
Bijlage 4: Overzicht vrijval reserves 2020 
 
Jaarlijks analyseren wij bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening of de door Provinciale Staten 
ingestelde bestemmingsreserves nog noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze zijn ingesteld. Daarbij wordt 
ook beoordeeld of de in de reserve opgenomen middelen voldoende toereikend zijn om de beoogde 
doelstellingen te realiseren.  
 
Daarbij geldt dat Provinciale Staten aan het college, bij vaststelling van de Begroting 2021, expliciet de opdracht 
heeft gegeven om een aantal reserves door te lichten waarvoor geen meerjarige mutatie (onttrekking of 
begroting) was opgenomen.  
 
Uit de door ons gedane analyse blijkt dat een aantal reserves kunnen worden opgeheven, en dat in sommige 
reserves momenteel meer middelen zijn opgenomen dan noodzakelijk is voor het realiseren van de beoogde 
doelstellingen.  
 
Toelichting op vrijval reserves: 
 

 Omschrijving Bedrag Opheffen? 

a. Reserve Cofinancieringsfonds 
Op basis van een uitgevoerde analyse kan een deel van de gereserveerde 
middelen vrijvallen. 

€ 2.585.000 Nee 

b. Reserve IGP/RAP 
Op basis van een uitgevoerde analyse kan een deel van de gereserveerde 
middelen vrijvallen. 

€ 169.000 Nee 

c. Reserve PUEV 
Vooruitlopend op de financiële afronding van dit project in 2021, stellen wij 
voor om het resterende saldo van deze reserve reeds te laten vrijvallen. Dit 
is ook gemeld in onze Jaarrapportage 2020, welke eerder met Provinciale 
Staten is gedeeld.  

€ 59.000 Ja 

d. Reserve Wonen-Binnenstedelijke ontwikkeling 
Op basis van een uitgevoerde analyse kan een deel van de gereserveerde 
middelen vrijvallen. 

€ 2.132.000 Nee 

e. Projectreserve Energieagenda 
Na verwerking van het dekkingsvoorstel (à € 82.000) kan het resterende 
deel van deze projectreserve vrijvallen. 

€ 95.000 Ja 

f. Projectreserve opzet ROM 
De verantwoorde lasten in 2020 zijn lager dan geraamd. Het eerder 
gereserveerde budget in deze reserve kan om die reden vrijvallen. 

€ 105.000 Ja 

g. Reserve kosten voorfinanciering 
Als gevolg van onze huidige treasury strategie is deze reserve niet langer 
meer benodigd. 

€ 4.215.000 Ja 

h. Projectreserve 75 jaar vrijheid 
De verantwoorde lasten in 2020 zijn onttrokken aan deze projectreserve. Het 
resterende deel van deze reserve kan vrijvallen. 

€ 71.000 Ja 

Totaal aan vrijval reserves € 9.431.000  

 

https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2021-03/Jaarrapportage%202020%20Provinciaal%20Uitvoeringsprogramma%20Externe%20veiligheid%202015%20-%202020.pdf

