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43 VVD Janssen BEM Jaarrekening 15 10 - Algemene 
vraag

Hoeveel hectares natuurgebied had de Provincie 
Utrecht in 1996? En hoeveel in 2015?

In 1990 was er 21.945 ha natuurgebied (exclusief de grote wateren). Vanaf 
1990 hebben we 6.491 ha nieuwe natuur gerealiseerd; hiermee is de 
oppervlakte natuurgebied in 2015 28.436 ha natuurgebied. 

Bruins Slot

44 VVD Janssen BEM Jaarrekening 24 10 - Algemene 
vraag

In 2020 zijn diverse subsidieaanvragen niet tijdig 
beschikt en aanvragen voor 2020 zijn pas in 2021 
ontvangen. Wanneer bleek ambtelijk dat er 
achterstanden ontstonden? Wanneer was GS 
hiervan op de hoogte? Op welke momenten is PS 
hierover geïnformeerd? Welke maatregelen heeft 
GS genomen om achterstanden weg te werken?

In de loop van oktober 2020 werd duidelijk dat het vanwege de 
omstandigheden (aanpassingen van het subsidieproces en toename van het 
aantal vanwege het coronacrisis) de achterstanden opliepen en dat 
prioritering van de af te handelen subsidies nodig was. DIt is in november in 
GS besproken. In de FAC van 25 november 2020 heeft gedeputeerde Strijk bij 
de mededelingen melding gemaakt van de vertraging bij subsidieloket. 
(verslag hiervan is vastgesteld op 13 januari 2021). Op 17 februari 2021 is in 
de commissie BEM in bredere zin gesproken over de werkdruk in de 
organisatie, onder andere n.a.v. de brief 2021BEM012 van 26 januari 2021. 
Voor 2021 wordt extra capaciteit ingezet om achterstanden weg te werken. 
Daarnaast wordt gewerkt aan het optimaliseren van het proces waardoor 
subsidiedossiers tijdig, doelmatig en rechtmatig afgehandeld kunnen worden. 
Ook wordt onderzocht of een ander digitaal systeem het subsidiesysteem 
beter kan ondersteunen.

Strijk

45 VVD Janssen BEM Jaarrekening 141 10 - Algemene 
vraag

De voorkeur heeft een centrumregeling voor 
beide schappen.' Wiens voorkeur? Voor zover de 
VVD-fractie bekend moet er nog keuze gemaakt 
worden. 

In de tekst is gerefereerd naar de richtinggevende uitspraken van de besturen 
van de schappen. Het klopt dat er nog geen definitieve keuze is gemaakt. Dit 
komt op een later tijdstip bij u terug. Over het vervolgproces, qua proces en 
inhoud, hebt u al enige informatie ontvangen.

Schaddelee

46 VVD Janssen BEM Jaarrekening 413 10 - Algemene 
vraag

Het is niet gelukt een geplande overdracht te 
realiseren: wanneer is PS geïnformeerd?

De vraag betreft de afronding van de werkzaamheden van het RodS-
programma. In 2020 is gewerkt om alle lopende projecten in het RodS 
programma afgerond te krijgen, zodat het programma kon worden 
afgesloten. Doordat de gesprekken over grondoverdrachten complexer waren 
van aard (koppelingen aan andere projecten) en daardoor meer tijd vergden 
kon deze overdracht niet worden gerealiseerd. Er kwamen extra 
werkzaamheden uit voort. Het betreft uitvoeringshandelingen. Het proces liep 
wel, maar langzaam en er lag geen directe reden om PS te informeren, anders 
dan in de Jaarrekening.

Schaddelee

47 VVD Janssen BEM Jaarrekening 413 10 - Algemene 
vraag

Minder aanvragen AVP voor recreatie: welke 
analyse heeft GS over de onderliggende 
oorzaken?

In 2020 was onduidelijk of AVP zou blijven bestaan. Er liep een traject van 
evaluatie en er was nog geen duidelijkheid over het vervolg en de 
beschikbaarheid van nieuwe financiën. Daarnaast zal ook COVID-19 een reden 
kunnen zijn. De subsidiëring gaat immers ook altijd uit van eigen bijdragen.

Schaddelee

48 VVD Janssen BEM Jaarrekening 414 10 - Algemene 
vraag

De bijdragen van gemeenten zijn vertraagd: 
komen deze bijdragen in latere jaren alsnog 
binnen? Wanneer is PS hierover geïnformeerd?

PS is hierover niet geïnformeerd. Het betreft uitvoeringshandelingen die 
enerzijds betrekking hebben op het te laat indienen van de aanvraag om 
subsidie door de terreinbeherende organisaties en anderzijds het inrichten 
van het proces met de gemeenten over de financiële afwikkeling van hun 
bijdragen aan het beheer van RodS-gronden.

Schaddelee



49 VVD Janssen BEM Jaarrekening 425 10 - Algemene 
vraag

Hoe groot was het innovatiebudget van de 
directie in 2020? Hoeveel is in de begroting 2021 
opgenomen?

In 2020 en in 2021 was er € 612.000 beschikbaar. Hiervan is zowel in 2020 als 
in 2021 € 300.000 overgeboekt naar het budget organisatie-ontwikkeling 
(Utrecht Ontwikkelt)

Strijk

50 VVD Janssen BEM Jaarrekening 425 10 - Algemene 
vraag

Hoe groot was het budget voor het UtrechtLab in 
2020? Hoeveel is in de begroting 2021 
opgenomen?

In 2020 en in 2021 was er € 120.000 beschikbaar. In 2020 is er tussentijds bij 
de zomernota € 60.000 teruggegeven aan de algemene middelen.

Strijk

51 VVD Janssen BEM Jaarrekening 427 10 - Algemene 
vraag

Vrijval algemeen bedrijfsvoeringsbudget: hoe 
groot was het algemeen bedrijfsvoeringsbudget in 
2020? Hoeveel is in de begroting 2021 
opgenomen?

Het budget in 2020 bedroeg € 1.061.000. Hiervan is uiteindelijk € 300.000 
vrijgevallen. Dit was onder andere bedoeld voor verbeterinitiatieven binnen 
Bedrijfsvoering. De uitgaven hiervoor zijn achtergebleven ivm uitgestelde 
acties door Corona. Voor 2021 is € 1.195.000 begroot. De verwachting is dat 
dit bedrag in 2021 volledig wordt benut, nu ook het verbeterprogramma 
Bedrijfsvoeringsprocessen op stoom komt.

Strijk

52 VVD Janssen BEM Jaarrekening 428 10 - Algemene 
vraag

Vacaturegelden bedrijfsvoering gebruikt voor 
inhuur: om hoeveel euro ging het? Welk 
percentage van het personeelsbudget 
bedrijfsvoering?

In 2020 had BDV € 2,26 miljoen vacaturegeld. Dat is circa 11% van het 
salarisbudget bedrijfsvoering . De inhuur had hoofdzakelijk betrekking op 
projecten (tijdelijk karakter en flexibele schil), tijdelijke vervanging en 
opschaling om de werkdruk op onderdelen te verlichten.

Strijk

53 VVD Janssen BEM Jaarrekening 281 10 - Algemene 
vraag

Grote werkdruk bij de afdeling HRO: welke 
maatregelen heeft GS genomen 

Een herschikking van de taken binnen HRO maakt dat HRO beter om kan gaan 
met de piekbelastingen. Daarnaast is in het kader van het verbeterprogramma 
Bedrijfsvoeringsprocessen in eerste instantie de prioriteit gelegd op de 
werkprocessen binnen HRO. Met name ten aanzien van het 
indiensttredingsproces en inhuurproces worden verbeteringen doorgevoerd 
die het proces versnellen en versimpelen. Met als gevolg dat de werkdruk 
verlaagd wordt op deze terreinen. De effecten worden reeds zichtbaar.

Strijk



54 VVD Janssen BEM Jaarrekening 331 10 - Algemene 
vraag

Overlopende passiva: onder de categorie nog te 
betalen verplichtingen valt het bedrag van ruim € 
295,- miljoen op. Een quick scan bij balansen van 
4 andere provincies leert dat dit bedrag relatief én 
absoluut hoog is, alleen Noord-Brabant heeft in 
absolute zin een hogere post. Wat is daar de 
analyse van? Wat is de invloed van nieuwe 
regelgeving mbt. lastneming subsidies, gaat het 
bedrag dan dalen?

Het totale bedrag van ruim € 295 mln van de post overlopende passiva is als 
volgt onder te verdelen:
-        Specifieke uitkeringen van het Rijk € 20 mln (zie bijlage SiSa);
-        Openstaande opdrachten c.q. aangename verplichtingen, etc € 60 mln;
-        Openstaande subsidieverplichtingen t/m 2019 € 153 mln en 2020  € 61 
mln (totaal € 214 mln).
We beschikken niet over gedetailleerde informatie van andere provincies om 
een nadere analyse uit te voeren.
Een aantal factoren bepalen de hoogte van de balanspost 
subsidieverplichtingen. Met name de wijze van bevoorschotting, aantal 
subsidies en soort subsidies hebben effect op de hoogte van deze post.

Daarnaast staan bij PU nog enkele grote subsidies per balansdatum open die 
nog afgerekend moeten worden, te noemen valt:
-     2016: een subsidieverplichting voor € 16,7 mln t.a.v Noordelijke Randweg;
-     2017: een subsidieverplichting voor € 43,8 mln t.a.v. VERDER a40 
Westelijke ontsluiting
-     2018: een subsidieverplichting voor € 36,8 mln t.a.v. Mobiliteit
Deze subsidies moeten nog worden betaald in boekjaar 2021, dit verklaart 
grotendeels de hoge stand van de openstaande subsidieverplichtingen per 31 
december 2020 van in totaal € 214 mln.
De nieuwe BBV-regeling omtrent lastneming subsidies is per 1 januari 2021 in 
werking getreden en heeft geen effect op de jaarrekening 2020. De nieuwe 
regelgeving zal leiden tot een minder snelle stijging van de overlopende 
passiva. Het effect zal gering zijn omdat relatief weinig subsidies onder deze 
regelgeving vallen.

Strijk

55 VVD Janssen BEM Jaarrekening 471 10 - Algemene 
vraag

Lopende acties 2017 EY: wanneer worden de 
openstaande acties afgerond? Acties staan al lang 
open.

De meeste acties (16 van de 23) vallen onder het programma versterken 
financiele functie (VFF). De ambitie is om het programma dit jaar te voltooien. 
Acties die onder VFF vallen zullen veelal in de zomer 2021 worden afgerond. 
Wat betreft de overige zes acties geldt dat deze dit jaar worden afgerond. Eén 
actie betreffende de verplichtingen en contractregistratie wordt in 2022 
voleindigd. Dit komt doordat deze aanbeveling integraal wordt opgepakt met 
gelijksoortige aanbevelingen uit de managementletter 2018/2019 en 2020.

Strijk

62 SGP Van den DikBEM Jaarrekening pag. 298, 3010 - Algemene Waarom kan het eigen en vreemd vermogen van 
het IPO en het HNP medio 2021 nog steeds niet 
worden vastgesteld voor eind 2020?

De jaarrekeningen van het IPO en  HNP waren niet eerder beschikbaar. Nu 
inmiddels wel. Het eigen vermogen van het IPO per 31/12/2020 is EUR 4,533 
mln. en het vreemd vermogen per 31/12/2020 is  EUR 27,296 mln. Het eigen 
vermogen van HNP per 31/12/2020 is EUR 0,328 mln. en het vreemd 
vermogen per 31/12/2020 is EUR 0,120 mln.

Strijk



133 JA21 Ted Dinklo BEM Jaarrekening 404/407/42 4.8 VerschillenaOp de genoemde pagina's staan drie 
subsidies,regiodeal,  foodvalley en kunst centraal  
waarvan de lasten volledig in 2020 zijn genomen 
terwijl de begrote bedragen worden verdeeld 
over 2020 en de komende jaren. `Moeten niet de 
begrote bedragen ook volledig in 2020 worden 
verantwoord of niet meer meegenomen worden 
in de komende jaren en is de accountant akkoord 
gegaan met deze verwerking? 

De lasten van genoemde subsidies zijn volledig verantwoord in boekjaar 2020, 
terwijl de budgetten meerjarig zijn opgenomen. De begroting 2020 kan na 31 
december 2020 niet meer worden aangepast. In de Voorjaarsrapportage 2021 
en de Kadernota 2022 hebben wij inzichtelijk gemaakt welke budgetten vrij 
vallen, omdat de lasten daarvan nu genomen zijn in 2020. Bovenstaande 
werkwijze is conform het BBV waaraan de onafhankelijk accountant toetst. 

Strijk

167 SGP Van den DikBEM Jaarrekening pag. 141 8 - Economie Waarom is de Utrechtse Recreatie Tafel 
losgelaten, argumentatie die nu wordt gebruikt 
had bij begroting toch ook al bedacht kunnen 
worden?

Bij het schrijven van de Begroting 2020 was het proces voor het nieuwe 
Programma Recreatie en Toerisme nog niet helder. Pas in 2020 is gekozen 
voor een co-creatieproces. Bij de co-creatie zijn de ontwikkelingen en trends 
in de sector uitgebreid meegenomen. Het lag niet voor de hand nog een apart 
Recreatietafel met de gemeenten te beleggen over vergelijkbare zaken.

Schaddelee

171 D66 Veen BEM Jaarrekening 225 9 - Bestuur Wat is de stand van zaken met betrekking tot het 
programmaplan participatie?

Gedeputeerde Staten hebben het concept werkprogramma Participatie voor 
en door de provincie Utrechts vastgesteld. U bent hierover geïnformeerd 
middels een Statenbrief. Op basis van een opwaardeerverzoek is er kort 
gesproken over het concept werkprogramma tijdens BEM van 26 mei 2021. 
Komende periode wordt gewerkt aan een procesvoorstel om te komen tot 
een participatie visie en verordening.

Schaddelee

175 SGP Van den DikBEM Jaarrekening pag. 224 9 - Bestuur Wat is er met de overige aanbevelingen uit de 
Weerbaarheidsscan van het RIEC uit 2019 
gebeurd? Zijn er ook aanbevelingen blijven 
liggen?

De adviezen uit de Weerbaarheidsscan zijn door het RIEC geprioriteerd in een 
tiental aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn vertaald in een Plan van 
Aanpak en zijn op woensdag 24 maart jl. in een besloten sessie van de 
commissie BEM met Provinciale Staten gedeeld. Aan alle aanbevelingen uit 
het Plan van Aanpak wordt momenteel uitvoering gegeven; een aantal 
aanbevelingen (zoals het actualiseren van het Bibob-beleid) is al afgerond. 
Slechts één aanbeveling uit de Weerbaarheidsscan is niet integraal 
overgenomen, te weten het advies te starten met een regulier provinciaal 
ondermijningsoverleg. In overleg met het RIEC Midden-Nederland is namelijk 
besloten geen nieuwe parallelle vergaderstructuur in het leven te roepen, 
maar de samenwerking via de bestaande overleggen te intensiveren. Dit 
voornemen wordt inmiddels in de praktijk gebracht.  

CvdK



176 SGP Van den DikBEM Jaarrekening pag. 234 9 - Bestuur Wat veroorzaakt het lagere perecentage (90%) bij 
beoordelen en interveniëren?

Het realisatiepercentage bij de indicator 'Beoordelen en intervenieren' staat 
op 90% want:
 - voor zowel IBT-omgevingsrecht als voor IBT-informatiebeheer is een deel 
van de waterschappen die we 'delen' met andere provincies en die statutair 
gevestigd zijn in andere provincies, door ons in 2020 niet beoordeeld. Met de 
collega-provincies Noord-Holland en Gelderland zijn gesprekken gestart over 
de invulling van deze IBT-taak in de nabije toekomst. 
- voor IBT-informatiebeheer en IBT-omgevingsrecht loopt een aantal 
beoordelingen van gemeenten door in 2021 en daarmee ook eventuele 
samenhangende interventies. Voor IBT-informatiebeheer geldt daarbij ook 
dat prioriteit wordt gegeven aan de gemeenten en enkele risicovolle 
gemeenschappelijke regelingen. Niet alle gemeenschappelijke regelingen zijn 
beoordeeld. 

CvdK & 
Bruins Slot
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