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Afschrijvingen met restwaarde

• Het BBV schrijft geen afschrijvingstermijnen voor
• De provincie dient zelf de gebruiksduur vast te stellen. 
• In de praktijk zal veelal worden afgeschreven naar een boekwaarde van € 0, 

omdat activa gedurende de afschrijvingsperiode technisch en economisch 
slijten c.q. verouderen.

• Bij het bepalen van een restwaarde mag geen rekening worden gehouden 
met voorgenomen, dus nog niet besloten, toekomstige 
bestemmingswijzigingen.

• Voor panden kan een restwaarde gehanteerd worden

1) Terugkoppeling FAC 13 oktober 2021
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Materialenpaspoort

• Informatiedocumenten met grondstofgegevens over producten.
• Ze dragen bij aan de herkenbaarheid van grondstoffen in producten waarin ze 

verwerkt zijn. Daarmee wordt toekomstige herinzetbaarheid van grondstoffen 
gefaciliteerd. 

• Indien er sprake kan zijn van een economische restwaarde wordt een 
onderbouwde inschatting gemaakt van de restwaarde ten aanzien van de 
herbruikbare materialen

• Circulair (product as a service) → restwaarde verdisconteren in aankoopprijs

1) Terugkoppeling FAC 13 oktober 2021
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Hoe verhoudt de GREX HvdH zich tot de Nota Investeren?

Conform de richtlijnen van de BBV wordt Staten geïnformeerd over 

grondexploitatie bij Begroting en Jaarrekening

De financiële verantwoording en terugkoppeling van de gemeentelijke 

projecten vindt plaats via de jaarlijkse actualisatie van de 

grondexploitaties (mei) en de jaarlijkse tussenrapportages (November).

Op dit moment is er geen koppeling tussen de Nota Investeren en 

Grondexploitaties.  

1) Terugkoppeling FAC 13 oktober 2021
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Hoe gaan we om met werkdruk voor PS op het moment dat bij P&C 
besluitvormingsmomenten ook de afweging voor projectbesluit moet worden 
genomen:

Voorstel: 
Besluitvorming over de MIP/MOP voorafgaand aan de PS vergadering 

over de kadernota cq begroting doen

2022:
Kadernota en MIP/MOP: 6 Juli
Besluit mbt krediet ander moment

Begroting en MIP/MOP: 16 November
Besluit mbt krediet ander moment

1) Terugkoppeling FAC 13 oktober 2021
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Vraag na de FAC: Hoe gaan we met exploitatieprojecten?

Deze projecten vallen per definitie niet onder dit financiële kader
Het zijn geen investeringsprojecten → leidt niet tot een actief

Eerste indruk is dat het informeren en de besluitvorming over deze projecten  
binnen diezelfde kaders plaats kunnen vinden als de investeringsprojecten. 
De organisatie is bezig met het ontwikkelen van kaders voor 
projectmanagement. Wij stellen voor om dit vraagstuk daarin te verankeren.

1) Terugkoppeling FAC 13 oktober 2021
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Huidige situatie: Geen beleid over totstandkoming van de raming voor 
kredietberekening en risicoreserveringen

Voorstel:
Beleid vaststellen in Nota investering over een standaard ramingssystematiek bij 
fasering van de investeringen.
- > 100K Standaard Systematiek Kostenraming-2018
- Betrouwbaarheidsinterval P85 alleen bij complexe investeringen ander P50
- PEAT –kosten onderdeel raming
- Onderscheid in infrastructurele investeringen en overige investeringen
- Verschil projectbudget en krediet

Waarom:
- Voorkomen van onduidelijkheid 
- Afspraken over de betrouwbaarheidsinterval(trefzekerheid) van een raming. 
- Duidelijkheid omtrent mandaat project, PO, GS, PS

a) Raming projectkosten en risico-opslag



23-11-2021 9

a) SSK-Kostenraming (infrastructurele werken)

• SSK : Standaard Systematiek Kostenramingen (CROW)

• SSK wordt veel gebruikt binnen de grond, weg -en waterbouw sector(GWW) (Provincies 

/RWS/ProRail/Ingenieursbureaus) 

• Voordeel SSK is de opname van de zgn Life Cycle Costs (beheer & onderhoud icm investering), waardoor 

optimale afweging van alternatieven

• PU haakt aan bij de continue ontwikkeling van de ramingssystematiek op basis van ontwikkelingen binnen de 

GWW-sector. (Heden SSK-2018, opvolger van SSK-2010)
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a) SSK-Kostenraming

P50
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a) “DOOD” geld 
Voorbeeld 

P50 P85 VERSCHIL
Project 1 10.000.000€   13.500.000€     3.500.000€     

Project 2 50.000.000€   64.000.000€     14.000.000€   

Project 3 36.000.000€   48.500.000€     12.500.000€   

96.000.000€   126.000.000€   30.000.000€   IMPACT OP DE KAPITAALSLASTEN IS CA. 1 MILJOEN PER JAAR

BIJ HET MEERENDEEL VAN DE PROJECTEN GAAT P85 GEEN WERKELIJKHEID WORDEN

==> €30.000.000 gaat geen werkelijkheid worden maar kan voorkomen bij een van de projecten 

en blokkeert investeringsruimte voor andere projecten!!!

VOORSTEL VOOR OPLOSSING VOOR HET VOORKOMEN VAN BLOKKERING INVESTERINGSRUIMTE

(1) (2) (3) MANDAAT

KREDIETAANVRAAG 

DOEN WE OP BASIS 

VAN P85

WE NEMEN VANAF 

HET LAATSTE JAAR 

VAN DE BEGROTING 

D.I. 1/30 VAN HET 

VERSCHIL TUSSEN 

P85 EN P50 

OPNEMEN IN DE 

KAPITAALSLASTEN

GS HEEFT MANDAAT 

OM  HET 

KREDIETRUIMTE 

VAN EEN PROJECT TE 

VERRUIMEN TUSSEN 

DE P50 EN P85

IN HET MIP WERKEN 

WE P50 WAARDOOR 

KAPITAALSLASTEN 

OP BASIS VAN P50

WE RAMEN AF 

DIRECT AF NADAT 

DUIDELIJK IS DAT DE 

RUIMTE NIET NODIG 

IS

PROJECTBUDGET
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Huidige situatie: Op dit moment binnen PU geen beleid op de toepassing van indexering

Voorstel: 
Voorstel is voor projecten waarbij de kredietaanvraag en uitvoering niet in hetzelfde jaar 
plaatsvinden indexering toe te passen en te kiezen voor 2 soorten prijspeil-indexatie:
1. Standaard voor overheidsinvestering de IBOI (Indexering Bruto 

Overheidsinvesteringen) (CBS)
2. Indexatie voor Infrastructurele projecten (GWW-sector) (CBS)

Indexering uitsluitend op het nog niet bestede deel van het krediet (P50)

Waarom: 
(Infrastructurele) investeringen duren soms meerdere jaren, waardoor gehanteerde 
prijspeilen niet meer toereikend zijn op het moment dat investering naar de markt gaat.

INDEXATIE GAAT OVER ALLE INVESTERINGEN

b) Indexatie projectkosten



Implicaties van indexeren
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Totaal nog te realiseren 
investeringen(netto) vanaf 2022 
bedraagt ca. 115M€ voor MOB (nu 
kredieten op ongeveer P50)

Op basis van het indexatiecijfer 
2021 juli (119,5) betekent dat een 
prijsstijging van 119,5/113 keer 
115M€ dus 6,6M€

In MIP gekoppeld aan kadernota 
wordt indexatie verrekend en 
verwerkt in de berekening van de 
kapitaalslasten



Discussie in 3 groepen
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Discussie ronde



Praktische instructie

• In 3 groepen uitwerken 

• Jeroen, Wesley, Katinka >> sluiten aan bij elke groep

• Via teams

• 20 minuten

• Terugkoppelen plenair korte pitch per groep

• Robert reflecteert op pitches
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Discussie ronde
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De opzet van deze nota geldt voor alle projecten
Verschil in Complexe, risicovolle projecten en kleinere projecten
Daar waar de kaders niet gevolgd worden  moet dit benoemd worden in de 
besluitvorming. 

Aankopen ihkv grondaankoop en Grondexploitaties vallen niet onder deze kaders.

c) Comply or explain



4) Vervolgproces
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Planning besluitvorming

Datum Gre
mia

Doel Versie

23-02-2022 FAC Oordeelsvorming Eerste concept Nota Investeringen

09-03-2022 FAC Oordeelsvorming Eindversie Nota Investeringen

13-04-2022 BEM Oordeelsvorming Eindversie Nota Investeringen

11-05-2022 PS Besluitvorming Vaststellen Nota investeringen


