
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

 

DATUM 2-11-2017 

AAN Commissie BEM 

VAN Jacqueline Verbeek-Nijhof 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Quick Scan Complexe projecten (nota investeringen) 

 

Aan de leden van de commissie BEM, 

 

Tijdens de informatiesessie over de Nota investeringen (op 31-oktober jl.) heb ik  op de vraag van de 

ChristenUnie toegezegd een overzicht met voorbeelden van projecten op te leveren, die onder de regeling voor 

complexe projecten vallen. Daarnaast heb ik toegezegd in te gaan op de door de PVV gestelde vraag om nadere 

invulling te geven aan een aantal subjectieve elementen die genoemd zijn bij het onderdeel "wat is een complex 

project”, ook hier is een antwoord op toegezegd.  

 

Kader 

§4.2.2, Nota investeringen 

‘Een project wordt onder de regeling complexe projecten gebracht indien het voldoet aan tenminste 

twee van de ondergenoemde indicatoren én na bestuurlijke besluitvorming zoals is aangegeven. Daarbuiten 

kunnen GS voorstellen en PS besluiten een project als complex aan te merken, ook al zijn geen van 

onderstaande factoren doorslaggevend. 

o Financiële omvang van tenminste € 10 miljoen euro (bruto, zonder saldering van bijdrage(n) derden) 

o Grote impact op de provinciale bedrijfsvoering (er zijn meerdere domeinen betrokken of er is een 

substantiële uitbreiding van de organisatie nodig (bijv > 5%)) 

o Grote impact op de samenleving (denk bijvoorbeeld aan een milieu/bodemsanering gerelateerd project) 

o Doorlooptijd > 5 jaar 

o Betrokkenheid van meerdere externe partijen 

o Politieke en bestuurlijke gevoeligheid 

o Toepassing nieuwe technologieën of financieringsconstructies 

o Substantiële provinciale verantwoordelijkheid 

o Organisatorisch complex besturing- en uitvoeringsproces’ (vaak ook gecombineerd met meerdere 

externe partijen, die vanuit verschillende disciplines belang hebben bij een project.) 

 

De onderstreepte indicatoren zien wij als meer subjectieve elementen. Het nader invulling geven aan de 

subjectieve elementen van complexe projecten is onderdeel van het politiek bestuurlijke besluitvormingstraject. 

Dit houdt in dat objectivering van deze subjectieve criteria situationeel is, afhankelijk van de specifieke casus. 

 

Voorbeeldprojecten 

Hieronder een (niet limitatief) overzicht van een aantal (voorbeeld)projecten (quick scan) die onder de regeling 

voor complexe projecten zouden vallen:  

1. Uithoflijn (pag. 98-100, begroting 2018) 

Grote financiële omvang, grote impact op de samenleving, lange doorlooptijd, betrokkenheid van 

meerdere externe partijen, politieke en bestuurlijke gevoeligheid, substantiële provinciale 

verantwoordelijkheid, organisatorisch complex besturing- en uitvoeringsproces.  

2. Omgevingswet (bijvoorbeeld investeringen in ICT) (pag. 101-103, begroting 2018) 

Grote impact op provinciale bedrijfsvoering, grote impact op de samenleving, lange doorlooptijd, 

betrokkenheid van meerdere externe partijen, politieke en bestuurlijke gevoeligheid, substantiële 

provinciale verantwoordelijkheid, organisatorisch complex besturing- en uitvoeringsproces.  
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3. Presto (uitbreiden ERP-systeem) 

Grote impact op provinciale bedrijfsvoering, politieke en bestuurlijke gevoeligheid, toepassings nieuwe 

technologieën, organisatorisch complex besturing- en uitvoeringsproces.  

 

Daarnaast is het uiteraard voor PS altijd mogelijk om ieder project, los van bovenstaande indicatoren, aan te 

merken als complex project.  

 

 


