV dateert van 2004. De vernieuwing van 

het BBV is vooral gericht op het verbeteren van de sturingsinformatie en de onderlinge vergelijkbaarheid. 

Hiermee wordt horizontale sturing en verantwoording verder versterkt. In het Staatsblad 2016, nr. 101 is het 

wijzigingsbesluit BBV gepubliceerd. De vernieuwing van het BBV bestaat uit zeven ‘thema’s’ (financiële 

kengetallen, beleidsindicatoren, taakvelden, verbonden overhead, investeringen van maatschappelijk nut en 

grondexploitaties) die in de begroting 2017 zijn verwerkt. 

De vernieuwing van de beleidsindicatoren heeft voor de begroting 2017 nog geen gevolgen, omdat de 

beleidsindicatoren voor provincies nog onderhanden zijn. In IPO-verband is, gelet op de eigenheid van provincies, 

aangegeven dat het IPO zelf met een voorstel voor de basisset voor provincies zal komen die voor de begroting 

2018 verplicht gesteld zal worden bij ministeriële regeling. In de begroting 2017 mogen provincies daarom nog 

gebruikmaken van de bestaande zelfgekozen beleidsindicatoren. 

 

Om het nieuwe verdeelmodel, zoals opgenomen in het eindrapport van de commissie Jansen (2014), formeel te 

kunnen doorvoeren, is het nodig de Financiële-verhoudingswet (Fvw) te wijzigen. Het wetswijzigingstraject is 

gestart en de reacties van het IPO en de Raad voor de financiële verhoudingen zijn respectievelijk in april en mei 

2016 ontvangen. Na verwerking van de beide adviezen zal het wetsvoorstel ter advisering aan de Raad van State 

worden aangeboden. Het streven is inwerkingtreding van deze wetswijziging op 1 januari 2018  
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Vennootschapsbelasting 

Vanaf 1 januari 2016 vallen ook overheidsondernemingen onder de Vennootschapsbelasting (Vpb). Daarmee 

wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor private en overheidsondernemingen en worden ongewenste 

verstoringen van de concurrentieverhoudingen zoveel mogelijk voorkomen. De concrete impact is op basis van 

een quick scan onderzocht. Een aantal activiteiten vragen nog om een nadere uitwerking. Waarbij onze insteek is 

om de administratieve lasten en het betalen van Vpb zoveel mogelijk te beperken. Mogelijk raakt het ons beleid 

rond deelnemingen, vermogensbeheer en grond.  

 

Jaarlijks moeten we 25% Vpb betalen over het saldo van bepaalde fiscale baten en lasten over dat jaar. 

Onderling kunnen baten en lasten met elkaar worden verrekend (gecompenseerd). Medio 2018 zal de aangifte 

Vpb worden ingediend over het boekjaar 2017. Een concreet bedrag aan te betalen belasting over 2017 is nu nog 

niet te berekenen. Op dit moment (augustus 2016) zijn namelijk nog niet alle landelijk geldende richtlijnen door de 

Belastingdienst gepubliceerd. Indien en voor zover over 2017 een last voortvloeit vanuit de Vpb, leggen wij dit via 

de Planning- & Controlcyclus aan u voor. 

 

Betaalgedrag 

Tijdige betaling van rekeningen is van wezenlijke invloed op de financiële positie van ondernemingen. Daarom is 

een goede invulling van betaaltermijnen onderdeel van het ondernemerschapsbeleid. De provincie heeft op dit 

punt een voorbeeldfunctie te vervullen.  

 

Naam 

indicator 

Omschrijving Streef 

waar-

de 

2015 

werk. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Betaal-

gedrag 

Facturen betaald 

binnen 30 dagen 

95% 86%  91% 93% 95% 95% 
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4.5. Verbonden partijen 
 
4.5.1. Inleiding 

 

De provincie Utrecht heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen en stichtingen. 

Daarnaast wordt deelgenomen in diverse vennootschappen. Deze worden in deze paragraaf toegelicht. 

 

Verbonden partijen zijn samenwerkingsverbanden van de provincie Utrecht en externe partijen waarin de 

provincie Utrecht zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft en die de status van publiek- of 

privaatrechtelijk rechtspersoon hebben. Er is sprake van een bestuurlijk belang indien namens de provincie 

Utrecht iemand zitting heeft in het bestuur, dan wel de provincie Utrecht stemrecht heeft. Van een financieel 

belang is sprake zodra de provincie Utrecht middelen ter beschikking stelt, waarover risico wordt gelopen in geval 

van financiële problemen bij de verbonden partij. Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt 

voort uit het publieke belang. 

 

Uit intern onderzoek is gebleken dat de financiële risico’s in veel gevallen gelijk zijn aan de omvang van het 

directe financiële belang. In bepaalde gevallen is er sprake van een potentieel financieel risico dat die omvang 

aanzienlijk kan overstijgen. In dat verband is met name te noemen het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen 

provincie Utrecht. Hoewel technische maatregelen zijn genomen om die risico’s zoveel mogelijk te beperken, 

kunnen calamiteiten niet volledig worden uitgesloten. 

 

Verbonden partijen voeren beleid dat de provincie Utrecht (gedeeltelijk) ook zelf had kunnen uitvoeren. De 

provincie Utrecht draagt de verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelstellingen die worden beoogd door 

het aangaan van de samenwerking met de verbonden partijen. 
 
4.5.2. Beleidskaders verbonden partijen 

 

In 2009 is de beleidsnota Verbonden Partijen provincie Utrecht vastgesteld (PS2009BEM12). Hierin wordt het 

thema verbonden partijen in een meer integraal afwegingskader beschouwd. Het oprichten van een verbonden 

partij is bij het uitvoeren van provinciaal beleid immers slechts één van de opties. De nota concludeert dat de 

huidige praktijk ten aanzien van verbonden partijen binnen de provincie geen aanpassing behoeft. Als nieuw 

element is opgenomen dat alle verbonden partijen binnen een collegeperiode worden geëvalueerd. Bij een 

eerstvolgende evaluatie zal hierbij speciaal gekeken worden naar de toegevoegde waarde van de deelnemingen 

voor de provincie Utrecht.  

 

In 2016 wordt gewerkt aan de aanbevelingen uit ons eigen Auditrapport en het onderzoek van de Randstedelijke 

Rekenkamer. Verbetermaatregelen worden verbonden met ambities uit het coalitieakkoord. Wij staan open voor 

verandering en voor andere manieren om maatschappelijke doelen te bereiken. Daarbij doen wij een beroep op 

de innovatiekracht en creativiteit van ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners. In dat licht gaan we 

onder meer onze deelneming aan -, effectiviteit van - en grip op onze verbonden partijen opnieuw beoordelen en 

kennis binnen de ambtelijke organisatie bundelen. In dit kader zal ook aandacht worden besteed aan de 

standpunten van de leden van gedeputeerde staten die in het bestuur van verbonden partijen zijn 

vertegenwoordigd. Provinciale Staten worden in het verbeterproces betrokken. 
 
4.5.3. Overzicht verbonden partijen 

 

Hieronder volgt een overzicht van alle met de provincie Utrecht verbonden partijen: 

 

Conform BBV moet de lijst van verbonden partijen opgesplitst worden in: 

1. gemeenschappelijke regelingen 

2. stichtingen/verenigingen en 

3. coöperaties/vennootschappen 
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Gemeenschappelijke regelingen 

1. Randstedelijke Rekenkamer 

2. Recreatie Midden Nederland (voorheen FDUR) 

3. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug 

4. Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

5. Recreatieschap Vinkeveenseplassen 

6. Plassenschap Loosdrecht e.o. 

7. Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) 

 

Stichtingen/verenigingen 

8. Vereniging Interprovinciaal overleg 

9. Vereniging Huis der Nederlandse provincies  

 

Coöperaties/vennootschappen 

10. Vitens N.V. 

11. NV Bank Nederlandse gemeenten 

12. Nederlandse Waterschapsbank NV 

13. NV Remu Houdstermaatschappij 

14. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht 

 

Overige verbonden partijen 

15. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen 

 

 

Naast deze partijen heeft de provincie Utrecht in de afvalverwijdering Utrecht (AVU) en de Vereniging 

Deltametropool enkel een bestuurlijk belang, zodat deze niet onder de definitie van verbonden partijen vallen. Dit 

geldt ook voor de stichting Vrede van Utrecht, waarin de provincie enkel een financieel belang kent. Het totaal 

van vijftien verbonden partijen is beperkt in vergelijking met ander provincies, zo kende de provincie Zuid Holland 

41 verbonden partijen in 2012 (bron: begroting 2013).  
Gemeenschappelijke regelingen 

 

Verbonden partij Bestuursdeelname Overige deelnemers 

Gemeenschappelijke regelingen 

1. Randstedelijke Rekenkamer 
PS (ab) GS (ab, db), 

amb 
3 provincies (ZH, Fl & NH)  

2. Recreatie Midden Nederland 
PS (bv) GS (ab, db), 

amb 

Zie deelnemers bij de 

recreatieschappen en het 

plassenschap.  

3. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug GS 
11 gemeenten uit de 

provincie Utrecht 

4. Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
PS (bv) GS (ab, db), 

amb 

8 gemeenten uit de provincie 

Utrecht 

5. Recreatieschap Vinkeveenseplassen 
PS (bv) GS (ab, db), 

amb 

Gemeenten De Ronde Venen 

en Amsterdam 

6. Plassenschap Loosdrecht e.o. 
PS (bv) GS (ab, db), 

amb 

Gemeenten Breukelen, 

Loenen, Utrecht en prov. 

Noord-Holland 
7. Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) GS (ab, db) 

11 gemeenten uit de 

provincie Utrecht 

 
Verklaring afkortingen: 
Ab:  algemeen bestuur 
Amb:  ambtenaren bestuurlijk verbonden 
Db:  dagelijks bestuur 
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1. Randstedelijke Rekenkamer 

 1 januari 2015 31 december 2015 

Eigen vermogen € 0,233 mln. € 0,215 

Vreemd vermogen € 0,513 mln. € 0,704 

Begroot resultaat 2016 € 0,018 mln. 

Vestigingsplaats Amsterdam 

Openbaar belang De Randstedelijke Rekenkamer heeft, ter voldoening aan de Provinciewet, een 

Reglement van Orde opgesteld. Het Reglement van Orde bevat regels over de 

organisatie en werkwijze van de Rekenkamer. 

Wijziging belang 

gedurende 2017 

Het belang zal gedurende 2017, naar verwachting, niet veranderen. 

Overig De Randstedelijke Rekenkamer is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling 

tussen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. 

2. Recreatie Midden Nederland 

 1 januari 2015 31 december 2015 

Eigen vermogen € 0,00 mln. € 0,00 mln. 

Vreemd vermogen € 1,92 mln. € 1,89 mln. 

Begroot resultaat 2017 € 0,00 mln. 

Vestigingsplaats Utrecht 

Openbaar belang De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur en 

draagt indirect bij via de bijdragen aan de deelnemende recreatieschappen.. 

Wijziging belang 

gedurende 2017 

De ontmanteling van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme 

Rijngebied leidt tot een reorganisatie bij RMN. Deze wordt in 2017 afgerond. Parallel 

daaraan werkt de organisatie sinds 2016 aan een transitie gericht op 

professionalisering. Ook in 2017 worden hierin resultaten bereikt. 

Overig Gemeenschappelijke regeling tussen de recreatieschappen Utrechtse Heuvelrug, Vallei 

en Kromme Rijngebied, Stichtse Groenlanden, Vinkeveense Plassen, Plassenschap 

Loosdrecht en Omstreken. 

3. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug 

 1 januari 2015 31 december 2015 

Eigen vermogen € 0,99 mln. € 0,76 mln. 

Vreemd vermogen € 1,18 mln. € 4,15 mln. 

Begroot resultaat 2017 € 0,43 mln. 

Vestigingsplaats Utrecht 

Openbaar belang De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur en draagt voor 

2017 40,5% van de deelnemersbijdragen bij, oftewel € 494.118 

Wijziging belang 

gedurende 2017 

In 2014 hebben de deelnemers besloten om het recreatieschap per 1 januari 2018 te 

ontmantelen. De inspanningen zijn erop gericht om de activiteiten van het 

recreatieschap (beheer, verplichtingen, eigendommen, erfpachten, huurcontracten) 

uiterlijk eind 2017 over te dragen of ontmantelen. In het kader van de aanstaande 

opheffing is besloten in de jaren 2015-2018 geen tussentijdse verrekening met de 

deelnemers uit te voeren. Kosten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn 

gemaakt en begin 2018 vindt de finale eindafrekening plaats. 

Overig Gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Utrecht en de gemeenten De Bilt, 

Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Zeist, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Veenendaal, Leusden, 

Woudenberg, Amersfoort en Renswoude. 
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4. Recreatieschap Stichte Groenlanden 

 1 januari 2015 31 december 2015 

Eigen vermogen € 5,99 mln. € 6,23 mln. 

Vreemd vermogen € 4,29 mln. € 3,89 mln. 

Begroot resultaat 2017 - € 0,03 mln. 

Vestigingsplaats Utrecht 

Openbaar belang De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur en draagt voor 

2017 30,9% van de deelnemersbijdragen bij, oftewel € 764.400 

Wijziging belang 

gedurende 2017 

In 2014 is het Ontwikkelplan 2015-2018 vastgesteld. In het 3e jaar van de planperiode 

worden naar verwachting een aantal grote ontwikkeltrajecten afgerond. De inzet is om 

de private sector meer te laten bijdragen; zowel in inkomsten en voorzieningen als in 

beheer. Vooralsnog leidt dit niet in het wijzigen van het belang. 

Overig Gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, 

Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik, Woerden, Maarssen en De Bilt. 

5. Recreatieschap Vinkeveenseplassen 

 1 januari 2015 31 december 2015 

Eigen vermogen € 1,96 mln. € 1,83 mln. 

Vreemd vermogen € 0,78 mln. € 0,66 mln. 

Begroot resultaat 2017 - € 0,05 mln. 

Vestigingsplaats Utrecht 

Openbaar belang De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur en draagt voor 2017 36% en 

50% van de deelnemersbijdragen voor respectievelijk programma A en B, oftewel         

€ 486.100. 

Wijziging belang 

gedurende 2017 

De provincie is geen deelnemer maar subsidiënt in dit schap. Het recreatieschap wordt 

momenteel geliquideerd. In 2015 is er een Toekomstplan Vinkeveense Plassen 

opgesteld. Dit plan wordt in 2016 en 2017 uitgevoerd. Het plan behelst de uitvoering 

van het achterstallig onderhoud aan de legakkers en zandeilanden, een 

bezuinigingsopgave en een opgave om meer verdienvermogen te creëren. 

Overig Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten De Ronde Venen en Amsterdam. 

6. Plassenschap Loosdrecht e.o. 

 1 januari 2015 31 december 2015 

Eigen vermogen € 1,56 mln. € 1,54 mln. 

Vreemd vermogen € 2,40 mln. € 2,52 mln. 

Begroot resultaat 2017 € 0,09 mln. 

Vestigingsplaats Utrecht 

Openbaar belang De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur en draagt voor 

2017 14,74% van de deelnemersbijdragen bij, oftewel € 168.200. 

Wijziging belang 

gedurende 2017 

Het recreatieschap kiest er vooralsnog voor om geen eigen ontwikkelplan te maken, 

maar aan te sluiten bij de gewenste ontwikkelingen zoals aangegeven in het 

gebiedsplan voor de Oostelijke Vechtplassen. In 2017 worden de resultaten van de pilot 

Quick win en Veenslib bekend. 

Overig Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht, 

provincies Utrecht en Noord Holland. 

7. Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) 

 1 januari 2014 31 december 2015 

Eigen vermogen € 0,7 mln. € 1,9 mln. 

Vreemd vermogen € 2,4 mln. €   -,-mln. 

Begroot resultaat 2016 € 0 mln. 

Vestigingsplaats Utrecht 

Openbaar belang Het waarborgen en ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.  

Wijziging belang 

gedurende 2017 
Het belang zal naar verwachting gedurende 2017 niet veranderen. 

Overig De Regionale Uitvoeringsdienst 2.0 is een tussenstap naar een Regionale 

Uitvoeringsdienst Utrecht 2.1 met daarin de provincie Utrecht en alle Utrechtse 

gemeenten. 
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Stichtingen/verenigingen 

Verbonden partij Bestuursdeelname Overige deelnemers 

Stichtingen/verenigingen   

8. Vereniging Interprovinciaal overleg PS (alv) GS (db) Alle provincies 

9. Vereniging Huis der Nederlandse provincies Alv Alle provincies en het IPO 

 
Verklaring afkortingen: 

Alv:  algemene ledenvergadering 
Db:  dagelijks bestuur 

 

8. Vereniging Interprovinciaal overleg 

 31 december 2014 31 december 2015 

Eigen vermogen € 4,48 mln.  € 5,02 mln. 

Vreemd vermogen  € 14,97 mln.  € 18,15 mln. 

Begroot resultaat  Niet bekend. 

Vestigingsplaats ’s-Gravenhage 

Openbaar belang Het IPO is een vereniging, waarvan alle Nederlandse provincies lid zijn. Deze zijn 

vertegenwoordigd in het verenigingsbestuur en de algemene vergadering. Het bestuur 

bestaat uit dertien leden, uit elke provincie één gedeputeerde. Elk heeft een eigen 

portefeuille waarvan hij of zij ook woordvoerder is. Een commissaris van de Koning is 

voorzitter. De algemene vergadering bestaat uit 24 Statenleden; uit elke provincie twee. 

Wijziging belang 

gedurende 2017 

Het belang zal gedurende 2017, naar verwachting, niet veranderen. 

Overig De vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft twaalf leden: de Nederlandse 

provincies. 

De kosten van de vereniging worden door de provincies gedragen volgens een 

maatstaf, waarbij de ene helft van de kosten gelijkelijk over de provincies wordt 

verdeeld, en de andere helft over de provincies wordt verdeeld naar rato van de som 

van de totale uitkeringen uit het provinciefonds en de belastingcapaciteit. 

9. Vereniging Huis der Nederlandse provincies 

 31 december 2014 31 december 2015 

Eigen vermogen € 0,20 mln. € 0,21 mln. 

Vreemd vermogen € 0,27 mln. € 0,28 mln. 

Begroot resultaat 2016 Niet bekend 

Vestigingsplaats Brussel 

Openbaar belang Vertegenwoordigers van de twaalf provincies en het IPO werken in opdracht van het 

HNP-bestuur vanuit het Huis als liaison tussen de provincies en Europese instellingen 

en netwerken. Er wordt mede ingezet op een verbeterde samenwerking tussen de 

provincies onderling. De EU-lobbyprioriteiten van het IPO gelden hierbij als basis, naast 

landsdelige en provinciale agenda’s. Namens de provincie Utrecht is gedeputeerde 

Pennarts lid van het Bestuur van het HNP. 

Wijziging belang 

gedurende 2017 

Het belang zal gedurende 2017, naar verwachting, niet veranderen. 

Overig De provincie Utrecht is lid van het HNP en betaalt daarvoor een bijdrage voor 

huisvestings- en apparaatskosten. Het HNP is een vereniging volgens Belgisch recht 

(Internationale non-profit organisatie). 
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Coöperaties/vennootschappen 

 

Verbonden partij Bestuursdeelname Overige deelnemers 

Cooperaties/vennootschappen 

 10. Vitens NV Ava Provincies en gemeenten 

11. NV Bank Nederlandse gemeenten  Ava Provincies en gemeenten 

12. Nederlandse Waterschapsbank NV Ava Provincies en gemeenten 

13. NV Remu Houdstermaatschappij Ava Provincies en gemeenten 

14. NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Ava n.v.t. 

 
Verklaring afkorting: 
Ava:  algemene vergaderingen van aandeelhouders 

 

 
De privaatrechtelijke organisaties zijn te verdelen in deelnemingen en overige publiekrechtelijke organisaties. 
Het saldo van de deelnemingen per 31 december 2014 (of indien van toepassing o.b.v. halfjaarcijfers 2015) is als 
volgt te specificeren (bedragen x € 1.000): 
 

 Deelnemingen 

 

Aandelen 

 

Nominaal 

 

Volgestort 

 
Belang (%) 

10 Vitens N.V. 285.869 à €1 286 286 5,7 

11 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 87.750 à € 2,50 219 219 0,158 

12 N.V. Nederlandse Waterschapsbank 
A  43 à  €115 5 5 

0,17 
B 60 à € 460 2,8 0,7 

13 N.V. REMU Houdstermaatschappij 95  à € 500 47,5 47,5 47,5 

14 N.V. Ontwikkelmaatschappij Utrecht 150.000 à  € 100 15.000 7.500 100 

 

10. Vitens N.V. 

 31 december 2015 31 december 2016 

Eigen vermogen € 441,3 mln. € 466,1 mln. 

Vreemd vermogen € 1.292,8 mln. € 1.289,6 mln. 

Begroot resultaat 2016 € 29,1 miljoen 

Vestigingsplaats Utrecht 

Openbaar belang Het belang van de provincie Utrecht bedraagt 5,692%. Jaarlijks wordt dividend 

uitgekeerd. In 2016 bedroeg dit € 832.000. Het verwachte dividend per aandeel over 

boekjaar 2017 bedraagt € 2,01. 

Wijziging belang 

gedurende 2017 

Het belang zal gedurende 2017, naar verwachting, niet veranderen. 

Overig  

11. NV Bank Nederlandse gemeenten 

 1 januari 2015 30 juni 2015 

Eigen vermogen  € 3.582 mln. € 3.712 mln. 

Vreemd vermogen € 149.923 mln. € 149.891 mln. 

Begroot resultaat 2016 Niet bekend (Nettowinst 1e halfjaar 2015 na belastingen € 155 mln.) 

Vestigingsplaats Den Haag 

Openbaar belang De provincie heeft een belang van 0,16% in de BNG. Het is niet zonder meer mogelijk 

een marktwaarde voor deze aandelen te bepalen, omdat deze niet vrij verhandelbaar 

zijn. 

Wijziging belang 

gedurende 2017 

n.v.t. 

Overig  
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12. Nederlandse Waterschapsbank NV 

 1 januari 2015 30 juni 2015 

Eigen vermogen € 1.303 mln.  € 1.367 mln. 

Vreemd vermogen € 86.946 mln.  € 88.861 mln. 

Begroot resultaat  Niet bekend (Nettowinst 1e halfjaar 2015 na belastingen € 63 mln.) 

Vestigingsplaats ‘s-Gravenhage 

Openbaar belang De provincie heeft een  belang van minder dan 1% in  de NWB. Ook de aandelen van 

de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) kennen geen marktwaarde. 

Wijziging belang 

gedurende 2017 
n.v.t. 

Overig n.v.t. 

13. NV Remu Houdstermaatschappij 

 1 januari 2014 31 december 2014 

Eigen vermogen € 1,45 mln. € 1,44 mln. 

Vreemd vermogen € 0,00 € 0,00 

Begroot resultaat  € 0,00 

Vestigingsplaats Utrecht 

Openbaar belang De provincie is voor 47,5% aandeelhouder in de houdstermaatschappij. De 

vennootschap heeft een eigen vermogen van € 1,5 mln. en wordt in stand gehouden in 

verband met een eventueel nog te ontvangen vergoeding van ENECO. Deze 

vergoeding bedraagt 4,66% van de totale waarde bij verkoop voor 31 december 2010 

van meer dan 50% van ENECO (privatiseringsvergoeding). Zoals oorspronkelijk 

overeengekomen, vervalt het recht op deze vergoeding na 31 december 2010, echter 

vanwege het verzet dat ENECO heeft gepleegd tegen de Wet Onafhankelijk 

Netbeheerder (zgn. splitsingswetgeving), komt ENECO, naar het standpunt van de 

voormalige aandeelhouders, geen beroep meer toe op de vervaldatum van de 

privatiseringsvergoeding. 

Wijziging belang 

gedurende 2017 
n.v.t. 

Overig 
Nauwelijks risico's en voldoende vermogen om de beperkte uitgaven te kunnen 

dekken.. 

14. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht 

 1 januari 2015 31 december 2015 

Eigen vermogen € 13,8 mln. € 13,3 mln. 

Vreemd vermogen € 0,09 mln. € 0,05 mln. 

Begroot resultaat 2016 -€ 0,3 mln. 

Vestigingsplaats Utrecht 

Openbaar belang De provincie Utrecht is voor 100% aandeelhouder van de N.V. De provincie  bezit 

150.00 aandelen van nominaal € 100,00. 

Wijziging belang 

gedurende 2017 

Geen. 

Overig N.V. in 2011 opgericht voor het investeren in private kavels op verouderde 

bedrijventerreinen in de provincie Utrecht. Sinds 2016 richt de OMU zich ook op de 

transformatie van kantoren. 
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Overige verbonden partijen 

 

Verbonden partij Bestuursdeelname Overige deelnemers 

15. Fonds nazorg gesloten 

stortplaatsen 
GS is het bestuur 

Er worden bedragen geïnd t.g.v. het fonds. PU 

beheert het fonds. 

 

 
Verklaring afkortingen: 
Ab:  algemeen bestuur 
Db:  dagelijks bestuur 

 

 

15. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen 

 1 januari 2014 31 december 2014 

Eigen vermogen € 0,697 mln. € 0,700 mln. 

Vreemd vermogen € 2,864 mln. € 3,005 mln. 

Begroot resultaat 2016 0 mln. 

Vestigingsplaats Utrecht 

Openbaar belang Het treffen van zodanige maatregelen dat wordt gewaarborgd dat de stortplaats geen 

nadelige gevolgen voor het milieu met zich meebrengt, dan wel, voor zover dat 

redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de grootst mogelijke bescherming wordt 

geboden tegen die nadelige gevolgen 

Wijziging belang 

gedurende 2017 

Het belang zal naar verwachting gedurende 2016 niet veranderen.  

Overig Het vreemd vermogen bestaat voornamelijk uit de voorziening stortplaats die jaarlijks 

wordt opgebouwd om uiteindelijk het doelvermogen dat is vastgesteld op € 7,225 mln. 

in 2032 te realiseren. Zie onderstaande risico’s provincie. 

 

De jaarrekening 2015 is nog niet klaar daarom zijn de cijfers van 2014 nog opgenomen. 
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4.6. Grondbeleid 
 
4.6.1. Visie en inleiding 

In het coalitieakkoord 2015-2019 blijft de ingezette focus op de kerntaken van belang, met een omslag van 

beleidsvorming naar uitvoering. Wij werken samen met mede-overheden, bedrijven, instellingen en 

maatschappelijke organisaties om de regionale kerntaken uit te voeren: de taken waarbij de toegevoegde waarde 

van het middenbestuur het verschil kan maken. Wij streven naar een sterke regio met een aantrekkelijke 

leefomgeving en een goed vestigingsklimaat. Daarom hebben onze provinciale kerntaken en de hiervan afgeleide 

beleidsdoelstellingen vooral betrekking op het fysieke domein. Bij de provinciale beleidsdoelstellingen kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan gebiedsontwikkelingsprojecten, natuur, water, recreatie, bedrijventerreinen, 

infrastructuur en (binnenstedelijke) woningbouw. 

 

Voor het verwezenlijken van provinciale beleidsdoelstellingen in het fysieke domein kan het grondbeleid 

faciliterend en actief worden ingezet. 
Faciliterend grondbeleid 

Bij faciliterend grondbeleid wordt de verwezenlijking van onze beleidsdoelstellingen zoveel mogelijk overgelaten 

aan andere partijen, zoals gemeenten en marktpartijen. Bij faciliterend grondbeleid is dus geen sprake van het 

voeren van eigen grondexploitaties, al dan niet samen met gemeenten. Bij faciliterend grondbeleid hoeft er 

minder te worden geïnvesteerd en is er dus minder risico. 
Actief grondbeleid 

Er is sprake van actief grondbeleid als wij als private partij, alleen of in samenwerkingsverband met één of 

meerdere gemeenten, zelf grond aankopen om op die grond de gewenste bestemming te realiseren. Binnen het 

actieve grondbeleid zijn er verschillende categorieën, zoals taakgebonden verwervingen, anticiperende, 

strategische en exploiterende aankopen, te onderscheiden. De categorieën staan in oplopende volgorde qua 

activiteit en risico. 

 

Bij taakgebonden verwervingen vindt grondaankoop plaats als de noodzaak zich voordoet, bijvoorbeeld in het 

kader van de aanleg of verbetering van wegen of bij de realisatie van kunstwerken of bijvoorbeeld ecoducten en 

bruggen. Ook is er sprake van taakgebonden grondaankopen als de provincie gronden aankoopt 

met een oorspronkelijk agrarische bestemming die na aankoop een nieuwe functie, bijvoorbeeld natuur, krijgen. 

Hierbij zijn de risico’s beperkt tot die risico's die gepaard gaan met de normale bedrijfsvoering.  

 

Bij de strategische grondaankopen zijn de risico’s groter. Bij de provincie betreft het de aankoop van zogenaamde 

ruilgronden. Ruilgronden zijn gronden met een strategische ligging, die in de toekomst mogelijk kunnen worden 

geruild. Het risico bestaat hierbij dat ruil niet of veel later dan gedacht plaats kan vinden en de waarde van de 

grond tussentijds daalt. Ook is er in dat geval langer sprake van een vermogensbeslag. 

 

Er is sprake van exploiterende aankopen, of grondexploitatie, als de provincie alleen of samen met gemeenten of 

andere partijen gronden aankoopt, zorg draagt voor het bouw- en woonrijp maken en vervolgens de grond 

uitgeeft aan bijvoorbeeld een aannemingsbedrijf. De risico’s bij exploiterende aankopen zijn groter. 

 
4.6.2. Grondverwerving in het kader van het UMP 

De aankopen zijn functioneel voor de aanleg en reconstructie van de provinciale wegen, met bijkomende werken. 

Alleen eventuele restpercelen worden weer verkocht. Projectgebonden grondaankopen vinden plaats op basis 

van volledige schadeloosstelling. In die gevallen waar het niet lukt om met de grondeigenaren overeenstemming 

te krijgen in het minnelijk traject, maken wij gebruik van de mogelijkheid om het instrument van onteigening in te 

zetten. 

Eén en ander verloopt via de bestemmingsreserve Grote Wegenwerken bestemd voor de uitvoering van het 

Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU), een nadere toelichting en de actuele aankopen 

staan in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2014-2017. Beiden staan op de provinciale website. 

 

Financiële risico’s Aanleg en verbetering van infrastructuur: 

Risico’s hierbij zijn beperkt. De beheersing daarvan is onderdeel van de normale bedrijfsvoering, waaronder 

planschade en nadeelcompensatie verkeer en vervoervoorzieningen. 

 
  

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/verkeers/documenten-downloads/#backlink
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4.6.3. Grondtransacties in het kader van de Agenda Vitaal Platteland 

In het kader van de Agenda Vitaal Platteland worden vooral taakgebonden aankopen gedaan. Strategische 

aankopen van ruilgronden of ruilbedrijven zijn nauwelijks meer aan de orde.  

 

In december 2011 zijn er tussen het Rijk en de provincies nieuwe afspraken gemaakt over realisatie van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) en decentralisatie van deze taak naar de provincies. Het Rijk draagt  bij aan de 

realisatie van het NNN als daarmee internationale verplichtingen worden gediend, te weten Kader Richtlijn Water 

(KRW), Natura 2000 en Programma Aanpak Stikstof (PAS).  

 

In tabel 1 is opgenomen hoeveel hectares grond binnen het NNN is verworven, dan wel waar functieverandering 

heeft plaatsgevonden, met een planning voor het komend jaar. De laatste rij is het aantal hectares nieuwe natuur  

en ruilgrond dat (tijdelijk) in eigendom  is van de Provincie inclusief een prognose van de afname van dit aantal.  

 

 

Doelrealisatie 

Streefwaarde Werkelijk 

cumulatief 

31-12-2015 

Begroot 

cumulatief 

31-12-2016 

Begroot 

cumulatief 

31-12-2017 

Verwerving/functieverandering 

nieuwe natuur cumulatief in ha.
 1.506 480 400 730 

Inrichting nieuwe natuur cumulatief 

in ha.
 
 

4.506 566 1.000 1.400 

Aantal ha. grond  verworven en 

nog in bezit 
0 1.538 1.100 1.000 

Tabel 2 Indicator: aantal ha. grond verworven/functieverandering binnen NNN 

 

 Toelichting op verwerving en functieverandering 

Voor verwerving en functieverandering wordt een lineaire begroting aangehouden van 125 ha per jaar. Uitgaande 

van de stand van eind 2015 ad. 480 ha gerealiseerd komt het begroot aantal ha. eind 2017 uit op 730 ha. 

Daarmee is in 2024 de streefwaarde voor verwerving en functieverandering gerealiseerd. Voor een aantal 

gebieden met een internationale opgave (N2000, PAS, KRW) moet de verwerving eerder gereed zijn. In 2016 en 

2017 wordt per deelgebied met een internationale natuuropgave gekeken welke percelen nog verworven moeten 

worden of van functie moeten veranderen en of dat met inzet van het huidige instrumentarium tijdig haalbaar is.  

 

 Toelichting op inrichting 

Tot nu toe lag het tempo van de inrichting van natuurgebieden nog vrij laag. Dit heeft ermee te maken dat er in 

een gebied eerst voldoende grond moet zijn verworven, dan wel de bereidheid er is bij eigenaren om mee te 

werken aan functieverandering naar natuur, voordat er daadwerkelijk en efficiënt ingericht kan worden. Voor 2016 

en 2017 is de planning dat er ruim 830 ha natuurgebied wordt ingericht, waarvan ca. 430 ha. in 2016 en ca. 400 

ha. in 2017. Daarmee komt de inrichting goed op stoom.  

 

 Toelichting op hectares grond in bezit 

De indicator “Aantal ha. grond verworven en nog in bezit” geeft aan hoeveel hectares op een bepaalde datum in 

bezit zijn. Het streven is dat dit uiteindelijk naar nul gaat, omdat de provincie voor het programma AVP uiteindelijk 

geen grondeigenaar/eindbeheerder  wil zijn. Het aantal hectares stijgt jaarlijks met het aantal hectares dat dat jaar 

is bijgekocht (voornamelijk binnen begrenzing van het NNN), maar nog niet in hetzelfde jaar is doorverkocht en 

het daalt jaarlijks door ruilgronden en gronden binnen begrenzing die dat jaar worden verkocht. Van het huidige 

bezit van 1.538 ha. ligt ca. 450 ha. binnen de natuurbegrenzing, ca.170 ha. binnen de begrenzing van Recreatie 

om de Stad en is ca. 918 ha. ruilgrond. Al deze gronden (RodS en natuur) moeten worden verkocht aan een 

eindbeheerder. Voor de ruilgronden (de overige gronden) is het beleid dat deze verkocht moeten worden of 

ingezet kunnen worden in bijvoorbeeld kavelruilprocessen om met name natuurdoelen in de gebieden te 

realiseren. Bij verkoop komen de opbrengsten weer ten goede aan het natuurbeleid. De prioriteit ligt hier bij de 

verkoop van opstallen, omdat de kosten en risico’s hierbij groter zijn dan bij losse grond. Dit levert echter bij 

verkoop minder hectares op (een erf heeft vaak een oppervlakte van ca. 1 ha). Het streven is om het saldo van 

aan-  en verkopen jaarlijks met 100 ha. te laten dalen om zodoende eind 2027 op 0 uit te komen. Het areaal 

grond in bezit is nog groter dan begroot. Dit wordt mede veroorzaakt door een stagnering in het doorverkopen 

van gronden binnen het NNN aan de eindbeheerder. In het kader van de gelijkberechtigingsdiscussie is een 

nieuwe wijze van doorverkopen van (natuur)gronden binnen het NNN in gang gezet. Naar verwachting kan 

komende jaren een inhaalslag op het doorverkopen van gronden naar de eindbeheerder worden gemaakt.  
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Financieel instrumentarium: Agenda Vitaal Platteland inzet ruilgronden 

Voor de financiering van de provinciale doelen heeft u jaarlijks een bedrag van € 2,5 mln. op de begroting staan. 

Deze middelen worden gebruikt voor verwerving/functieverandering en inrichting van het zogenaamde provinciale 

NNN. Het rijk stelt daarnaast jaarlijks €4,8 mln. beschikbaar voor verwerving, functieverandering en inrichting van 

het NNN binnen de internationale opgave. De financiering van de internationale doelen vindt verder plaats via het 

zogenaamde grond-voor-grond-principe. Dat houdt in dat in bezit zijnde gronden die niet in het NNN liggen 

(ruilgronden) moeten worden verkocht opdat budget wordt vrijgemaakt voor nieuwe aankopen en inrichting. Een 

deel van deze gronden is via de vaststellingsovereenkomst (21 januari 2014) ‘om niet’ aan de provincie 

toebedeeld.  

 

Een ander instrument is het Revolverend Fonds (RF). Het RF is bedoeld om de aan- en verkoop of ruiling van 

gronden op gang te brengen om zodoende onze provinciale en internationale doelen te realiseren. Het RF is in 

2013 ook gebruikt om een deel van de gronden die overgekomen zijn van het Rijk ten behoeve van het realiseren 

van het NNN voor te financieren. Binnen het RF worden geen nieuwe aankopen meer gedaan en het fonds wordt 

afgebouwd.  

 

Het RF blijft ruim binnen het maximum van € 45 mln. dat is afgesproken voor 2017. Met de huidige stand van het 

RF van € 37,9 mln. is ook de doelstelling voor 2018 (RF afbouwen tot € 40 mln.) al gehaald. Ondanks dat de 

doelstelling voor 2018 al is gerealiseerd en de nadruk niet op verkopen ligt zal de verkoop in 2017 doorgaan. In 

onderstaande tabel is dit echter niet als taakstelling opgenomen.   

 

Bedragen x € 1.000 

  Werkelijk 2015 Begroot 2016 Begroot 2017 

Verschil 

Begroting 2016 

en begroting 

2017 

Stand 1-1 48.350 37.793 34.293   

Verkopen RF 10.557 3.500 0 3.500 

Aankopen RF 0 0 0 0 

Stand 31-12 37.793 34.293 34.293   

Tabel 3 Verloop Revolverend fonds 

 

De realisatie van nieuwe natuur financieren we voor een belangrijk deel uit de opbrengsten van de verkoop van 

gronden die niet omgezet hoeven te worden in natuur. De afspraak is dat de AVP-gebiedscommissies gedurende 

vier jaar zorgen voor totaal € 28 mln. aan verkoop. Het jaar 2017 is het vierde jaar, maar medio 2016 was het 

totaal bedrag al gerealiseerd. Daarom is de taakstelling voor 2017 niet meer begroot, dit neemt echter niet weg 

dat we door gaan met verkoop van gronden om middelen beschikbaar te krijgen voor financiering van nieuwe 

natuur.  

 

Bedragen x € 1.000 

  

Werkelijk 

cumulatief 

vanaf 2014 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Verschil Begroot 

2016 begroot 

2017 

Revolverend fonds + overige 27.834 7.000 0 0 

Tabel 4 Totaal grondverkopen 

 

Om de beheersing van de aan- en verkopen van gronden te versterken is besloten om het plafond van het RF 

stapsgewijs terug te laten lopen van €50 mln. naar nul eind 2027 omdat dan de doelstellingen voor het NNN  

moeten zijn bereikt. Het huidige maximum van  € 45 mln. wordt met ingang van 2018 om de 2 jaar verder 

verlaagd met € 5 mln. 

 

 

 



126 

Financiële risico’s: Agenda Vitaal Platteland 

Het risico bij grondverwerving voor de inrichting van het landelijk gebied is over het algemeen beperkt, omdat 

grond relatief waardevast is. Voor de realisatie van  NNN wordt grond gekocht tegen de agrarische waarde  en 

wordt deze grond omgezet naar natuur, waarna de waarde nog maar ca. 15% van de agrarische waarde is. Hier 

is sprake van kosten, niet van risico. 

 

Met het RF zijn in het verleden ook aankopen gedaan waarbij gekeken is naar ontwikkelmogelijkheden. Hier werd 

dus ook meer risico gelopen dan bij een aankoop ten behoeve van het NNN. Omdat de kans dat te verwachten 

verliezen die zich bij verkoop voordoen, groter zijn dan 50% is hieraan, conform het beleid voor 

risicomanagement, een voorziening is gevormd van € 3,255 mln. waarmee de risico’s zijn afgedekt. Tenminste 

jaarlijks wordt bij de jaarrekening een nieuwe risico-inschatting gemaakt waarbij het maximaal te leiden verlies 

vermenigvuldigd wordt met de kans op dit verlies.  

 

Bovengenoemd risico is exclusief het risico op de van het Rijk gekochte gronden ten laste van het RF. Verwacht 

wordt dat de opbrengsten van deze gronden minstens gelijk zullen zijn aan de aanschafkosten. Daarbij moet wel 

aangetekend worden dat met de grond in een aantal gevallen ook opstallen (onderhoudskostenrisico) en 

eventuele (bodem)verontreinigingen (kostenrisico) overgenomen zijn. Gezien het feit dat er alleen voor de 

gronden betaald is en niet voor de opstallen is er uiteindelijk geen financieel risico te verwachten. Het zijn 

voornamelijk taakgebonden grondaankopen waarvan de beheersing een onderdeel is van de normale 

bedrijfsvoering.  

 
4.6.4. Hart van de Heuvelrug 

Een uitgebreide toelichting van deze grootschalig gebiedsontwikkeling in de driehoek Soest-Zeist-Amersfoort en 

de risico’s hierover treft u aan in het speciaal hiervoor opgestelde projectblad. 
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4.7. Provinciale belastingen en heffingen 
 
4.7.1. Inleiding 

 

Een deel van onze inkomsten bestaat uit provinciale belastingen en lokale heffingen. Daarvan is de belangrijkste 

inkomstenbron de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting: in 2017 is deze geraamd op € 118,1 mln. 

 

De provinciale heffingen die wij in de loop der jaren hebben ingesteld moeten in principe kostendekkend zijn.  

Wij kennen de volgende heffingen: 

 precariobelasting en leges:  circa € 0,208 mln. per jaar; 

 ontgrondingenheffing:  circa  € 0,039 mln. per jaar; 

 grondwaterheffing:   circa € 1,160 mln. per jaar. 

 

 

          bedragen x € 1.000 

Belastingen en heffingen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Motorrijtuigenbelasting  115.301 116.500 118.131 119.785 121.462 123.162 

Precario en leges 134 259 208 208 208 208 

Ontgrondingenheffing 93 39 39 39 39 39 

Grondwaterheffing 1.084 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 

TOTAAL 116.612 117.958 119.538 121.192 122.869 124.569 

 
4.7.2. Opcenten motorrijtuigenbelasting 

 

De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht, 

zoals door uw Staten vastgesteld op 27 juni 2011, vormt de grondslag voor het heffen van opcenten op de 

hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Deze verordening wordt indien nodig periodiek aangepast aan de hand 

van actuele ontwikkelingen. 

 

Hierna volgt een vergelijking van de oude en de nieuwe begrotingsstand en wat dat betekent voor de provincie 

Utrecht. 

       Bedragen x € 1.000 

Opbrengst Motorrijtuigenbelasting 2016 2017 2018 2019 2020 

Stand (primitieve) Begroting 2016 115.948 117.107 118.279 119.461 120.656 

Stand Kadernota 2016 115.948 117.107 118.279 119.461 120.656 

Stand Najaarsrapportage 2016 116.500 117.107 118.279 119.461 120.656 

Verschil 552 0 0 0 0 

 

Het tarief voor de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2017 bedraagt net als voorgaande jaren 72,6. Van 

verhoging van de opcenten wordt per 1 januari 2017 afgezien. Dit is conform het Coalitieakkoord 2015-2019 

waarin als één van de uitgangspunten is opgenomen dat alleen de financiële middelen worden gebruikt die in 

2015 de provincie reeds ter beschikking stonden. De provincie Utrecht heft hierdoor vergeleken met de andere 

provincies lagere opcenten waardoor de absolute lasten van de Utrechtse autobezitter ook lager uitkomen. 

 

Voor de raming van de verwachte opbrengst uit de opcenten MRB in de begroting wordt sinds 2016 uitgegaan 

van de raming die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geformuleerd in de 

meicirculaire Provinciefonds van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Deze raming wordt jaarlijks 

opgesteld om te komen tot de berekening van de provinciefondsuitkering. 

Voor het jaar 2017 en navolgende jaren wordt de opbrengst uit de opcenten MRB daarom als volgt geraamd: 
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       Bedragen x € 1.000 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Motorrijtuigenbelasting 116.500 118.131 119.785 121.462 123.162 

 

Bij de jaren volgend op 2017 is een jaarlijkse groei in de opbrengst voorzien van 1,4%. Deze verwachte stijging 

van de opbrengst is gebaseerd op de landelijke mutatie van de opbrengst per opcent in het jaar 2016 ten opzichte 

van 2015. 
 
4.7.3. Provinciale heffingen 

 
Precariobelasting en leges 

De precariobelasting en leges vinden hun grondslag in de Precariobelasting- en legesverordening provincie 

Utrecht 2012. 

 

De artikelen 1 en 2 van deze verordening zeggen over de precariobelasting: 

 Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare 
dienst bestemde grond van de provincie. 

 Precariobelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie voorwerpen onder, op of 
boven voor de openbare dienst bestemde grond van de provincie worden aangetroffen. 

 

In genoemde artikelen wordt het volgende gezegd over de leges: 

 Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het provinciebestuur 
verstrekte diensten als bedoeld in deze verordening en de bijbehorende tarieventabel. 

 Leges worden geheven van de aanvrager of verzoeker van de dienst, dan wel degene voor wie de dienst 
wordt verstrekt. 

 

De toe te passen tarieven staan in de tarieventabel bij de verordening. Deze tarieven worden doorgaans jaarlijks 

voor de loon- en prijsstijgingen aangepast aan de actualiteit. Echter, voor het jaar 2017 zullen wij wederom aan 

uw Staten voorstellen om de tarieven niet te verhogen.  

 

Uitgangspunt bij de vaststelling van de tarieven is dat deze ten hoogste kostendekkend mogen zijn. Dit wordt bij 

de vaststelling van de tarieventabel jaarlijks gecontroleerd aan de hand van een hiertoe ontwikkeld rekenmodel.  

In onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid van de legestarieven nog nader toegelicht: 

 

Bedragen x € 1.000 

Berekening van kostendekkendheid van de leges 

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente 212,6 

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen 0 

Netto kosten taakveld 212,6 

  

Toe te rekenen kosten  

Overhead incl (omslag)rente 40,5 

BTW 0 

Totale kosten 253,1 

  

Opbrengst heffingen 207,6 

  

Dekkingspercentage 82% 

 

Bovenstaand overzicht is gebaseerd op de gemiddelde aantallen opgelegde leges over de jaren 2013, 2014 en 

2015 naar de kostprijs en tarieven zoals deze zullen gelden voor het jaar 2017.  

In het overzicht is de precariobelasting buiten beschouwing gelaten, aangezien het principe van 

kostendekkendheid bij precariobelasting niet van toepassing is. Om deze reden ligt de raming van de opbrengst 

voor precariobelasting en leges, zoals hieronder vermeld, hoger dan de geraamde opbrengst bij de bovenstaande 

berekening van kostendekkendheid. 

 

De verordening zelf wordt periodiek aangepast aan de actuele ontwikkelingen. De precariobelasting en leges zijn 

conform bovenstaand overzicht in de Begroting 2017 geraamd voor een totaalbedrag van € 0,208 mln.  
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Precariobelasting kabels en leidingen 

Naar verwachting zal in het vierde kwartaal van 2016 het wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet, de 

Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van 

precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut worden aangenomen. Dit betekent dat 

gemeenten, provincies en waterschappen beperkt worden in de mogelijkheid precariobelasting te heffen op 

leidingen en kabels van nutsbedrijven in hun grond.  

Voor de provincie Utrecht heeft dit wetsvoorstel echter geen gevolgen, aangezien de provincie geen 

precariobelasting heft op kabels en leidingen. 

 
Ontgrondingenheffingen 

Onder de naam ontgrondingenheffing is een heffing voor het ontgronden ingesteld als bedoeld in artikel 21f van 

de Ontgrondingenwet. De heffing is bedoeld ter bestrijding van de kosten voor schadevergoedingen en 

onderzoek bij het ontstaan van onverwachte schade bij ontgrondingen. De heffing wordt enkel geheven voor de 

grote ontgrondingen met een daadwerkelijke kans op schade.  

De heffing vindt haar grondslag in de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002 die met ingang 

van 1 mei 2002 in werking is getreden.  

De ontgrondingenheffing bedraagt € 0,04 per kubieke meter stoffen waarvoor vergunning of machting, dan wel 

een wijziging van een vergunning of machtiging is verleend. De heffing wordt alleen geheven voor ontgrondingen 

met hoeveelheden boven de 10.000 kubieke meter. 

De verordening wordt indien nodig periodiek aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen. 

 

Voor de ontgrondingenheffing geldt dat het tarief ten hoogste kostendekkend mag zijn.  

Het is echter niet te voorspellen welke schades zullen optreden bij de grote ontgrondingen in 2017 en daarmee 

niet aan te geven welke kosten gemaakt zullen moeten worden voor schadevergoedingen en onderzoek. De 

kosten van het taakveld zijn derhalve als PM vermeld.  

Indien de kosten van het taakveld in 2017 lager uitvallen dan de opbrengst van de ontgrondingen heffing voor dat 

jaar, dan zal de (resterende) opbrengst van de ontgrondingenheffing worden ondergebracht in de voorziening 

Ontgrondingenheffing. Met deze voorziening kunnen we toekomstige kosten voor onderzoek of te nemen 

maatregelen bij schade dekken.  

 

De opbrengst is jaarlijks sterk wisselend, afhankelijk van de omvang van de ontgrondingen in het betreffende jaar. 

In de begroting en onderstaand overzicht voor het jaar 2017 wordt daarom de gemiddelde opbrengst in de laatste 

5 afgesloten kalenderjaren voorafgaand aan deze begroting aangehouden. Deze gemiddelde opbrengst bedraagt 

€ 0,039 mln. 

                                                                                                                                                                            Bedr

agen x € 1.000 

Berekening van kostendekkendheid van de ontgrondingenheffing 

Kosten taakveld – schadevergoedingen en onderzoek PM 

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen 0 

Netto kosten taakveld PM 

    

Toe te rekenen kosten   

Overhead incl (omslag)rente * 

BTW 0 

Totale kosten 0 

    

Opbrengst heffingen 39 

    

Dekkingspercentage PM 

* De kosten voor de uitvoering van vergunningverlening en toezicht en handhaving worden gedekt door de 

begroting van de Opdrachtgeversunit RUD en zijn opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst met de RUD 

Utrecht. Van kosten voor overhead bij de provincie Utrecht is derhalve geen sprake. 
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Grondwaterheffing 

Onder de naam grondwaterheffing is een heffing voor het onttrekken van grondwater ingesteld als bedoeld in 

artikel 7.7 van de Waterwet. De heffing is bedoeld ter bestrijding van de kosten van maatregelen en kosten die 

verband houden met grondwateronttrekking en het infiltreren van water, het bijhouden van register, 

schadevergoeding en onderzoek. De heffing vindt haar grondslag in de Grondwaterheffingsverordening provincie 

Utrecht 2012. Deze verordening wordt periodiek aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen. 

Het tarief voor de grondwaterheffing bedraagt € 0,0153 per kubieke meter onttrokken grondwater. 

 

Ook voor de grondwaterheffing geldt dat het tarief ten hoogste kostendekkend mag zijn.  

In onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid van het tarief nader toegelicht. Hierbij is uitgegaan van de 

cijfers van het laatst afgesloten boekjaar 2015. 

 

Bedragen x € 1.000 

Berekening van kostendekkendheid van de grondwaterheffing 

Kosten taakveld – kosten maatregelen en onderzoeken 899 

Kosten taakveld – schadevergoedingen en onderzoek 45 

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen 0 

Netto kosten taakveld 944 

  

Toe te rekenen kosten  

Overhead incl (omslag)rente 191 

BTW 0 

Totale kosten 1.135 

  

Opbrengst heffingen 1.084 

  

Dekkingspercentage 95% 

 

Indien de kosten van het taakveld in het boekjaar lager uitvallen dan geraamd, wordt de opbrengst van de 

grondwaterheffing ondergebracht in de reserve Grondwaterheffing. Met deze reserve kunnen we voorkomen dat 

de hoogte van de grondwaterheffing jaarlijks fluctueert. Bovendien kunnen in de toekomst hoger uitvallende 

kosten worden opgevangen. 

 

De opbrengst van de grondwaterheffing is in 2017 geraamd op € 1,160 mln. 
 
Kwijtscheldingsbeleid 

Ten aanzien van de provinciale heffingen is geen kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld. 
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5.  Bijlagen 

Portefeuillehouders per programma 
1. Ruimtelijke ontwikkeling 

Mevrouw mr. J. Verbeek-Nijhof 

De heer P. van den Berg 

De heer drs. R.W. Krol 

 

2. Landelijk gebied 

De heer drs. R.W. Krol 

 

3. Bodem water en milieu 

Mevrouw mr. J. Verbeek-Nijhof 

Mevrouw A.M.A. Pennarts-Pouw 

 

4. Economische ontwikkeling 

Mevrouw mr. J. Verbeek-Nijhof 

De heer P. van den Berg 

De heer drs. R.W. Krol 

Mevrouw A.M.A. Pennarts-Pouw 

 

5. Bereikbaarheid 

Mevrouw mr. J. Verbeek-Nijhof 

 

6. Cultuur en erfgoed 

Mevrouw A.M.A. Pennarts-Pouw 

 

7. Bestuur en middelen 

De heer W.I.I. van Beek 

Mevrouw mr. J. Verbeek-Nijhof 

De heer P. van den Berg 

De heer drs. R.W. Krol 

Mevrouw A.M.A. Pennarts-Pouw 
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Overzicht op taakvelden 
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Staat van investeringen 
 

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2015 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2015 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2015   

31-12-

2015 

  1-1-2015 2015 2015 2015 (1+2-3-4) 2014 2015 (1-6-8) 2015 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

                      

A.   Immateriele Vaste Activa 

Kst. sluiten geldleningen, 

agio en disagio                     

(Dis)agio obligaties  0       0 0   0 0 0 

                      

TOTAAL IMMATERIELE 

ACTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                     

B.    Materiële Vaste Activa 

                      

Investeringen met 

economisch nut                     

a.  bedrijfsgebouwen                     

Huisvesting Archimedeslaan 113.862 656   174 114.344 12.436   101.426 4.571 97.510 

Renovatie Paushuize 2.690       2.690 354   2.336 90 2.246 

Steunpunt Huis ter Heide (30 j. 

t/m 2042) 3.292       3.292 974   2.318 113 2.205 

Bedrijfsgebouw Veenweide (30 

j. t/m 2034) 3.089       3.089 1.033   2.056 103 1.953 

Remise gebouw (oud) 10.485       10.485 10.485   0   0 

Tram remise gebouw (nieuw) 2.400 2.419 6.000   -1.181 0   2.400 0 -1.181 

Renovatie tram remise 242 -242     0 0   242 0 0 

Benzineverkooppunt  221     0 221 37   184 7 177 

Subtotaal   136.281 2.833 6.000 174 132.940 25.319 0 110.962 4884 102.910 

                      

b.  Overige materiële vaste 

activa                     

Automatisering algemeen 1.500 995   1.038 1.457 877   623 438 1.180 

Presto (ERP) 0 494     494 0   0 0 494 

Datanetwerken 238 929     1.167 0   238   1.167 

Utrechts Regionaal 

Tramsysteem 1.634 303     1.938 0   1.634 0 1.938 

Haltes 2.258 67     2.325 1.718   540 51 557 

Tijdelijke eind halte 969       969 0   969 311 659 

Wagenpark 97       97 0   97 24 73 

Tram (Weense) 2.401       2.401 2.401   0   0 

Tram (Sunij) 6.220       6.220 6.220   0   0 

LVO fase 1 t/m 3 (levens 

verlengend ondrhoud) 7.525 2.038     9.563 824   6.701 741 7.999 

Rail 0       0 0   0   0 

Onderstations 246 3.041     3.287 0   246 0 3.287 

GVI 1 en 2(vervanging infra 

structuur) 38.669 1.486     40.155 755   37.914 720 38.680 

Overweg beveiliging 40 273     313 0   40   313 

Overweg bevloering 475       475 0   475 16 459 
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STAAT VAN VASTE ACTIVA 2015 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2015 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2015   

31-12-

2015 

  1-1-2015 2015 2015 2015 (1+2-3-4) 2014 2015 (1-6-8) 2015 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

                      

                      

Subtotaal    62.272 9.626 0 1.038 70.861 12.794 0 49.478 2299 56.805 

                      

d. Grond en Terreinen                     

Remise terrein 1.028       1.028 0   1.028 0 1.028 

                      

Subtotaal Invest. met 

economisch nut 199.581 12.459 6.000 1.212 204.828 38.113 0 161.469 7.184 160.744 

                      

Investeringen met 

maatschappelijk nut                     

c.  Grond-, weg- en 

waterbouwkundige werken                     

Hart vd Heuvelrug (HVH) 25.752 -637 852   24.263 0   25.752 0 24.263 

Hart vd Heuvelrug (HVH) 

Richelleweg 4.902       4.902 0   4.902 0 4.902 

Hart vd Heuvelrug (HVH) 

Dorrestein 138 5.080     5.218 0   138 0 5.218 

                      

Subtotaal invest. Met 

maatschappelijk nut 30.792 4.443 852 0 34.383 0 0 30.792 0 34.383 

                      

TOTAAL MATERIELE ACTIVA 230.374 16.902 6.852 1.212 239.211 38.113 0 192.260 7.184 195.127 

                      

B.    Financiële Vaste Activa 

Overige uitzettingen looptijd 

> 1 jaar. 
                    

Obligaties 0       0 0   0 0 0 

Garantieproducten 116.322 1.329 56.733   60.918 0   116.322 0 60.918 

BOR Provincie Utrecht 1.666   1.666   0 0   1.666 0 0 

Dep. BNG 0,518% (30-04-

2014) 4.022   4.022   0 0   4.022 0 0 

                      

Subtotaal 122.010 1.329 62.421 0 60.918 0 0 122.010 0 60.918 

                      

Overige langlopende 

leningen                     

Leningen u/g waterschappen 0       0 0   0 0 0 

Lening u/g  Statenjacht 333       333 0   333 0 333 

Lening GNG net 100   25   75 0   100 0 75 

Lening OrangeGas Ned. BV 70       70 0   70 0 70 

Lening Aardgasvulpunt 

Harmelen/CNG Net 100   25   75 0   100 0 75 

Lening Orange Gas Utrecht / 

Lage Weide 100       100 0   100 0 100 

Lening Orange Gas Amersfoort 

Stuwdam 100       100 0   100 0 100 



139 

STAAT VAN VASTE ACTIVA 2015 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2015 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2015   

31-12-

2015 

  1-1-2015 2015 2015 2015 (1+2-3-4) 2014 2015 (1-6-8) 2015 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

Aardgasvulp.autober.De Rooij 100       100 0   100 0 100 

Net BV GNG station Maarssen 100       100 0   100 0 100 

GNG Net Veenendaal 100       100 0   100 0 100 

Lening OrangeGas Utrecht 100       100 0   100 0 100 

Lening OrangeGas Bunschoten 100       100 0   100 0 100 

Cooperatieven Kredietunie 

Midden-Ned. 50       50 0   50 0 50 

Lening Interne Technologies 

BV 287 583     870 0   287 0 870 

Lening Somantix BV 167   83   83 0   167 0 83 

Lening Het Lokaal 0 63     63 0   0 0 63 

Lening Museum Oud 

Amelisweerd 0 160     160 0   0 0 160 

Lening Kasteel Amerongen 0 1130     1.130 0   0 0 1.130 

Aank. Woningen Gem. Utr. 

Heuvelrug 0 850     850 0   0 0 850 

Startersfonds 3.349 134 610   2.873 0   3.349 0 2.873 

Leningen Fietsplan 50 16 33   33 0   50 0 33 

                      

Subtotaal 5.206 2.937 777 0 7.366 0 0 5.206 0 7.366 

                      

Kapitaalverstrekking aan 

deelnemingen                     

Aandelen Hydron (WMN) 48       48 0   48 0 48 

Aandelen NWB 7       7 0   7 0 7 

Aandelen BNG 28       28 3   25 0 25 

                      

Subtotaal 84 0 0 0 84 3 0 80 0 80 

                      

TOTAAL FINANCIELE 

ACTIVA 127.299 4.266 63.198 0 68.368 3 0 127.296 0 68.364 

                      

TOTAAL VASTE ACTIVA 357.673 21.168 70.050 1.212 307.579 38.116 0 319.556 7.184 263.491 
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STAAT VAN VASTE ACTIVA 2016 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2016 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2016   

31-12-

2016 

  1-1-2016 2016 2016 2016 (1+2-3-4) 2015 2016 (1-6-8) 2016 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

                      

A.   Immateriele Vaste Activa 

Kst. sluiten geldleningen, 

agio en disagio                     

(Dis)agio obligaties  0       0 0   0 0 0 

                      

TOTAAL IMMATERIELE 

ACTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      

B.    Materiële Vaste Activa 

                      

Investeringen met 

economisch nut                     

a.  bedrijfsgebouwen                     

Huisvesting Archimedeslaan 114.344 2.176   1.647 114.873 16.833   97.510 4.536 93.503 

Renovatie Paushuize 2.690       2.690 444   2.246 90 2.156 

Steunpunt Huis ter Heide (30 j. 

t/m 2042) 3.292       3.292 1.087   2.205 113 2.092 

Bedrijfsgebouw Veenweide (30 

j. t/m 2034) 3.089       3.089 1.136   1.953 103 1.850 

Remise gebouw (oud) 10.485       10.485 10.485   0   0 

Tram remise gebouw (nieuw) -1.181 4.000 0   2.819 0   -1.181   2.819 

Renovatie tram remise 0       0 0   0   0 

Benzineverkooppunt  221     0 221 52   170 8 162 

Subtotaal   132.940 6.176 0 1.647 137.469 30.037 0 102.903 4850 102.582 

                      

b.  Overige materiële vaste 

activa                     

Automatisering algemeen 1.457 1.852     3.309 277   3.032 279 2.753 

Presto (ERP) 494       494 0   494   494 

Datanetwerken 1.167       1.167 0   1.167 97 1.070 

Utrechts Regionaal 

Tramsysteem 1.938 162     2.100 0   1.938 72 2.028 

Haltes 2.325 1.102     3.427 1.768   557 58 1.601 

Tijdelijke eind halte 969       969 311   659 323 336 

Wagenpark 97 210   97 210 24   73 73 210 

Tram (Weense) 2.401       2.401 2.401   0   0 

Tram (Sunij) 6.220 1.251     7.471 6.220   0   1.251 

LVO fase 1 t/m 3 (levens 

verlengend ondrhoud) 9.563 987     10.550 1.564   7.999 1028 7.958 

Rail 0 0     0 0   0   0 

Onderstations 3.287 3.613     6.900 0   3.287 0 6.900 

GVI 1 en 2(vervanging infra 

structuur) 40.155 731     40.886 1.475   38.680 774 38.637 

Overweg beveiliging 313 3.000     3.313 0   313   3.313 

Overweg bevloering 475 880     1.355 16   459 17 1.322 

FTLVM   2.000     2.000     0   2.000 

Ontvangst/aanloopkosten UHL 

Regiotram   1.000     1.000     0   1.000 
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STAAT VAN VASTE ACTIVA 2016 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2016 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2016   

31-12-

2016 

  1-1-2016 2016 2016 2016 (1+2-3-4) 2015 2016 (1-6-8) 2016 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

Distributiesysteem   1.744     1.744     0   1.744 

Uithoflijn Infrastuctuur 163.759 70.000     233.759     163.759   233.759 

Uithoflijn Materieel 17.385 17.025     34.410     17.385   34.410 

          0           

Subtotaal    252.005 105.557 0 97 357.465 14.055 0 239.801 2.721 340.785 

                      

d. Grond en Terreinen                     

Remise terrein 1.028       1.028 0   1.028   1.028 

                      

Subtotaal Invest. met 

economisch nut 385.972 111.733 0 1.744 495.961 44.092 0 343.733 7.571 444.395 

                      

Investeringen met 

maatschappelijk nut                     

c.  Grond-, weg- en 

waterbouwkundige werken                     

Hart vd Heuvelrug (HVH) 24.263 -114     24.149 0   24.263   24.149 

Hart vd Heuvelrug (HVH) 

Richelleweg 4.902 -1.624     3.278 0   4.902   3.278 

Hart vd Heuvelrug (HVH) 

Dorrestein 5.218 387     5.605 0   5.218   5.605 

                      

Subtotaal invest. Met 

maatschappelijk nut 34.383 -1.351 0 0 33.032 0 0 34.383 0 33.032 

                      

TOTAAL MATERIELE ACTIVA 420.355 110.382 0 1.744 528.993 44.092 0 378.115 7.572 477.427 

                      

B.    Financiële Vaste Activa 

Overige uitzettingen looptijd 

> 1 jaar.                     

Obligaties 0   0   0 0   0   0 

Garantieproducten 60.918   35.900   25.018 0   60.918   25.018 

BOR Provincie Utrecht 1.665       1.665 0   1.665   1.665 

Dep. BNG 0,518% (30-04-

2014) 5.493       5.493 0   5.493   5.493 

                      

Subtotaal 68.076 0 35.900 0 32.176 0 0 68.076 0 32.176 

                      

Overige langlopende 

leningen                     

Leningen u/g waterschappen 0       0 0   0   0 

Lening u/g  Statenjacht 333       333 0   333   333 

Lening GNG net 75   25   50 0   75   50 

Lening OrangeGas Ned. BV 70   18   52 0   70   52 

Lening Aardgasvulpunt 

Harmelen/CNG Net 75   25   50 0   75   50 

Lening Orange Gas Utrecht / 

Lage Weide 100   25   75 0   100   75 

Lening Orange Gas Amersfoort 100       100 0   100   100 
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STAAT VAN VASTE ACTIVA 2016 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2016 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2016   

31-12-

2016 

  1-1-2016 2016 2016 2016 (1+2-3-4) 2015 2016 (1-6-8) 2016 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

Stuwdam 

Aardgasvulp.autober.De Rooij 100       100 0   100   100 

Net BV GNG station Maarssen 100       100 0   100   100 

GNG Net Veenendaal 100       100 0   100   100 

Lening OrangeGas Utrecht 100       100 0   100   100 

Lening OrangeGas Bunschoten 100       100 0   100   100 

Cooperatieven Kredietunie 

Midden-Ned. 50       50 0   50   50 

Lening Interne Technologies 

BV 870       870 0   870   870 

Lening Somantix BV 83       83 0   83   83 

Lening Het Lokaal 63       63 0   63   63 

Lening Museum Oud 

Amelisweerd 160       160 0   160   160 

Lening Kasteel Amerongen 1.130   50   1.080 0   1.130   1.080 

Aank. Woningen Gem. Utr. 

Heuvelrug 850       850 0   850   850 

Startersfonds 2.873 115 600   2.388 0   2.873   2.388 

Leningen Fietsplan 33 35 35   33 0   33   33 

          0           

Subtotaal 7.366 150 778 0 6.738 0 0 7.366 0 6.738 

                      

Kapitaalverstrekking aan 

deelnemingen                     

Aandelen Hydron (WMN) 48       48 0   48   48 

Aandelen NWB 7       7 0   7   7 

Aandelen BNG 28       28 3   25   25 

          0           

Subtotaal 84 0 0 0 84 3 0 80 0 80 

                      

TOTAAL FINANCIELE 

ACTIVA 75.525 150 36.678 0 38.997 3 0 75.522 0 38.994 

                      

TOTAAL VASTE ACTIVA 495.881 110.532 36.678 1.744 567.991 44.095 0 453.637 7.572 516.421 
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STAAT VAN VASTE ACTIVA 2017 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2017 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2017   

31-12-

2017 

  1-1-2017 2017 2017 2017 (1+2-3-4) 2016 2017 (1-6-8) 2017 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

                      

A.   Immateriele Vaste Activa 

Kst. sluiten geldleningen, 

agio en disagio                     

(Dis)agio obligaties  0       0 0   0 0 0 

                      

TOTAAL IMMATERIELE 

ACTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                     

B.    Materiële Vaste Activa 

                      

Investeringen met 

economisch nut                     

a.  bedrijfsgebouwen                     

Huisvesting Archimedeslaan 114.873 435   1.026 114.282 19.723   95.149 4.207 90.351 

Renovatie Paushuize 2.690       2.690 533   2.157 90 2.067 

Steunpunt Huis ter Heide (30 j. 

t/m 2042) 3.292       3.292 1.201   2.091 113 1.978 

Bedrijfsgebouw Veenweide (30 

j. t/m 2034) 3.089       3.089 1.239   1.850 103 1.747 

Remise gebouw (oud) 10.485       10.485 10.485   0   0 

Tram remise gebouw (nieuw) 2.819 25.000 0   27.819 0   2.819 0 27.819 

Renovatie tram remise 0       0 0   0   0 

Benzineverkooppunt  221     0 221 68   154 8 146 

Subtotaal   137.469 25.435 0 1.026 161.878 33.249 0 104.220 4521 124.108 

                      

b.  Overige materiële vaste 

activa                     

Automatisering algemeen 3.309 1.828   462 4.675 556   2.753 841 3.740 

Presto (ERP) 494       494 0   494   494 

Datanetwerken 1.167       1.167 97   1.070 101 969 

Utrechts Regionaal 

Tramsysteem 2.100       2.100 72   2.028 74 1.954 

Haltes 3.427 1.000     4.427 1.826   1.601 125 2.476 

Tijdelijke eind halte 969       969 634   336 336 0 

Wagenpark 210       210 0   210 33 177 

Tram (Weense) 2.401       2.401 2.401   0   0 

Tram (Sunij) 7.471 20.000     27.471 6.220   1.251 401 20.850 

LVO fase 1 t/m 3 (levens 

verlengend ondrhoud) 10.550 0     10.550 2.592   7.958 1207 6.751 

Rail 0 0     0 0   0 0 0 

Onderstations 6.900       6.900 0   6.900 123 6.777 

GVI 1 en 2(vervanging infra 

structuur) 40.886       40.886 2.249   38.637 812 37.825 

Overweg beveiliging 3.313 6.000     9.313 0   3.313   9.313 

Overweg bevloering 1.355 0     1.355 33   1.322 58 1.264 

FTLVM 2.000       2.000 0   2.000 67 1.933 
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STAAT VAN VASTE ACTIVA 2017 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2017 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2017   

31-12-

2017 

  1-1-2017 2017 2017 2017 (1+2-3-4) 2016 2017 (1-6-8) 2017 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

Ontvangst organisatie UHL 1.000 4.500     5.500 0   1.000   5.500 

Distributiesysteem 1.744       1.744 0   1.744 148 1.596 

10kV kabel 0 1.500     1.500     0   1.500 

DRIS bushalte Definitiefase 0 200     200     0   200 

Ontvangst/aanloopkosten UHL 

OVE 0 3.901     3.901     0   3.901 

Uithoflijn Infrastuctuur 233.759 68.000     301.759 0   233.759   301.759 

Uithoflijn Materieel 34.410 28.000     62.410 0   34.410   62.410 

                      

Subtotaal    357.465 134.929 0 462 491.932 16.679 0 340.785 4326 471.388 

                      

d. Grond en Terreinen                     

Remise terrein 1.028       1.028     1.028   1.028 

                      

Subtotaal Invest. met 

economisch nut 495.961 160.364 0 1.488 654.837 49.928 0 446.033 8.847 596.524 

                      

Investeringen met 

maatschappelijk nut                     

c.  Grond-, weg- en 

waterbouwkundige werken                     

Hart vd Heuvelrug (HVH) 24.149 -87     24.062 0   24.149   24.062 

Hart vd Heuvelrug (HVH) 

Richelleweg 3.278 -2.176     1.102 0   3.278   1.102 

Hart vd Heuvelrug (HVH) 

Dorrestein 5.605 145     5.750 0   5.605   5.750 

                      

                      

                      

                      

                      

Subtotaal invest. Met 

maatschappelijk nut 33.032 -2.118 0 0 30.914 0 0 33.032 0 30.914 

                      

TOTAAL MATERIELE ACTIVA 528.993 158.246 0 1.488 685.751 49.928 0 479.065 8.847 627.438 

  

B.    Financiële Vaste Activa 

Overige uitzettingen looptijd 

> 1 jaar. 
                    

Obligaties 0   0   0 0   0   0 

Garantieproducten 25.018       25.018 0   25.018   25.018 

BOR Provincie Utrecht 1.665       1.665 0   1.665   1.665 

Dep. BNG 0,518% (30-04-

2014) 5.493       5.493 0   5.493   5.493 

                      

Subtotaal 32.176 0 0 0 32.176 0 0 32.176 0 32.176 

                      

Overige langlopende                     
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STAAT VAN VASTE ACTIVA 2017 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2017 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2017   

31-12-

2017 

  1-1-2017 2017 2017 2017 (1+2-3-4) 2016 2017 (1-6-8) 2017 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

leningen 

Leningen u/g waterschappen 0       0 0   0   0 

Lening u/g  Statenjacht 333       333 0   333   333 

Lening GNG net 50   25   25 0   50   25 

Lening OrangeGas Ned. BV 52   18   34 0   52   34 

Lening Aardgasvulpunt 

Harmelen/CNG Net 50   25   25 0   50   25 

Lening Orange Gas Utrecht / 

Lage Weide 75   25   50 0   75   50 

Lening Orange Gas Amersfoort 

Stuwdam 100   25   75 0   100   75 

Aardgasvulp.autober.De Rooij 100       100 0   100   100 

Net BV GNG station Maarssen 100       100 0   100   100 

GNG Net Veenendaal 100       100 0   100   100 

Lening OrangeGas Utrecht 100       100 0   100   100 

Lening OrangeGas Bunschoten 100       100 0   100   100 

Cooperatieven Kredietunie 

Midden-Ned. 50       50 0   50   50 

Lening Interne Technologies 

BV 870       870 0   870   870 

Lening Somantix BV 83       83 0   83   83 

Lening Het Lokaal 63       63 0   63   63 

Lening Museum Oud 

Amelisweerd 160       160 0   160   160 

Lening Kasteel Amerongen 1.080       1.080 0   1.080   1.080 

Aank. Woningen Gem. Utr. 

Heuvelrug 850       850 0   850   850 

Startersfonds 2.388 96 600   1.884 0   2.388   1.884 

Leningen Fietsplan 33       33 0   33   33 

                      

Subtotaal 6.738 96 718 0 6.115 0 0 6.738 0 6.115 

                      

Kapitaalverstrekking aan 

deelnemingen                     

Aandelen Hydron (WMN) 48       48 0   48   48 

Aandelen NWB 7       7 0   7   7 

Aandelen BNG 28       28 3   25   25 

                      

Subtotaal 84 0 0 0 84 3 0 80 0 80 

                      

TOTAAL FINANCIELE 

ACTIVA 38.997 96 718 0 38.375 3 0 38.994 0 38.372 

  

TOTAAL VASTE ACTIVA 567.991 158.342 718 1.488 724.126 49.931 0 518.059 8.847 665.810 
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STAAT VAN VASTE ACTIVA 2018 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2018 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2018   

31-12-

2018 

  1-1-2018 2018 2018 2018 (1+2-3-4) 2017 2018 (1-6-8) 2018 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

                      

A.   Immateriele Vaste Activa 

Kst. sluiten geldleningen, 

agio en disagio                     

(Dis)agio obligaties  0       0 0   0   0 

                      

TOTAAL IMMATERIELE 

ACTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      

B.    Materiële Vaste Activa 

                      

Investeringen met 

economisch nut                     

a.  bedrijfsgebouwen                     

Huisvesting Archimedeslaan 114.282 162   288 114.156 22.904   91.377 4.002 87.249 

Renovatie Paushuize 2.690       2.690 623   2.067 90 1.977 

Steunpunt Huis ter Heide (30 j. 

t/m 2042) 3.292       3.292 1.314   1.978 113 1.865 

Bedrijfsgebouw Veenweide (30 

j. t/m 2034) 3.089       3.089 1.342   1.747 103 1.644 

Remise gebouw (oud) 10.485       10.485 10.485   0   0 

Tram remise gebouw (nieuw) 27.819 3.153 0   30.972 0   27.819 552 30.420 

Renovatie tram remise 0       0 0   0   0 

Benzineverkooppunt  221       221 76   146 8 138 

Subtotaal   161.878 3.315 0 288 164.905 36.743 0 125.134 4868 123.293 

                      

b.  Overige materiële vaste 

activa                     

Automatisering algemeen 4.675 752   429 4.998 935   3.740 1114 2.949 

Presto (ERP) 494       494 0   494   494 

Datanetwerken 1.167       1.167 198   969 105 864 

Utrechts Regionaal 

Tramsysteem 2.100       2.100 146   1.954 77 1.877 

Haltes 4.427 0     4.427 1.951   2.476 130 2.346 

Tijdelijke eind halte 969       969 970   0   0 

Wagenpark 210       210 33   177 33 144 

Tram (Weense) 2.401       2.401 2.401   0   0 

Tram (Sunij) 27.471       27.471 6.621   20.850 417 20.433 

LVO fase 1 t/m 3 (levens 

verlengend ondrhoud) 10.550       10.550 3.799   6.751 1256 5.495 

Rail 0       0 0   0 0 0 

Onderstations 6.900       6.900 123   6.777 128 6.649 

GVI 1 en 2(vervanging infra 

structuur) 40.886 0     40.886 3.061   37.825 845 36.980 

Overweg beveiliging 9.313       9.313 0   9.313 313 9.000 

Overweg bevloering 1.355 0     1.355 91   1.264 61 1.203 

FTLVM 2.000       2.000 67   1.933 70 1.863 

Ontvangst organisatie UHL 5.500 1.400     6.900 0   5.500 0 6.900 
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STAAT VAN VASTE ACTIVA 2018 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2018 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2018   

31-12-

2018 

  1-1-2018 2018 2018 2018 (1+2-3-4) 2017 2018 (1-6-8) 2018 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

Distributiesysteem 1.744 1.744     3.488 148   1.596 154 3.186 

10kV kabel 1.500       1.500 0   1.500 27 1.473 

DRIS bushalte Definitiefase 200 2.561     2.761 0   200   2.761 

Ontvangst/aanloopkosten UHL 

OVE 3.901 3.901     7.802 0   3.901   7.802 

5 meiplein   1.390     1.390 0   0   1.390 

Uithoflijn Infrastuctuur 301.759 26.000     327.759     301.759   327.759 

Uithoflijn Materieel 62.410 22.525     84.935     62.410   84.935 

Subtotaal    491.932 60.273 0 429 551.776 20.543 0 471.388 4730 526.502 

                      

d. Grond en Terreinen                     

Remise terrein 1.028       1.028     1.028   1.028 

                      

Subtotaal Invest. met 

economisch nut 654.837 63.588 0 717 717.708 57.287 0 597.550 9.598 650.823 

                      

Investeringen met 

maatschappelijk nut                     

c.  Grond-, weg- en 

waterbouwkundige werken                     

Hart vd Heuvelrug (HVH) 24.062 90     24.152 0   24.062   24.152 

Hart vd Heuvelrug (HVH) 

Richelleweg 1.102 -2.213     -1.111 0   1.102   -1.111 

Hart vd Heuvelrug (HVH) 

Dorrestein 5.750 148     5.898 0   5.750   5.898 

                      

                      

                      

                      

                      

Subtotaal invest. Met 

maatschappelijk nut 30.914 -1.975 0 0 28.939 0 0 30.914 0 28.939 

                      

TOTAAL MATERIELE ACTIVA 685.751 61.613 0 717 746.647 57.287 0 628.464 9.598 679.763 

                      

B.    Financiële Vaste Activa 

Overige uitzettingen looptijd 

> 1 jaar. 
                    

Obligaties 0   0   0 0   0   0 

Garantieproducten 25.018       25.018 0   25.018   25.018 

BOR Provincie Utrecht 1.665       1.665 0   1.665   1.665 

Dep. BNG 0,518% (30-04-

2014) 5.493       5.493 0   5.493   5.493 

                      

Subtotaal 32.176 0 0 0 32.176 0 0 32.176 0 32.176 

                      

Overige langlopende 

leningen                     
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STAAT VAN VASTE ACTIVA 2018 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2018 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2018   

31-12-

2018 

  1-1-2018 2018 2018 2018 (1+2-3-4) 2017 2018 (1-6-8) 2018 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

Leningen u/g waterschappen 0       0 0   0   0 

Lening u/g  Statenjacht 333       333 0   333   333 

Lening GNG net 25   25   0 0   25   0 

Lening OrangeGas Ned. BV 34   18   16 0   34   16 

Lening Shell Serva 0       0 0   0   0 

Lening Aardgasvulpunt 

Harmelen/CNG Net 25   25   0 0   25   0 

Lening Orange Gas Utrecht / 

Lage Weide 50   25   25 0   50   25 

Lening Orange Gas Amersfoort 

Stuwdam 75   25   50 0   75   50 

Aardgasvulp.autober.De Rooij 100   25   75 0   100   75 

Net BV GNG station Maarssen 100   25   75 0   100   75 

GNG Net Veenendaal 100       100 0   100   100 

Lening OrangeGas Utrecht 100       100 0   100   100 

Lening OrangeGas Bunschoten 100       100 0   100   100 

Cooperatieven Kredietunie 

Midden-Ned. 50       50 0   50   50 

Lening Interne Technologies 

BV 870       870 0   870   870 

Lening Somantix BV 83       83 0   83   83 

Lening Het Lokaal 63       63 0   63   63 

Lening Museum Oud 

Amelisweerd 160       160 0   160   160 

Lening Kasteel Amerongen 1.080       1.080 0   1.080   1.080 

Aank. Woningen Gem. Utr. 

Heuvelrug 850       850 0   850   850 

Startersfonds 1.884 75 600   1.359 0   1.884   1.359 

Leningen Fietsplan 33       33 0   33   33 

                      

Subtotaal 6.115 75 768 0 5.423 0 0 6.115 0 5.423 

                      

Kapitaalverstrekking aan 

deelnemingen                     

Aandelen Hydron (WMN) 48       48 0   48   48 

Aandelen NWB 7       7 0   7   7 

Aandelen BNG 28       28 3   25   25 

                      

Subtotaal 84 0 0 0 84 3 0 80 0 80 

                      

TOTAAL FINANCIELE 

ACTIVA 38.375 75 768 0 37.682 3 0 38.372 0 37.679 

                     

TOTAAL VASTE ACTIVA 724.126 61.688 768 717 784.330 57.290 0 666.835 9.598 717.441 
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STAAT VAN VASTE ACTIVA 2019 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2019 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2019   

31-12-

2019 

  1-1-2019 2019 2019 2019 (1+2-3-4) 2018 2019 (1-6-8) 2019 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

                      

A.   Immateriele Vaste Activa 

Kst. sluiten geldleningen, 

agio en disagio                     

(Dis)agio obligaties  0       0 0   0   0 

                      

TOTAAL IMMATERIELE 

ACTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      

B.    Materiële Vaste Activa 

                      

Investeringen met 

economisch nut                     

a.  bedrijfsgebouwen                     

Huisvesting Archimedeslaan 114.156     425 113.731 26.617   87.538 3.948 83.165 

Renovatie Paushuize 2.690       2.690 713   1.977 90 1.887 

Steunpunt Huis ter Heide (30 j. 

t/m 2042) 3.292       3.292 1.428   1.864 113 1.751 

Bedrijfsgebouw Veenweide (30 

j. t/m 2034) 3.089       3.089 1.445   1.644 103 1.541 

Remise gebouw (oud) 10.485       10.485 10.485   0   0 

Tram remise gebouw (nieuw) 30.972       30.972 552   30.420 574 29.846 

Renovatie tram remise 0       0 0   0   0 

Benzineverkooppunt  221       221 84   138   138 

Subtotaal   164.905 0 0 425 164.480 41.323 0 123.581 4828 118.328 

                      

b.  Overige materiële vaste 

activa                     

Automatisering algemeen 4.998     1.432 3.566 1.620   3.378 1178 768 

Presto (ERP) 494       494 0   494   494 

Datanetwerken 1.167       1.167 303   864 109 755 

Utrechts Regionaal 

Tramsysteem 2.100       2.100 223   1.877 81 1.796 

Haltes 4.427 0     4.427 2.081   2.346 135 2.211 

Tijdelijke eind halte 969       969 970   0   0 

Wagenpark 210       210 66   144 33 111 

Tram (Weense) 2.401       2.401 2.401   0   0 

Tram (Sunij) 27.471 0 0   27.471 7.038 0 20.433 434 19.999 

LVO fase 1 t/m 3 (levens 

verlengend ondrhoud) 10.550   0   10.550 5.055 0 5.495 1306 4.189 

Rail 0       0 0   0 0 0 

Onderstations 6.900       6.900 251   6.649 133 6.516 

GVI 1 en 2(vervanging infra 

structuur) 40.886 0     40.886 3.906   36.980 879 36.101 

Overweg beveiliging 9.313       9.313 313   9.000 325 8.675 

Overweg bevloering 1.355       1.355 152   1.203 63 1.140 

FTLVM 2.000       2.000 137   1.863 73 1.790 

Ontvangst organisatie UHL 6.900       6.900 0   6.900 575 6.325 
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STAAT VAN VASTE ACTIVA 2019 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2019 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2019   

31-12-

2019 

  1-1-2019 2019 2019 2019 (1+2-3-4) 2018 2019 (1-6-8) 2019 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

Distributiesysteem 3.488 3.588     7.076 302   3.186 459 6.315 

10kV kabel 1.500       1.500 27   1.473 28 1.445 

DRIS bushalte Definitiefase 2.761       2.761 0   2.761 230 2.531 

Ontvangst/aanloopkosten UHL 

OVE 7.802       7.802 0   7.802 650 7.152 

5 meiplein 1.390       1.390 0   1.390 25 1.365 

Busremise   14.100     14.100 0   0   14.100 

Uithoflijn Infrastuctuur 327.759 13.711     341.470 0   327.759   341.470 

Uithoflijn Materieel 84.935       84.935 0   84.935   84.935 

Subtotaal    551.776 31.399 0 1.432 581.743 24.844 0 526.931 6715 550.183 

                      

d. Grond en Terreinen                     

Remise terrein 1.028       1.028     1.028   1.028 

Busremise terrein   5.200     5.200     0   5.200 

                      

Subtotaal Invest. met 

economisch nut 717.708 31.399 0 1.857 747.250 66.168 0 651.540 11.543 669.539 

                      

Investeringen met 

maatschappelijk nut                     

c.  Grond-, weg- en 

waterbouwkundige werken                     

Hart vd Heuvelrug (HVH) 24.152 1.877     26.029 0   24.152   26.029 

Hart vd Heuvelrug (HVH) 

Richelleweg -1.111 -3.444     -4.555 0   -1.111   -4.555 

Hart vd Heuvelrug (HVH) 

Dorrestein 5.898 372     6.270 0   5.898   6.270 

                      

Subtotaal invest. Met 

maatschappelijk nut 28.939 -1.195 0 0 27.744 0 0 28.939 0 27.744 

                      

TOTAAL MATERIELE ACTIVA 746.647 30.204 0 1.857 774.994 66.168 0 680.479 11.543 697.283 

  

B.    Financiële Vaste Activa 

Overige uitzettingen looptijd 

> 1 jaar. 
                    

Obligaties 0   0   0 0   0   0 

Garantieproducten 25.018       25.018 0   25.018   25.018 

BOR Provincie Utrecht 1.665       1.665 0   1.665   1.665 

Dep. BNG 0,518% (30-04-

2014) 5.493       5.493 0   5.493   5.493 

                      

Subtotaal 32.176 0 0 0 32.176 0 0 32.176 0 32.176 

                      

Overige langlopende 

leningen                     

Leningen u/g waterschappen 0       0 0   0   0 

Lening u/g  Statenjacht 333       333 0   333   333 
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STAAT VAN VASTE ACTIVA 2019 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2019 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2019   

31-12-

2019 

  1-1-2019 2019 2019 2019 (1+2-3-4) 2018 2019 (1-6-8) 2019 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

Lening GNG net 0       0 0   0   0 

Lening OrangeGas Ned. BV 16     16 0 0   16   0 

Lening Shell Serva 0       0 0   0   0 

Lening Aardgasvulpunt 

Harmelen/CNG Net 0       0 0   0   0 

Lening Orange Gas Utrecht / 

Lage Weide 25   25   0 0   25   0 

Lening Orange Gas Amersfoort 

Stuwdam 50   25   25 0   50   25 

Aardgasvulp.autober.De Rooij 75   25   50 0   75   50 

Net BV GNG station Maarssen 75   25   50 0   75   50 

GNG Net Veenendaal 100   25   75 0   100   75 

Lening OrangeGas Utrecht 100       100 0   100   100 

Lening OrangeGas Bunschoten 100       100 0   100   100 

Cooperatieven Kredietunie 

Midden-Ned. 50       50 0   50   50 

Lening Interne Technologies 

BV 870       870 0   870   870 

Lening Somantix BV 83       83 0   83   83 

Lening Het Lokaal 63       63 0   63   63 

Lening Museum Oud 

Amelisweerd 160       160 0   160   160 

Lening Kasteel Amerongen 1.080       1.080 0   1.080   1.080 

Aank. Woningen Gem. Utr. 

Heuvelrug 850       850 0   850   850 

Startersfonds 1.359 54 600   814 0   1.359   814 

Leningen Fietsplan 33       33 0   33   33 

                      

Subtotaal 5.423 54 725 16 4.736 0 0 5.423 0 4.736 

                      

Kapitaalverstrekking aan 

deelnemingen                     

Aandelen Hydron (WMN) 48       48 0   48   48 

Aandelen NWB 7       7 0   7   7 

Aandelen BNG 28       28 3   25   25 

                      

Subtotaal 84 0 0 0 84 3 0 80 0 80 

                      

TOTAAL FINANCIELE 

ACTIVA 37.682 54 725 16 36.996 3 0 37.679 0 36.992 

                      

TOTAAL VASTE ACTIVA 784.330 30.258 725 1.873 811.990 66.171 0 718.157 11.543 734.276 
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STAAT VAN VASTE ACTIVA 2020 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2020 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2020   

31-12-

2020 

  1-1-2020 2020 2020 2020 (1+2-3-4) 2019 2020 (1-6-8) 2020 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

                      

A.   Immateriele Vaste Activa 

Kst. sluiten geldleningen, 

agio en disagio                     

(Dis)agio obligaties  0       0 0   0   0 

                      

TOTAAL IMMATERIELE 

ACTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                     

B.    Materiële Vaste Activa 

                      

Investeringen met 

economisch nut                     

a.  bedrijfsgebouwen                     

Huisvesting Archimedeslaan 113.731       113.731 30.139   83.591 3.948 79.643 

Renovatie Paushuize 2.690       2.690 802   1.888 90 1.798 

Steunpunt Huis ter Heide (30 j. 

t/m 2042) 3.292       3.292 1.540   1.752 113 1.639 

Bedrijfsgebouw Veenweide (30 

j. t/m 2034) 3.089       3.089 1.547   1.542 103 1.439 

Remise gebouw (oud) 10.485       10.485 10.484   1   1 

Tram remise gebouw (nieuw) 30.972       30.972 1.125   29.847 1025 28.822 

Renovatie tram remise 0       0 -1   1   1 

Benzineverkooppunt  221       221 83   139   139 

Subtotaal   164.480 0 0 0 164.480 45.718 0 118.761 5279 113.482 

                      

b.  Overige materiële vaste 

activa                     

Automatisering algemeen 3.566       3.566 1.366   2.200 1178 1.022 

Presto (ERP) 494       494 0   494   494 

Datanetwerken 1.167       1.167 412   755 114 641 

Utrechts Regionaal 

Tramsysteem 2.100       2.100 304   1.796 84 1.712 

Haltes 4.427 29.500     33.927 2.216   2.211 141 31.570 

Tijdelijke eind halte 969       969 970   0   0 

Wagenpark 210       210 99   111 33 78 

Tram (Weense) 2.401       2.401 2.401   0   0 

Tram (Sunij) 27.471 47.000     74.471 7.472 0 19.999   66.999 

LVO fase 1 t/m 3 (levens 

verlengend ondrhoud) 10.550       10.550 6.361 4.189 0 0 0 

Rail 0       0 0   0 0 0 

Onderstations 6.900       6.900 384   6.516 138 6.378 

GVI 1 en 2(vervanging infra 

structuur) 40.886 42.250     83.136 4.785   36.101 914 77.437 

Overweg beveiliging 9.313       9.313 638   8.675 338 8.337 

Overweg bevloering 1.355       1.355 215   1.140 66 1.074 

FTLVM 2.000       2.000 210   1.790 76 1.714 

Ontvangst organisatie UHL 6.900       6.900 575   6.325 598 5.727 
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STAAT VAN VASTE ACTIVA 2020 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2020 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2020   

31-12-

2020 

  1-1-2020 2020 2020 2020 (1+2-3-4) 2019 2020 (1-6-8) 2020 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

Distributiesysteem 7.076       7.076 761   6.315 776 5.539 

10kV kabel 1.500       1.500 55   1.445 29 1.416 

DRIS bushalte Definitiefase 2.761       2.761 230   2.531 239 2.292 

Ontvangst/aanloopkosten UHL 

OVE 7.802       7.802 650   7.152 676 6.477 

5 meiplein 1.390       1.390 25   1.365 26 1.339 

Busremise 14.100       14.100 0   14.100 148 13.952 

Uithoflijn Infrastuctuur 341.470       341.470 0   341.470   341.470 

Uithoflijn Materieel 84.935       84.935 0   84.935   84.935 

Subtotaal    581.743 118.750 0 0 700.493 30.128 4.189 547.426 5574 660.602 

                      

d. Grond en Terreinen                     

Remise terrein 1.028       1.028     1.028   1.028 

Busremise terrein 5.200       5.200     5.200   5.200 

                      

Subtotaal Invest. met 

economisch nut 747.250 118.750 0 0 866.000 75.846 4.189 667.215 10.853 775.113 

                      

Investeringen met 

maatschappelijk nut                     

c.  Grond-, weg- en 

waterbouwkundige werken                     

Hart vd Heuvelrug (HVH) 26.029 1.877     27.906 0   26.029   27.906 

Hart vd Heuvelrug (HVH) 

Richelleweg -4.555 -3.444     -7.999 0   -4.555   -7.999 

Hart vd Heuvelrug (HVH) 

Dorrestein 6.270 372     6.642 0   6.270   6.642 

                      

                      

                      

                      

                      

Subtotaal invest. Met 

maatschappelijk nut 27.744 -1.195 0 0 26.549 0 0 27.744 0 26.549 

                      

TOTAAL MATERIELE ACTIVA 774.994 117.555 0 0 892.549 75.846 4.189 694.958 10.853 801.662 

  

B.    Financiële Vaste Activa 

Overige uitzettingen looptijd 

> 1 jaar. 
                    

Obligaties 0   0   0 0   0   0 

Garantieproducten 25.018       25.018 0   25.018   25.018 

BOR Provincie Utrecht 1.665       1.665 0   1.665   1.665 

Dep. BNG 0,518% (30-04-

2014) 5.493       5.493 0   5.493   5.493 

                      

Subtotaal 32.176 0 0 0 32.176 0 0 32.176 0 32.176 
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STAAT VAN VASTE ACTIVA 2020 

Omschrijving 

Aansch.w

aarde 

Investeri

ngen 

Desin

ves- Geheel 

Aansch.w

aarde 

Afgeschr

even Extra 

Boekwa

arde 

Afschrij

ving 

Boekwa

arde 

      

tering

en 

afgeschr

even 

31-12-

2020 

tot en 

met 

Afschrij

ving 

1-1-

2020   

31-12-

2020 

  1-1-2020 2020 2020 2020 (1+2-3-4) 2019 2020 (1-6-8) 2020 

(5-6-8-

10+7) 

  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

Overige langlopende 

leningen                     

Leningen u/g waterschappen 0       0 0   0   0 

Lening u/g  Statenjacht 333       333 0   333   333 

Lening GNG net 0       0 0   0   0 

Lening OrangeGas Ned. BV 0     16 -16 0   0   -16 

Lening Shell Serva 0       0 0   0   0 

Lening Aardgasvulpunt 

Harmelen/CNG Net 0       0 0   0   0 

Lening Orange Gas Utrecht / 

Lage Weide 0   25   -25 0   0   -25 

Lening Orange Gas Amersfoort 

Stuwdam 25   25   0 0   25   0 

Aardgasvulp.autober.De Rooij 50   25   25 0   50   25 

Net BV GNG station Maarssen 50   25   25 0   50   25 

GNG Net Veenendaal 75   25   50 0   75   50 

Lening OrangeGas Utrecht 100       100 0   100   100 

Lening OrangeGas Bunschoten 100       100 0   100   100 

Cooperatieven Kredietunie 

Midden-Ned. 50       50 0   50   50 

Lening Interne Technologies 

BV 870       870 0   870   870 

Lening Somantix BV 83       83 0   83   83 

Lening Het Lokaal 63       63 0   63   63 

Lening Museum Oud 

Amelisweerd 160       160 0   160   160 

Lening Kasteel Amerongen 1.080       1.080 0   1.080   1.080 

Aank. Woningen Gem. Utr. 

Heuvelrug 850       850 0   850   850 

Startersfonds 814 33 600   246 0   814   246 

Leningen Fietsplan 33       33 0   33   33 

                      

Subtotaal 4.736 33 725 16 4.028 0 0 4.736 0 4.028 

                      

Kapitaalverstrekking aan 

deelnemingen                     

Aandelen Hydron (WMN) 48       48 0   48   48 

Aandelen NWB 7       7 0   7   7 

Aandelen BNG 28       28 3   25   25 

                      

Subtotaal 84 0 0 0 84 3 0 80 0 80 

                      

TOTAAL FINANCIELE 

ACTIVA 36.996 33 725 16 36.287 3 0 36.992 0 36.284 

                     

TOTAAL VASTE ACTIVA 811.990 117.588 725 16 928.837 75.850 4.189 731.951 10.853 837.946 
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Staat van verstrekte langlopende geldleningen 

 

 

STAAT VAN VERSTREKTE LANGLOPENDE GELDLENINGEN  (bedragen x € 1.000) 

Geldnemer 

Leningen u/g Opname Reguliere Leningen u/g Jaar van Rente- 

restantbedrag in  aflossing restantbedrag laatste percentage 

1-1-2017 2017 2017 31-12-2017 aflossing   

  0 0   0     

Totaal    0 0 0 0     

- In 2011 zijn de laatste langlopende geldleningen afgelost.   

 

 

Staat van opgenomen langlopende geldleningen 

 

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN  
(bedragen x € 1.000) 

Leningnummer 
Geldgever Leningen o/g 

Regulier

e 

Vervroegd

  Leningen o/g Jaar van Rente- 

  
  

Restantbedra

g aflossing afgelost 

Restantbedra

g laatste  

percentag

e 

  
  1-1-2017 2017 2017 31-12-2017 

aflossin

g   

          0     

Totaal    0 0 0 0     

- In 2012 is de laatste geldlening  

afgelost.        
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Staat van gewaarborgde gelden 

 

 Staat van gewaarborgde gelden (bedragen x € 1.000) 

Geldnemer  

Oorspronke-lijk 

bedrag van de 

lening(en) 

Restant Restant 
Waarvan 

gewaarborgd 

door Utrecht 

Einde waar-

borging 
lening(en) 

per 31-12-

2016 

lening(en) 

per 31-12-

2017 

ZORGSECTOR           

St. De Opbouw (vh. André Stichting) 4.267  238  178  178  2020 

Stichting AVEANT 16.376  998  771  771  2026 

Subtotaal 20.643  1.236  949  949    

OVERIGE SECTOREN           

Nationaal Groenfonds - 79.404  33.904  2.746  Doorlopend 

Provincie-ambtenaren (hypotheken) - 1.289  1.289  1.289  Aflopend 

T.W. De Saffier BV inzake Saffierlaan Utrecht 200  200  200  200  2020 

De Realisatie BV inzake Allure Veenendaal 782  782  782  782  2017 

Berg & Boschschool Houten 369  369  369  369  2025 

S.S.P.O.M.N. (RTV-Utrecht) 5.335  3.461  3.350  3.350  2034 

Garantiefonds Energie 2.264  1.229  1.046  1.046  2024 

Stichting Huisvesting SV Kampong 600  600  560  560  2031 

Subtotaal 9.550  87.334  41.500  10.342    

            

TOTAAL 30.193  88.570  42.449  11.291    
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Staat van reserves 

Staat van Reserves   

bedragen x 

€ 1.000 

Omschrijving 

Saldo 

31-12-

2015 Bij Af 

Saldo 

31-12-

2016 Bij Af 

Saldo 

31-12-

2017 Bij Af 

Saldo 

31-12-

2018 Bij Af 

Saldo 

31-12-

2019 Bij Af 

Saldo 

31-12-2020 

Egalisatieres. Prov.fonds 

Motorrij.bel 

                

         -  

                

3.900  

                

         -  

                

3.900  

                

         -  

                

         -  

                

3.900  

                

         -  

                

         -  

                

3.900  

                

         -  

                

         -  

                

3.900  

                

         -  

                

         -  

                3.

900  

Saldireserve 

              2

0.566  

              1

9.778  

              1

4.323  

              2

6.021  

                

         -  

                

5.096  

              2

0.925  

                

         -  

                

5.182  

              1

5.743  

                

    215  

                

3.431  

              1

2.527  

                

         -  

                

         -  

              12.

527  

Reserve 

Weerstandsvermogen 

              3

1.916  

                

         -  

                

3.000  

              2

8.916  

                

         -  

                

         -  

              2

8.916  

                

         -  

                

         -  

              2

8.916  

                

         -  

                

         -  

              2

8.916  

                

         -  

                

         -  

              28.

916  

Algemene reserves 

              5

2.482  

              2

3.678  

              1

7.323  

              5

8.837  

                

         -  

                

5.096  

              5

3.741  

                

         -  

                

5.182  

              4

8.559  

                

    215  

                

3.431  

              4

5.343  

                

         -  

                

         -  

              45.

343  

Reserve Frictiekosten 

Veranderopgave 

                

3.472  

                

1.275  

                

1.385  

                

3.362  

                

    750  

                

1.294  

                

2.818  

                

    750  

                

    750  

                

2.818  

                

    750  

                

    750  

                

2.818  

                

    750  

                

    750  

                2.

818  

Reserve Fonds ontwikkeling 

provincie Utrecht 

                

         -  

                

    350  

                

         -  

                

    350  

                

         -  

                

         -  

                

    350  

                

         -  

                

         -  

                

    350  

                

         -  

                

         -  

                

    350  

                

         -  

                

         -  

                   

 350  

Reserve Stimuleringsfonds 

                

1.567  

                

         -  

                

      40  

                

1.527  

                

         -  

                

         -  

                

1.527  

                

         -  

                

         -  

                

1.527  

                

         -  

                

         -  

                

1.527  

                

         -  

                

         -  

                1.

527  

Reserve Ecoducten 

              1

1.218  

                

         -  

                

    125  

              1

1.093  

                

         -  

                

         -  

              1

1.093  

                

         -  

                

         -  

              1

1.093  

                

         -  

                

         -  

              1

1.093  

                

         -  

                

         -  

              11.

093  

Reserve Programma landelijk 

gebied 

              9

9.488  

              2

3.033  

              3

5.505  

              8

7.016  

              1

7.677  

              1

9.215  

              8

5.478  

              1

2.372  

              1

4.515  

              8

3.335  

              1

2.372  

              1

4.515  

              8

1.192  

              1

2.372  

              1

4.515  

              79.

049  

Reserve Coll. Particulier 

Opdrachtgeverschap 

                

      49  

                

         -  

                

      49  

                

        0  

                

         -  

                

         -  

                

        0  

                

         -  

                

         -  

                

        0  

                

         -  

                

         -  

                

        0  

                

         -  

                

         -  

                   

     0  

Egalisatiereserve 

Bodemsanering 

                

2.908  

                

4.233  

                

  -174  

                

7.315  

                

      25  

                

1.955  

                

5.385  

                

         -  

                

2.240  

                

3.145  

                

         -  

                

1.839  

                

1.306  

                

         -  

                

2.396  

              -

1.090  

Reserve Wonen 

Binnenstedelijke Ontw. 

                

8.370  

                

         -  

                

2.935  

                

5.435  

                

         -  

                

         -  

                

5.435  

                

         -  

                

         -  

                

5.435  

                

         -  

                

         -  

                

5.435  

                

         -  

                

         -  

                5.

435  

Reserve N.T.V.A. provincie 

utrecht 

                

         -  

                

    410  

                

         -  

                

    410  

                

         -  

                

    200  

                

    210  

                

         -  

                

    210  

                

         -  

                

         -  

                

         -  

                

         -  

                

         -  

                

         -  

                   

      -  

Reserve Huisvesting 

              2

5.982  

                

4.402  

                

4.766  

              2

5.618  

                

4.408  

                

4.179  

              2

5.847  

                

4.408  

                

4.179  

              2

6.076  

                

4.408  

                

4.179  

              2

6.305  

                

4.408  

                

4.179  

              26.

534  

Reserve PUEV 

                

    677  

                

    587  

                

    446  

                

    818  

                

    312  

                

    446  

                

    684  

                

    312  

                

    446  

                

    550  

                

         -  

                

         -  

                

    550  

                

         -  

                

         -  

                   

 550  

Reserve IGP/RAP 

                

6.174  

                

2.779  

                

3.330  

                

5.623  

                

2.779  

                

    700  

                

7.702  

                

2.779  

                

    200  

              1

0.281  

                

2.779  

                

    200  

              1

2.860  

                

2.779  

                

         -  

              15.

639  

Reserve               1                                               1                                               1                                               1                                               1                                               19.
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Staat van Reserves   

bedragen x 

€ 1.000 

Omschrijving 

Saldo 

31-12-

2015 Bij Af 

Saldo 

31-12-

2016 Bij Af 

Saldo 

31-12-

2017 Bij Af 

Saldo 

31-12-

2018 Bij Af 

Saldo 

31-12-

2019 Bij Af 

Saldo 

31-12-2020 

Cofinancieringsfonds 7.487  2.266  3.144  6.609  2.266  2.794  6.081  2.266  2.144  6.203  2.266      644  7.825  2.266      644  447  

Reserve Investeringsfonds 

Provinciaal Erfgoed 

                

4.160  

                

         -  

                

    173  

                

3.987  

                

         -  

                

         -  

                

3.987  

                

         -  

                

         -  

                

3.987  

                

         -  

                

         -  

                

3.987  

                

         -  

                

         -  

                3.

987  

Reserve concessieverlening 

EEVv 

                

    220  

                

         -  

                

    220  

                

         -  

                

         -  

                

         -  

                

         -  

                

         -  

                

         -  

                

         -  

                

         -  

                

         -  

                

         -  

                

         -  

                

         -  

                   

      -  

Reserve 

GWW/Mobiliteitsprogramma 

              5

1.119  

              3

9.178  

              2

2.328  

              6

7.969  

              1

5.790  

              2

3.109  

              6

0.650  

              1

5.790  

              1

2.279  

              6

4.161  

              1

5.790  

                

1.552  

              7

8.399  

              1

5.790  

              1

8.024  

              76.

165  

Reserve Masterplan 

Soesterberg 

              1

0.802  

                

         -  

                

8.474  

                

2.328  

                

         -  

                

         -  

                

2.328  

                

         -  

                

         -  

                

2.328  

                

         -  

                

         -  

                

2.328  

                

         -  

                

         -  

                2.

328  

Reserve VERDER 

              7

9.920  

                

8.674  

              1

4.000  

              7

4.594  

                

8.680  

              1

3.000  

              7

0.274  

                

8.720  

              1

6.026  

              6

2.968  

                

8.500  

                

8.000  

              6

3.468  

                

8.500  

                

9.000  

              62.

968  

Reserve Toeristische 

ontwikkeling 

                

1.213  

                

         -  

                

    960  

                

    253  

                

         -  

                

    250  

                

        3  

                

         -  

                

         -  

                

        3  

                

         -  

                

         -  

                

        3  

                

         -  

                

         -  

                   

     3  

Reserve CHS 

                

      18  

                

    355  

                

         -  

                

    373  

                

         -  

                

    319  

                

      54  

                

      32  

                

         -  

                

      86  

                

         -  

                

         -  

                

      86  

                

         -  

                

         -  

                   

   86  

Reserve ICT 

                

4.602  

                

1.186  

                

1.263  

                

4.525  

                

1.186  

                

1.368  

                

4.343  

                

1.186  

                

1.669  

                

3.860  

                

1.186  

                

         -  

                

5.046  

                

1.186  

                

         -  

                6.

232  

Reserve 

BRUbestemmingsreserev 

BDU 

                

6.144  

                

         -  

                

         -  

                

6.144  

              1

0.196  

                

    913  

              1

5.427  

                

5.281  

                

    914  

              1

9.794  

                

         -  

                

         -  

              1

9.794  

                

1.505  

                

         -  

              21.

299  

Reserve Nieuwe Hollandse 

Waterlinie 

                

4.000  

                

3.834  

                

    350  

                

7.484  

                

         -  

                

3.000  

                

4.484  

                

         -  

                

4.450  

                

      34  

                

         -  

                

         -  

                

      34  

                

         -  

                

         -  

                   

   34  

Reserve Expl.verschillen 

grondwtrbeh 

                

1.585  

                

1.160  

                

1.160  

                

1.585  

                

1.160  

                

1.160  

                

1.585  

                

1.160  

                

1.160  

                

1.585  

                

1.160  

                

1.160  

                

1.585  

                

1.160  

                

1.160  

                1.

585  

Reserve Desintegratiekosten 

RUD 

                

      53  

                

         -  

                

      52  

                

        1  

                

         -  

                

         -  

                

        1  

                

         -  

                

         -  

                

        1  

                

    800  

                

         -  

                

    801  

                

         -  

                

         -  

                   

 801  

Reserve Gladheidsbestrijding 

                

    420  

                

    800  

                

    800  

                

    420  

                

    800  

                

    800  

                

    420  

                

    800  

                

    800  

                

    420  

                

    800  

                

    800  

                

    420  

                

    800  

                

    800  

                   

 420  

Reserve Projecten 

              2

2.370  

              1

5.064  

              1

7.365  

              2

0.069  

                

         -  

                

6.365  

              1

3.704  

                

         -  

                

6.515  

                

7.189  

                

         -  

                

4.315  

                

2.874  

                

         -  

                

1.914  

                   

 960  

Reserve Rentekosten 

voorfinanciering 

                

         -  

                

2.686  

                

         -  

                

2.686  

                

1.582  

                

         -  

                

4.268  

                

2.729  

                

         -  

                

6.997  

                

4.184  

                

         -  

              1

1.181  

                

         -  

                

         -  

              11.

181  

Bestemmingsreserves 

           36

4.019  

           11

2.272  

           11

8.696  

           35

7.595  

              6

7.611  

              8

1.067  

           34

4.139  

              5

8.585  

              6

8.497  

           33

4.227  

              5

4.995  

              3

7.954  

           35

1.268  

              5

1.516  

              5

3.382  

           349.

402  
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Staat van Reserves   

bedragen x 

€ 1.000 

Omschrijving 

Saldo 

31-12-

2015 Bij Af 

Saldo 

31-12-

2016 Bij Af 

Saldo 

31-12-

2017 Bij Af 

Saldo 

31-12-

2018 Bij Af 

Saldo 

31-12-

2019 Bij Af 

Saldo 

31-12-2020 

Totaal Reserves 

           41

6.501  

           13

5.950  

           13

6.019  

           41

6.431  

              6

7.611  

              8

6.163  

           39

7.879  

              5

8.585  

              7

3.679  

           38

2.785  

              5

5.210  

              4

1.385  

           39

6.610  

              5

1.516  

              5

3.382  

           394.

744  
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Stortingen en onttrekkingen aan reserves per programma 

  

Stort. Real. 

2015 

Onttrek. Real. 

2015 

Stort. 

2016 

Onttrek. 

2016 

Stort. 

2017 

Onttrek. 

2017 

Stort. 

2018 

Onttrek. 

2018 

Stort. 

2019 

Onttrek. 

2019 

Stort. 

2020 

Onttrek. 

2020 

Reserve Nog te verrichten 

activiteiten 

                      

  -    

                         

   -    

            4

10  

                  

 -    

               

-    

                  

37  

               

-    

                 

210  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Reserve IGP/RAP 

                   2.

688  

                       3

.770  

          2.7

79  

              3.

330  

          2.7

79  

                 

700  

          2.7

79  

                 

200  

          2.7

79  

                 

200  

          2.7

79  

                  

 -    

Reserve Coll Particulier 

Opdrachtgeverschap 

                      

  -    

                         

   30  

               

-    

                  

49  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Reserve Wonen/Binnensted. 

Ontwikkeling 

                      

  -    

                       4

.225  

               

-    

              2.

935  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Fonds Uitplaatsing hind. Bedr. 

                      

  -    

                         

   -    

               

-    

              2.

116  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Woningbouwproductie 

                      

  -    

                         

   -    

               

-    

                 

411  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

IFL innovat. Fysieke Leefomg. 

                      

  -    

                         

   -    

          1.3

00  

                  

 -    

               

-    

                 

500  

               

-    

                 

500  

               

-    

                 

300  

               

-    

                  

 -    

Reserve Projecten 

                      

  -    

                         

 206  

          1.3

00  

              2.

527  

               

-    

                 

500  

               

-    

                 

500  

               

-    

                 

300  

               

-    

                  

 -    

Reserve Aanvulling ISV 

                      

  -    

                         

 394  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Programma 1 Ruimtelijke 

ontwikkeling 

                   2.

688  

                       8

.626  

          4.4

89  

              8.

841  

          2.7

79  

              1.

237  

          2.7

79  

                 

910  

          2.7

79  

                 

500  

          2.7

79  

                  

 -    
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 Stort. Real. 

2015  

 Onttrek. Real. 

2015  

 Stort. 

2016  

 Onttrek. 

2016  

 Stort. 

2017  

 Onttrek. 

2017  

 Stort. 

2018  

 Onttrek. 

2018  

 Stort. 

2019  

 Onttrek. 

2019  

 Stort. 

2020  

 Onttrek. 

2020  

Zonnepanelen voor 

asbestdaken 

                       

 -    

                          

  -    

               

-    

                 1

89  

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

Ganzenakkoord 

                       

 -    

                          

  -    

               

-    

                  

90  

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

Reserve Projecten 

                      

279  

                          

  -    

               

-    

                 2

79  

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

Reserve Nog te verrichten 

activiteiten 

                       

 -    

                          

389  

               

-    

                   

-    

               

-    

                 1

63  

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

Reserve Programma landelijk 

gebied 

                   9.

503  

                      15

.911  

        23.0

33  

            35.5

05  

        17.6

77  

            19.2

15  

        12.3

72  

            14.5

15  

        12.3

72  

            14.5

15  

        12.3

72  

            14.5

15  

Reserve Dekking fin. risico's 

grondbeleid 

                       

 -    

                       5.

000  

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

Reserve IGP/RAP 

                      

263  

                          

  -    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

Programma 2 Landelijke 

gebied 

                 10.

045  

                      21

.299  

        23.0

33  

            35.7

84  

        17.6

77  

            19.3

78  

        12.3

72  

            14.5

15  

        12.3

72  

            14.5

15  

        12.3

72  

            14.5

15  
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 Stort. Real. 

2015  

 Onttrek. Real. 

2015  

 Stort. 

2016  

 Onttrek. 

2016  

 Stort. 

2017  

 Onttrek. 

2017  

 Stort. 

2018  

 Onttrek. 

2018  

 Stort. 

2019  

 Onttrek. 

2019  

 Stort. 

2020  

 Onttrek. 

2020  

Egalisatiereserve 

Bodemsanering 

                   2.

259  

                       1.

031  

          4.2

33  

                -

174  

              

25  

              1.

955  

               

-    

              2.

240  

               

-    

              2.

249  

               

-    

              2.

396  

Reserve PUEV 

                      

312  

                          

544  

            5

87  

                 

446  

            3

12  

                 

446  

            3

12  

                 

446  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Reserve concessieverlening 

EEVv 

                      

  -    

                          

220  

               

-    

                 

220  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Reserve Expl.verschillen 

grondwaterbeheer 

                   1.

084  

                       1.

167  

          1.1

60  

              1.

160  

          1.1

60  

              1.

160  

          1.1

60  

              1.

160  

          1.1

60  

              1.

160  

          1.1

60  

              1.

160  

Reserve Desintegratiekosten 

RUD 

                      

104  

                          

  -    

               

-    

                  

52  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Rijden op aardgas 

                      

  -    

                          

  -    

               

-    

                  

  5  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

ARBOR 

                      

  -    

                          

  -    

               

-    

                 

150  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Duurzaam Door 

                      

  -    

                          

  -    

               

-    

                 

202  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Reserve Projecten 

                      

117  

                          

103  

               

-    

                 

357  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Reserve Stimuleringsfonds 

                      

  -    

                          

  -    

               

-    

                  

40  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Egalisatiereserve ISV 

Bodemsanering 

                      

  -    

                       2.

923  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Programma 3 Bodem, water 

en milieu 

                   3.

875  

                       5.

987  

          5.9

80  

              2.

101  

          1.4

97  

              3.

561  

          1.4

72  

              3.

846  

          1.1

60  

              3.

409  

          1.1

60  

              3.

556  
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 Stort. Real. 

2015  

 Onttrek. Real. 

2015  

 Stort. 

2016  

 Onttrek. 

2016  

 Stort. 

2017  

 Onttrek. 

2017  

 Stort. 

2018  

 Onttrek. 

2018  

 Stort. 

2019  

 Onttrek. 

2019  

 Stort. 

2020  

 Onttrek. 

2020  

Reserve Cofinancieringsfonds 

                   2.

498  

                       1.

141  

          2.2

66  

              3.

144  

          2.2

66  

              2.

794  

          2.2

66  

              2.

144  

          2.2

66  

              1.

644  

          2.2

66  

                 

644  

Reserve Toeristische 

ontwikkeling 

                      

900  

                          

478  

               

-    

                 

960  

               

-    

                 

250  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Pilot Veenslib 

Loosdrechtseplassen 

                      

  -    

                          

  -    

               

-    

                 

250  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Energie agenda 

                      

  -    

                          

  -    

            5

00  

                  

 -    

               

-    

                 

500  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Wandelen 

                      

  -    

                          

  -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

MBO onderwijs/arbeidsmarkt 

                      

  -    

                          

  -    

            1

00  

                  

 -    

               

-    

                 

100  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Economisch beleidsplan 

                      

  -    

                          

  -    

               

-    

                 

250  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Green Deal 

                      

  -    

                          

  -    

               

-    

                 

113  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Reserve Projecten 

                      

206  

                          

967  

            6

00  

                 

613  

               

-    

                 

600  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Programma 4 Economische 

ontwikkeling 

                   3.

604  

                       2.

586  

          2.8

66  

              4.

717  

          2.2

66  

              3.

644  

          2.2

66  

              2.

144  

          2.2

66  

              1.

644  

          2.2

66  

                 

644  
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 Stort. Real. 

2015  

 Onttrek. Real. 

2015  

 Stort. 

2016  

 Onttrek. 

2016  

 Stort. 

2017  

 Onttrek. 

2017  

 Stort. 

2018  

 Onttrek. 

2018  

 Stort. 

2019  

 Onttrek. 

2019  

 Stort. 

2020  

 Onttrek. 

2020  

Reserve Ecoducten 

                       

 -    

                          

253  

               

-    

                 1

25  

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

Reserve GWW / 

Mobiliteitsprogramma 

                 17.

990  

                      13

.040  

        39.1

78  

            22.3

28  

        15.7

90  

            23.1

09  

        15.7

90  

            12.2

79  

        15.7

90  

              2.1

27  

        15.7

90  

            18.0

24  

Reserve Masterplan 

Soestberg 

                       

 -    

                       1.

672  

               

-    

              8.4

74  

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

Reserve VERDER 

                 17.

734  

                          

  -    

          8.6

74  

            14.0

00  

          8.6

80  

            13.0

00  

          8.7

20  

            16.0

26  

          8.5

00  

              8.0

00  

          8.5

00  

              9.0

00  

Reserve BRU-BDU (rente) 

                       

 -    

                          

  -    

               

-    

                   

-    

        10.1

96  

                 9

13  

          5.2

81  

                 9

14  

        31.5

05  

                 9

13  

          1.5

05  

                   

-    

Reserve Gladheidsbestrij 

                      

800  

                          

802  

            8

00  

                 8

00  

            8

00  

                 8

00  

            8

00  

                 8

00  

            8

00  

                 8

00  

            8

00  

                 8

00  

Op de Fiets 

                       

 -    

                          

  -    

               

-    

                 1

17  

               

-    

                  

15  

               

-    

                  

15  

               

-    

                  

15  

               

-    

                   

-    

Versnelde aanpak 

knelpunten HER 

                       

 -    

                          

  -    

               

-    

              7.3

20  

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

               

-    

                   

-    

Stationsgebied Driebergen 

Zeist 

                       

 -    

                          

  -    

        12.9

14  

              4.0

00  

               

-    

              5.0

00  

               

-    

              6.0

00  

               

-    

              4.0

00  

               

-    

              1.9

14  

Reserve Projecten 

                   6.

471  

                       2.

819  

        12.9

14  

            11.4

37  

               

-    

              5.0

15  

               

-    

              6.0

15  

               

-    

              4.0

15  

               

-    

              1.9

14  

Programma 5 

Bereikbaarheid 

                 42.

995  

                      18

.586  

        61.5

66  

            57.1

64  

        35.4

66  

            42.8

37  

        30.5

91  

            36.0

34  

        56.5

95  

            15.8

55  

        26.5

95  

            29.7

38  

 

 

  



165 

  

 Stort. Real. 

2015  

 Onttrek. Real. 

2015  

 Stort. 

2016  

 Onttrek. 

2016  

 Stort. 

2017  

 Onttrek. 

2017  

 Stort. 

2018  

 Onttrek. 

2018  

 Stort. 

2019  

 Onttrek. 

2019  

 Stort. 

2020  

 Onttrek. 

2020  

Reserve Investeringsfonds 

Provinciaal Erfg. 

                      

  -    

                          

652  

               

-    

                 

173  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

CHS 

                      

  18  

                          

311  

            3

55  

                  

 -    

               

-    

                 

319  

              

32  

                  

 -    

               

-    

                  

68  

               

-    

                  

 -    

Cultuurnota/Cultuurprogrmma 

                      

  -    

                          

  -    

               

-    

                  

25  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Cultuurnota/Cult.ondernemers 

                      

  -    

                          

  -    

               

-    

                 

256  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Frictiekstn/intensivering Cultuur 

                      

  -    

                          

  -    

               

-    

                 

406  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Bibliotheekvernieuwing 

                      

  -    

                          

  -    

               

-    

                  

27  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Reserve Projecten 

                      

  -    

                          

731  

               

-    

                 

714  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Reserve Nieuwe Hollandse 

                   4.

000  

                          

  -    

          3.8

34  

                 

350  

               

-    

              3.

000  

               

-    

              4.

450  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Programma 6 Cultuur en 

erfgoed 

                   4.

018  

                       1.

694  

          4.1

89  

              1.

237  

               

-    

              3.

319  

              

32  

              4.

450  

               

-    

                  

68  

               

-    

                  

 -    

 

  

 Stort. Real. 

2015  

 Onttrek. Real. 

2015  

 Stort. 

2016  

 Onttrek. 

2016  

 Stort. 

2017  

 Onttrek. 

2017  

 Stort. 

2018  

 Onttrek. 

2018  

 Stort. 

2019  

 Onttrek. 

2019  

 Stort. 

2020  

 Onttrek. 

2020  

Reserve Fonds ontwikkeling 

provincie Utrecht 

                      

  -    

                         

   -    

            3

50  

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Hart van de Heuvelrug 

beheerorganisatie 

                      

  -    

                       4

.083  

               

-    

                 

618  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Utrecht 2040 

                      

  -    

                         

   97  

               

-    

                  

12  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Reserve projecten 

                      

  -    

                       4

.180  

               

-    

                 

630  

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

               

-    

                  

 -    

Programma 7 Bestuur en 

middelen 

                      

  -    

                       4

.180  

            3

50  

                 

630  

            7

50  

              1.

294  

            7

50  

                 

750  

            7

50  

                 

750  

            7

50  

                 

750  
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 Stort. Real. 

2015  

 Onttrek. Real. 

2015  

 Stort. 

2016  

 Onttrek. 

2016  

 Stort. 

2017  

 Onttrek. 

2017  

 Stort. 

2018  

 Onttrek. 

2018  

 Stort. 

2019  

 Onttrek. 

2019  

 Stort. 

2020  

 Onttrek. 

2020  

Reserve Huisvesting 

                   4.

402  

                       5.

103  

          4.4

02  

              4.7

66  

          4.4

08  

              4.1

79  

          4.4

08  

              4.1

79  

          4.4

08  

              4.1

79  

          4.4

08  

              4.1

79  

Reserve Frictiekosten 

personeel 

                      

750  

                       1.

384  

          1.2

75  

              1.3

85  

            75

0  

              1.2

94  

            75

0  

                 7

50  

            75

0  

                 7

50  

            75

0  

                 7

50  

Reserve ICT 

                   1.

186  

                          

435  

          1.1

86  

              1.2

63  

          1.1

86  

              1.3

68  

          1.1

86  

              1.6

69  

          1.1

86  

                   

-    

          1.1

86  

                   

-    

Presto/ERP 

                      

795  

                          

917  

            25

0  

                 8

08  

               -

    

                 2

50  

               -

    

                   

-    

               -

    

                   

-    

               -

    

                   

-    

Strat. 

Communicatiebeleid 

                       

 -    

                           

   6  

               -

    

                   

-    

               -

    

                   

-    

               -

    

                   

-    

               -

    

                   

-    

               -

    

                   

-    

Reserve Projecten 

                      

795  

                          

923  

            25

0  

                 8

08  

               -

    

                 2

50  

               -

    

                   

-    

               -

    

                   

-    

               -

    

                   

-    

Overhead 

                   7.

133  

                       7.

845  

          7.1

13  

              8.2

22  

          6.3

44  

              7.0

91  

          6.3

44  

              6.5

98  

          6.3

44  

              4.9

29  

          6.3

44  

              4.9

29  
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Staat van voorzieningen 
 

STAAT VAN VOORZIENINGEN 

                             

bedragen x € 1.000   

Saldo 

Mutaties 2015 

Saldo 

Mutaties 2016 

Saldo 

Mutaties 2017 

Saldo 

Mutaties 2018 

Saldo 

Mutaties 

2019 

Saldo 

Mutaties 

2020 

Saldo 

Omschrijving 
Pr

og 

Bij 

Af 

Bij 

Af 

Bij 

Af 

Bij 

Af 

Bij 

Af 

Bij 

Af 31-

dec-14 

Ren

te div. 

31-

dec-15 

Ren

te div. 

31-

dec-16 

Ren

te div. 

31-

dec-17 

Ren

te div. 

31-

dec-18 

Ren

te 

di

v. 

31-

dec-19 

Ren

te 

di

v. 

31-

dec-20 

Claim ontsluiting Vathorst 1 1.039 0 0 503 536 0 0 0 536 0 0 0 536 0 0 0 536 0 0 0 536 0 0 0 536 

Hart van de Heuvelrug 2 7.900 0 0 0 7.900 0 0 0 7.900 0 0 0 7.900 0 0 0 7.900 0 0 0 7.900 0 0 0 7.900 

Nazorg Stortplaatsen 3 1.084 0 87 24 1.147 46 0 0 1.193 48 0 0 1.241 50 0 0 1.291 0 0 0 1.291 0 0 0 1.291 

Nazorg stortplaats 

Maarsbergen 
3 642 0 51 0 693 28 0 0 721 29 0 0 750 30 0 0 780 0 0 0 780 0 0 0 780 

Onderhoud vaarwegen 5 16.583 0 
1.52

9 
996 17.116 0 

1.60

2 
818 17.900 0 

1.60

2 
900 18.602 0 

1.60

2 
900 19.304 0 

35

8 

35

8 
19.304 0 

35

8 
358 19.304 

Dekking financieel risico 

Grondbedrijf 
2 0 0 

5.00

0 

1.74

5 
3.255 0 0 0 3.255 0 0 0 3.255 0 0 0 3.255 0 0 0 3.255 0 0 0 3.255 

Beheer en onderhoud wegen 5 8.211 0 
9.91

9 

9.72

6 
8.404 0 

9.43

0 

9.97

2 
7.862 0 

9.43

1 

9.89

1 
7.402 0 

9.46

6 

10.2

66 
6.602 0 0 0 6.602 0 0 0 6.602 

Frictiekosten en wachtgeld 

Alleato 
6 490 0 0 114 376 0 0 110 266 0 0 110 156 0 0 0 156 0 0 0 156 0 0 0 156 

Pensioenen GS 7 7.645 0 
2.05

6 
442 9.259 0 238 450 9.047 0 238 450 8.835 0 238 450 8.623 0 

23

8 

45

0 
8.411 0 

23

8 
450 8.199 

Groot onderhoud Provinciehuis 

en Paushuize 
OH 270 0 523 445 348 0 183 289 242 0 183 262 163 0 183 230 116 0 

18

3 

13

5 
164 0 

18

3 
353 -6 

Groot onderhoud kantons OH 116 0 60 64 112 0 60 127 45 0 60 105 0 0 60 50 10 0 60 43 27 0 60 18 69 

                                                      

Totaal Voorzieningen   43.980 0 
19.2

25 

14.0

59 
49.147 74 

11.5

13 

11.7

66 
48.967 77 

11.5

14 

11.7

18 
48.840 80 

11.5

49 

11.8

96 
48.573 0 

83

9 

98

6 
48.426 0 

83

9 

1.1

79 
48.086 
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Staat van specifieke uitkeringen 

SPECIFIEKE UITKERINGEN 

    

bedragen x € 1.000   

Saldo 

Mutaties 

2015 

Saldo 

Mutaties 2016 

Saldo 

Mutaties 2017 

Saldo 

Mutaties 2018 

Saldo 

Mutaties 2019 

Saldo 

Mutaties 

2020 

Saldo 

Omschrijving 
Pr

og 

Bij 

Af 

Bij 

Af 

Bij 

Af 

Bij 

Af 

Bij 

Af 

Bij 

Af 31-

dec-

14 

Re

nte div. 

31-

dec-

15 

Re

nte div. 

31-

dec-

16 

Re

nte div. 

31-

dec-

17 

Re

nte div. 

31-

dec-

18 

Re

nte div. 

31-

dec-

19 

Re

nte div. 

31-

dec-

20 

Rijksbijdrage natuur, bos en 

landschap 
2 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0 90 

Stedelijke vernieuwing 

bodemsanering 
3 2.347 0 0 

43

3 
1.914 0 0 0 1.914 0 0 0 1.914 0 0 0 1.914 0 0 0 1.914 0 0 0 1.914 

Wet op de bodemsanering 3 1.176 0 0 1 1.175 0 0 0 1.175 0 0 0 1.175 0 0 0 1.175 0 0 0 1.175 0 0 0 1.175 

BOR 5 1.517 0 0 
1.5

17 
0 0 0 

3.04

2 
-3.042 0 0 0 -3.042 0 0 0 -3.042 0 0 0 -3.042 0 0 0 -3.042 

Brede doeluitkering verkeer 

en vervoer 
5 

109.2

94 
0 

18.0

85 
0 

127.3

79 
0 

46.8

69 

63.5

71 

110.6

77 
0 

38.9

55 

53.0

22 

96.61

0 
0 

37.6

10 

40.0

74 

94.14

6 
0 

37.7

45 

37.8

63 

94.02

8 
0 0 0 

94.02

8 

Vooruitontvangen Quick 

wins 1 en 2 B 
5 104 0 0 50 53 0 0 0 53 0 0 0 53 0 0 0 53 0 0 0 53 0 0 0 53 

Programma 

cultuurparticipatie 
6 265 0 0 

11

2 
153 0 0 13 140 0 0 0 140 0 0 0 140 0 0 0 140 0 0 0 140 

Jeugdhulpverlening 7 1.273 0 0 48 1.225 0 0 
1.22

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BRU Bijdrage luchtkwaliteit 5 3.211 0 0 7 3.204 0 0 273 2.931 0 0 273 2.658 0 0 273 2.385 0 0 273 2.112 0 0 273 1.839 

BRU BOR regio Utrecht 5 1.681 0 0 0 1.681 0 0 0 1.681 0 0 0 1.681 0 0 0 1.681 0 0 0 1.681 0 0 0 1.681 

BRU Quick wins 5 654 0 0 0 654 0 0 0 654 0 0 0 654 0 0 0 654 0 0 0 654 0 0 0 654 

BRU BOR-Quick wins prov 

Utrecht 
5 1.115 0 0 0 1.115 0 0 0 1.115 0 0 0 1.115 0 0 0 1.115 0 0 0 1.115 0 0 0 1.115 

BRU Brede doeluitkering 

verkeer en vervoer 
5 

98.08

9 
0 

13.1

56 
0 

111.2

45 
0 

97.7

15 

121.

566 

87.39

4 
0 

97.7

98 

120.

959 

64.23

3 
0 

98.2

96 

113.

429 

49.10

0 
0 

98.2

91 

83.0

34 

64.35

7 
0 

98.2

91 

83.0

34 

79.61

4 

      0                                               

Totaal Specifieke 

Uitkeringen 
  

220.8

16 
0 

31.2

41 

2.1

68 

249.8

90 
0 

144.

584 

189.

690 

204.7

82 
0 

136.

753 

174.

254 

167.2

81 
0 

135.

906 

153.

776 

149.4

11 
0 

136.

036 

121.

170 

164.2

77 
0 

98.2

91 

83.3

07 

179.2

61 
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Staat van begrotingssubsidies 

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2017 - 2020 

bedragen x € 1000,- 

Progr. Omschrijving Bedrag  

  2017  2018  2019  

202

0  

1  Ruimtelijke Ontwikkeling 

            

  subtotaal 0 0 0 0 

            

2  Landelijk gebied 

  - Het Utrechts Landschap (natuur en landschap)
1
 606 606 606 606 

  - Landschap Erfgoed Utrecht (natuur en Landschap)
1
 272 272 272 272 

  - IVN inzake natuur- en milieu-educatie
1
 170 170 170 170 

  - Stichting Vogelopvang
1
 10 10 10 10 

            

  subtotaal 1.058 1.058 1.058 

1.05

8 

            

3  Bodem, water en milieu 

  - Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht inzake natuur- en milieu-educatie
1
 297 297 297 297 

            

  subtotaal 297 297 297 297 

            

4  Economische zaken en recreatie 

            

  subtotaal 0 0 0 0 

            

5  Mobiliteit 

            

  subtotaal 0 0 0 0 

            

6  Cultuur en samenleving 

  - Bibliotheek Servicecentrum
2
 1.992       

  - Landschap Erfgoed Utrecht (STAMU)
1
 71 71 71 71 

  - Stichting Kunst Centraal  Cultuureducatie met kwaliteit
1
 73 73 73 73 

  - Het Utrechts Landschap (erfgoed)
1
 118 118 118 118 

  - Stichting Slot Zuylen
1
 112 112 112 112 

  - Stichting Mooi Sticht
1
 105 105 105 105 

  - Stichting Kasteel Amerongen
1
 102 102 102 102 

  - Stichting restauratie opleidingsprojecten
1
 21 21 21 21 

            

  subtotaal 2.594 602 602 602 



170 

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2017 - 2020 

bedragen x € 1000,- 

Progr. Omschrijving Bedrag  

  2017  2018  2019  

202

0  

7  Bestuur en middelen 

            

  subtotaal 0 0 0 0 

            

  Totaal   3.949  1.957  1.957  

1.95

7  
1 

De subsidies worden, op basis van een meerjarenuitvoeringsplan  voor de periode 2017-2020 in één keer 

verleend met  

maximale voorschotten conform de jaarplakken.     

Zie ook Statenvoorstel Cultuurnota met bijlage Draaiboek aansturing partnerinstelling d.d. 18-04-2016 

(PS2016BEM06)  

Toekenning 2020 is nog ondervoorbehoud goedkeuring PS     

Alleen partnerinstellingen komen in aanmerking voor meerjarige subsidie verlening.     
2 

Bibliotheek Service Centrum ontvangt ivm de nog te ontwikkelen bibliotheekvisie een subsidieverlening 

voor alleen 2017. 
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Staat van incidentele lasten en baten 
 

 



172 
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Geprognosticeerde balans 
 

Activa 31-12-2015   1-1-2015   1-1-2017 prog 

            

VASTE ACTIVA 263.492   313.686 ## 518.060 

            

Immateriële vaste activa 0   0 0 0 

Kosten verbonden aan sluiten van geldleningen en saldo van agio/disagio 0   0 0 0 

            

Materiële vaste activa 195.128   192.078 ## 479.066 

Investeringen met economisch nut 160.745   161.285 ## 446.033 

Investeringen met maatschappelijk nut 34.383   30.793 ## 33.032 

            

Financiële vaste activa 68.364   121.608 ## 38.994 

Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 80   80 80 80 

Overige langlopende leningen 7.366   5.206 ## 6.738 

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 60.918   116.322 ## 32.176 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 0   0 0 0 

            

VLOTTENDE ACTIVA 592.859   561.887 ## 324.690 

           

Voorraden 21.765   20.382   21.765 

Gronden niet in exploitatie 21.740   20.382 ## 21.740 

Voorraad onderhandenwerk 25   0   25 

            

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 501.264   439.599 ## 233.095 

Vorderingen openbare lichamen 27.538   23.406 ## 27.538 

uitzettingen in ’s Rijks schatkist 446.693   394.078   178.524 

Rek.crt. niet financiële instellingen 10.451   11.401 ## 10.451 

Overige vorderingen 16.582   10.714 ## 16.582 

Overige uitzettingen 0   0 0 0 

            

Overlopende activa 66.438   94.547 ### 66.438 

            

Liquide middelen 3.392   7.360 ### 3.392 

        0   

TOTAAL ACTIVA    856.351   875.573   842.750 

 

 

 

De geprognosticeerde balans is een nieuwe bijlage die verplicht is vanuit de BBV. Deze bijlage is nog in 

ontwikkeling en komt nog niet uit het financiële systeem.  
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Passiva 
31-12-

2015 
  

1-1-

2015 
  

1-1-2017 

prog 

            

EIGEN VERMOGEN 433.192 

#

# 419.218 

#

# 424.735 

            

Algemene reserve 52.482 

#

# 45.585 

#

# 42.145 

            

Bestemmingsreserves 364.019 

#

# 362.473 

#

# 357.595 

Bestemmingsreserves ivm egalisatie 1.585 

#

# 1.668 

#

# 0 

Overige bestemmingsreserves 362.434 

#

# 360.805 

#

# 0 

            

Saldo programmarekening 16.692 

#

# 11.160 

#

# 24.995 

            

VOORZIENINGEN 49.147 

#

# 43.980 

#

# 44.003 

            

VASTE SCHULDEN MET LOOPTIJD VAN 1 JAAR OF LANGER 3.750   3.750 

#

# 3.750 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar 0   0   0 

Te verwerven aandelen OMU 3.750   3.750   3.750 

            

VLOTTENDE PASSIVA 370.262   408.810 

#

# 370.262 

        

#

#   

Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 

jaar 3.543   26.747 

#

# 3.543 

Overige schulden 3.543   26.747   3.543 

Lening met vervaldatum binnen 1 jaar 0   0   0 

            

Overlopende passiva 366.719   382.063   366.719 

Rek.crt. niet financiële instellingen 0   0   0 

Overige overlopende passiva 116.828   187.884   116.828 

Vooruitontvangen specifieke uitkeringen 249.890   194.179   249.890 

            

            

TOTAAL PASSIVA 856.351   875.757   842.750 
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Berekening EMU-Saldo 
 

BEREKENING EMU-SALDO  2016   2017   2018   

 Omschrijving  x € 1000,-  x € 1000,-  x € 1000,-  

   Volgens begroting 

2017 

Volgens 

meerjarenraming in 

begroting 2017 

Volgens 

meerjarenraming 

in begroting 2017 

         

         

         

         

1  Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 

onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 

16.247  17.158  13.540  

         

         

2  Afschrijvingen ten laste van de exploitatie  7.572  8.847  9.598  

         

3  Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten 

laste van de exploitatie 

11.513  11.514  11.549  

         

         

4  Investeringen in (im)materiële vaste activa die 

op de balans worden geactiveerd 

110.382  158.246  61.613  

         

         

5  Baten uit bijdragen van andere overheden, de 

Europese Unie en overigen, die niet op de 

exploitatie zijn verantwoord en niet al in 

mindering zijn gebracht bij post 4 

0  0  0  

         

         

         

6  Desinvesteringen in (im)materiële vaste 

activa: 

       

 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële 

vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover 

niet op exploitatie verantwoord 

0  0  0  

         

         

7  Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, 

woonrijp maken e.d. (alleen transacties met 

derden die niet op de exploitatie staan) 

0  0  0  

         

         

8  Baten bouwgrondexploitatie:        

 Baten voorzover transacties niet op exploitatie 

verantwoord 

0  0  0  

         

9  Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover 

deze transacties 

11.766  11.718  11.896  

 met derden betreffen        

         

10  Lasten ivm transacties met derden, die niet via 

de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, 

maar rechtstreeks ten laste van de reserves 

0  0  0  
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(inclusief fondsen en dergelijke) worden 

gebracht en die nog niet vallen onder één van 

bovenstaande posten 

         

         

         

         

11  Verkoop van effecten:        

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)  nee  nee  nee  

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst 

op de exploitatie? 

      

         

         

Berekend EMU-saldo  -86.816  -132.445  -38.822  

         

         

         

In de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)is opgenomen dat de decentrale overheden ten 

opzichte van Rijk gelijkwaardige inspanningsplicht leveren ten aanzien van het bereiken van het 

begrotingsevenwicht. In bovenstaande EMU-saldo berekening voor decentrale overheden wordt inzicht 

gegeven in het vorig begrotingsjaar, het huidige begrotingsjaar en het volgend begrotingsjaar.  
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Afkortingenlijst 
 
 
 
AGV Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
AMvB Algemene Maatregelen van Bestuur 
AVP Agenda Vitaal Platteland 
AVU Afvalverwijdering Utrecht 
BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
BDU Brede Doeluitkering 
BNG Bank Nederlandse Gemeenten 
BO Binnenstedelijke Ontwikkeling 
BO MIRT Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport 
BOA Buitengewone opsporingsambtenaren 
BOB Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming 
BOR Bereikbaarheidsoffensief Randstad 
BRTN Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland 
BRU Bestuur Regio Utrecht 
BRZO Besluit Risico Zware Ongevallen 
BWM Bodem Water en Milieu 
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
CEP Centraal Economisch Plan 
CHAT Cultuurhistorische Atlas 
CPB Centraal Planbureau 
CROW  St. Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw 
CVB Commissie Vaarwegbeheerders 
CvdK Commissaris van de Koning 
DIV Documentaire Informatie Voorziening 
EBU Economic Board Utrecht 
EEV Enhanced Environmentally friendly Vehicle (milieuvriendelijk gemaakt voertuig) 
EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
EMI Electro Magnetische Interferentie 
EU Europese Unie 
FIDO Financiering decentrale overheden 
FL Flevoland 
GOUD Geothermie oost Utrecht Duurzaam 
GS Gedeputeerde staten 
GVI Grootschalige Vervanging Infrastructuur 
GWW Grote Wegenwerken 
HDSR Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
HNP Huis Nederlandse Provincies 
HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
HRM Human resource management 
HUL Het Utrechts Landschap 
HvdH Hart van de Heuvelrug 
IBT Interbestuurlijk toezicht 
ICT Informatie- en communicatie technologie 
IFL Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 
IGP Integraal gebiedsprogramma 
IPO Interprovinciaal overleg 
IPVE Integraal plan van Eisen  
ITS Intelligente Transport Systemen 
IVN Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid 
JUP Jaarlijks Uitvoeringsprogramma 
KRW Kaderrichtlijn water 
LEU Landschap Erfgoed Utrecht 
LSV Landschapsverordening 
LVO Landelijk Verbeterprogramma Overwegen 
MIP Meerjaren Investerings plan 
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport 
MJO Meerjaren Onderhouds plan 
MJP Meerjarenplanning 
MKB Midden- en Kleinbedrijf 
MKBA Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse 
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MRB Motorrijtuigenbelasting 
NARIS Risicomanagement Informatie Systeem 
NH Noord-Holland 
NHW Nieuwe Hollandse Waterlinie 
NNN Natuurnetwerk Nederland 
NOM Nul-op-de-meter 
NOM-MIF Nul-op-de-meter markt introductie fonds 
NOVI Nationale Omgevingsvisie 
NMU Natuur en Milieufederatie Utrecht 
NWB Nederlandse Waterschapsbank 
ODNZKG Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
ODRU Omgevingsdienst Regio Utrecht 
OMU Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht 
OV Openbaar vervoer 
OVT Openbaar Vervoer Terminal 
PAS Programmatische aanpak Stikstof 
P&O Personeel & Organisatie 
P+R Parkeer & Reis 
PHS Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 
PM Pro Memorie 
POUHL Project Organisatie Uithoflijn 
PRS Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 
PRV Provinciale Ruimtelijke Verordening 
PS Provinciale staten 
PU Provincie Utrecht 
PUB Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 
PUEV Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid 
R&D Research & Development 
REOS Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie 
RF Revolverend Fonds 
RHN Recreatief Hoofd Netwerk 
Risk ID Risico-identificatie 
RMN Recreatie Midden Nederland 
RodS Recreatie om de Stad 
RUD Regionale Uitvoeringsdiensten 
RVM Regionale Verkeersmanagement 
SMPU Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht 
SvA Stelling van Amsterdam 
SVNL Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
USP Utrecht Science Park 
VBS Vliegbasis Soesterberg 
 (V)MBO (Voorbereidend) Middelbaar Beroeps Onderwijs 
VMC verkeersmanagementcentrale 
VPB Vennootschapsbelasting 
VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
WGR Wet gemeenschappelijke regelingen 
WKO Warmte-koude-opslag 
Wnb Wet natuurbescherming 
ZE Zero Emissie 
ZH Zuid-Holland 
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Colofon 
 
 
 
De Programmabegroting is een uitgave van 

 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6 
3584 BA  UTRECHT 
Postbus 80300 
3508 TH  UTRECHT 
Telefoon: 030-2589111 
www.provincie-utrecht.nl 
 
Samenstelling en eindredactie 

Afdeling Managementondersteuning 
 
Ontwerp en opmaak 

Afdeling Managementondersteuning in samenwerking met het Multi Media Centrum provincie Utrecht. 
 
Afbeelding voorpagina 

Zicht vanaf de Cuneratoren in het Utrechtse Rhenen 
 
Oplage 

30-50 exemplaren (intern) 
 
Druk 

Multi Media Centrum provincie Utrecht 
 
De omslag en het binnenwerk van deze begroting zijn gedrukt op houtvrij-chloorvrij-TCF, duurzaam papier. 

 

http://www.provincie-utrecht.nl/

