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1. Inleiding  
 

1.1. Aanleiding 
 
De Nota investeren, waarderen en exploiteren (hierna: Nota investeren) is een nieuwe nota.  
Deze Nota investeren is opgesteld vanuit de volgende ontwikkelingen: 

1. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in 2016 gewijzigd, waardoor investeringen 
met een maatschappelijk nut na 01-01-2017 als activa op de balans moeten worden 
opgenomen. Tot en met 2016 werd alleen de categorie investeringen met een economisch nut 
(bijvoorbeeld gebouwen, traminfrastructuur) als investering op de balans geactiveerd. Alle 
andere investeringen (m.n. wegen en vaarwegen) werden door de provincie jaarlijks voor het 
gehele bedrag ten laste van de programmabegroting (= exploitatie) gebracht. Hierdoor waren 
er gedurende de gebruiksduur geen afschrijvingslasten. Dit was niet alleen de beleidslijn van 
de provincie Utrecht, maar was ook vanuit het rijk de aanbevolen beleidslijn, al had men hierin 
een vrije keuze. Met ingang van 2017 moeten alle investeringen van provincies en gemeenten 
worden geactiveerd. De twee belangrijkste door de wetgever genoemde argumenten hiervoor 
zijn: 

 De lasten worden beter verdeeld over de gebruikers van dat moment, doordat de lasten 
worden verdeeld over de totale gebruiksduur van de investering. 

 De vergelijkbaarheid tussen de (lokale) overheden wordt hiermee verbeterd, omdat 
iedereen dezelfde methode van activeren hanteert.  
Hierbij is wel een kanttekening dat gemeenten en provincies nog wel keuzevrijheid 
hebben in de ondergrens wat zij zien als investering en in de beoordeling van de 
verwachte levensduur van de investering. Deze grenzen zijn voor de provincie Utrecht in 
deze nota vastgelegd 

Het moeten activeren van alle investeringsgoederen in relatie tot het totaal van de begroting 
vereist dat de provincie hiervoor zo uniform mogelijke spelregels hanteert, waarin 
onderstaande punten 2 en 3 eveneens worden verankerd.  

2. Vanuit de Provinciale Staten (PS) is, bij de behandeling van de nota kapitaalgoederen wegen 
en vaarwegen in 2016, gevraagd om een samenhangend en transparant beleid en hierop 
gebaseerde uitvoering rond alle investeringen. 

3. De overname van de verkeer- en vervoertaken vanuit het BRU (Bestuur Regio Utrecht) door 
de provincie Utrecht per 01-01-2015 voegt een belangrijke taak toe aan de provinciale 
organisatie. Deze taak heeft specifieke wettelijke kaders, maar qua kaders omtrent investeren 
kunnen deze synchroon lopen met de kaders voor de andere provinciale investeringen. 

4. De eisen die worden gesteld aan de accountantscontrole, zowel vanuit de wet als het toezicht 
hierop door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), vereist dat duidelijk is hoe de provincie 
invulling geeft aan de wettelijke voorschriften respectievelijk haar eigen beleidsregels. Dit 
geeft naast de gevraagde transparantie (zie punt 2) een efficiënt administratief proces en een 
daarop uit te voeren (interne) controle. 

 

1.2. Doel 
 
Deze Nota investeren geeft de spelregels waaraan moet worden voldaan bij zowel nieuwe 
investeringen, het (meerjaren)onderhoud hiervan als de vervangingsinvesteringen.  
 
Hoofdlijn investering 
Bij de provincie Utrecht worden twee hoofdstromen onderscheiden: 

 Mobiliteit met als onderverdeling: Wegen en Vaarwegen (W&V) en Openbaar Vervoer (OV)  

 Bedrijfsvoering (BV) (bijvoorbeeld gebouwen, ICT en dienstauto’s (niet vallend onder 
mobiliteit)) 

 
Als de PS een besluit neemt om een investeringsproject uit te voeren en de bijbehorende uitgaven te 
autoriseren, wordt een waardevol investeringsgoed toegevoegd aan het provinciaal bezit. Het 
kenmerk van een investeringsgoed is dat dit vele jaren meegaat. Dit heeft zijn weerslag in a) de 
programmabegroting en b) de balans.  
a) De (kas)uitgaven voor een investering worden gedaan vóór het moment van oplevering. De lasten 
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verbonden aan een investeringsgoed worden in de exploitatiebegroting gespreid over de hele 
levensduur van het object. Een investeringsbesluit betekent dan ook een meerjarige exploitatie 
verplichting. 

b) De investering is op de balans een bezit met een bepaalde waarde. Het BBV en de commissie 
BBV geven hiervoor algemeen geldende regels hoe deze waarde moet worden beoordeeld. De in 
deze Nota vastgelegde provinciale spelregels met betrekking tot het activeren (op de balans 
opnemen), waarderen, afschrijven en exploiteren zijn de algemene spelregels die invulling aan de 
regels zoals het BBV die eist en waarvoor de beleidskeuzes moeten worden vastgelegd.  

 

Met deze nota legt de Provinciale Staten het kader en de uitgangspunten vast. Ook is aangegeven 
welke ruimte het BBV biedt. Binnen het kader van deze nota geeft de Gedeputeerde Staten nadere 
uitwerking aan: 
- de opstelling en uitvoering van de programmabegroting en jaarstukken 
- de nota kapitaalgoederen mobiliteit  
- de nota kapitaalgoederen bedrijfsvoering 
- de op de nota’s kapitaalgoederen en op de programmabegroting en meerjarenraming afgestemde  
  meerjareninvesterings- en onderhoudsplannen (resp. MIP en MOP) 
- het meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) 

 
Hierbij geeft de programmabegroting het financiële kader voor het lopende begrotingsjaar. Indien er 
verschillen optreden tussen de voornoemde nota’s kapitaalgoederen, mip’s, mop’s, mpg en de 
(gewijzigde) programmabegroting wordt dit via de P&C documenten door Gedeputeerde Staten (GS) 
voorgelegd aan de PS. 
 

1.3. Verankering nota 
 
Deze Nota investeren heeft de volgende beoogde plaats in de wettelijke en provinciale kaders, 
weergegeven in figuur 1: 
 
 

 
  

Figuur 1. Samenhang Nota Investeren met overige wettelijke en provinciale kaders  
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De Nota investeren heeft nog geen formele verankering in de provinciale verordeningen en overige 
kaderdocumenten. De primaire basis van de Nota investeren is de Provinciewet artikel 216, waarop 
de Verordening Interne zaken mede is gebaseerd. De Verordening Interne Zaken is een praktische 
samenvoeging van de verplichte verordeningen vanuit de Provinciewet. Gelet op de veranderingen 
van het BBV, maar ook de invoering van vennootschapsbelasting (VpB) en de eisen vanuit de Wet 
Markt en Overheid

1
, is het voorstel om de verordeningen met als basis art. 216 en 217 van de 

Provinciewet (PW) los te koppelen van de Verordening Interne Zaken. Dit is bij de lokale overheid 
(gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen) ook de meest voorkomende vorm. De 
verordening met als basis art 216 PW wordt vaak “ de financiële verordening”  genoemd en de 
verordening met als basis art 217 PW “ de controleverordening” .  
 

Na besluitvorming over deze Nota investeren worden opgesteld: 
- De verordening met als basis art 216 PW; “ de financiële verordening”  
- De verordening met als basis art 217 PW; “ de controleverordening 
- De verordening interne zaken wordt hierop aangepast 

 
De samenhang van de financiële verordeningen, art 216 PW en provinciale beleidsnota’s in relatie tot 
deze nota is na het opstellen van de financiële verordening als volgt, zie figuur 2: 
 
 

 
Figuur 2. Samenhang Nota Investeren met Provinciale regelgeving 

  

                                                        
1 Vanuit de Wet Markt en Overheid worden o.a. eisen gesteld aan de wijze waarop de overheid omgaat met de 

prijsstelling van haar producten. 
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1.4. Leeswijzer 
 
Deze Nota investeren kent de volgende opbouw: 
 
Hoofdstuk 2, Wettelijke kaders, waarin wordt ingegaan op:  

a. de van toepassing zijnde regels van het BBV 
b. de van toepassing zijnde beleidsregels binnen de provincie 

 
Hoofdstuk 3, Activeren, waarin wordt ingegaan op de soorten van te activeren immateriële- en 
materiele goederen en wanneer een (im)materieel goed wel/niet leidt tot een waardering op de balans. 
 
Hoofdstuk 4, Investeringsvoorstel/kredietvoorstel, waarin de planning en control wordt vastgelegd 
bij het voornemen en realiseren van investeringsvoorstellen. Hierbij vindt ook de verankering plaats 
van de verantwoordelijkheden van de organisatie, Gedeputeerde- en Provinciale Staten. Hierbij wordt 
ook ingegaan op zogenaamde complexe projecten, die een ander besluitvormingstraject volgen dan 
de reguliere (vervangings)investeringen. 
 
Hoofdstuk 5, Waarderen, gaat in op hoe de prijs van een investeringsgoed tot stand komt en hoe 
gedurende de looptijd van een investeringsgoed wordt omgegaan met de waardering hiervan op de 
balans. 
 
Hoofdstuk 6, Exploiteren, gaat in op de jaarlijkse lasten die verbonden zijn aan een investeringsgoed, 
op welk moment die lasten opgenomen worden in de programmabegroting respectievelijk jaarstukken 
en welke onderliggende P&C documenten hierbij nodig zijn. 
 
Hoewel het binnen de provincie gebruikelijk is om bovenliggende wettelijke regels niet op te nemen in 
verordeningen en kaders, is in deze nota een uitzondering gemaakt. Enerzijds omdat het gaat om de 
invoering van nieuwe regels en anderzijds om het geheel zelfstandig leesbaar te houden. 
 

In omkaderden gedeelten zijn een aantal punten opgenomen die specifieke aandacht vragen. Het is 
van belang dat de nota in zijn geheel, inclusief bijlagen, wordt toegepast. 

2. Wettelijke kaders  
 
Artikel 216 van de Provinciewet (bijlage 5) stelt dat elke provincie een verordening moet hebben die 
aangeeft: “de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor 
de inrichting van de financiële organisatie. De verordening waarborgt dat aan de eisen van 
rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan”. Ook bevat deze verordening tevens de 
“regels voor waardering en afschrijving van activa”.  
 
Het BBV stelt wettelijke regels met betrekking tot provinciefinanciën. De artikelen 59 tot en met 65 van 
het BBV bevatten regels voor waardering, activering en afschrijving van activa. In  bijlage 4 zijn deze 
artikelen opgenomen evenals overige relevante  artikelen uit het BBV die een relatie hebben met deze 
nota. 
 
Om te zorgen voor een juiste interpretatie van de BBV-regels doet de commissie BBV stellige 
uitspraken. Provincies zijn verplicht zich in principe aan deze stellige uitspraken te houden. Van deze 
stellige uitspraken mag slechts worden afgeweken indien daar goede gronden voor zijn. Daarnaast 
doet de commissie BBV aanbevelingen en publiceert een vraag- en antwoordrubriek op haar website. 
Ook deze worden door de toezichthoudende en controlerende organen als belangrijke aanwijzingen 
gezien, die weliswaar niet (altijd) bindend zijn, maar waar de provincie wel eigen beleidsregels  
respectievelijk standpunten op moet formuleren. 
 
In hoofdstuk 4 van de Verordening Interne Zaken provincie Utrecht worden de hoofdlijnen van 
waarderen, activeren en afschrijving gegeven. Deze verordening zal minimaal moeten worden 
aangepast, omdat de investeringen met een maatschappelijk nut niet worden genoemd. Zoals in de 
inleiding is aangegeven, is het voorstel om te komen tot een separate financiële verordening. 
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3. Activeren 
 
Met ingang van 2017 worden alle investeringen in vaste activa – die voldoen aan de criteria volgens 
de richtlijnen uit deze Nota investeren – geactiveerd.  
Activa zijn de bezittingen van de provincie op een bepaald moment. De waarde ervan wordt uitgedrukt 
in euro’s. Ze staan op de debet-kant (linkerkant) van de balans. De bezittingen kunnen vast zijn of 
vlottend naargelang hun relatieve omloopsnelheid.  
 

Deze Nota investeren gaat over het investeren, waarderen en exploiteren van de vaste activa; dat zijn 
de bezittingen met een levensduur groter dan één jaar en over de investeringen in grondexploitaties, 
die naar hun aard vlottend zijn (onderhanden werk), maar een voorloper zijn van een 
investeringsgoed. 

Het BBV onderscheidt drie soorten vaste activa: immateriële, materiële en financiële vaste activa.  

3.1. Immateriële vaste activa  
 
Immateriële vaste activa bestaan uit:  
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio.  
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het realiseren van een bepaald actief.  
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden.  
 

3.1.1. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen  
Het uitgangspunt van de provincie Utrecht is, dat financiering plaatsvindt met eigen vermogen. Indien 
het noodzakelijk of gewenst is om te financieren met vreemd vermogen worden de kosten van het 
sluiten van geldleningen niet geactiveerd maar direct ten laste van het resultaat gebracht. 
 

3.1.2. Kosten van onderzoek en ontwikkeling  
Kosten van onderzoek en ontwikkeling zijn immateriële kosten. Het activeren van immateriële kosten 
leidt tot extra jaarlijkse exploitatie lasten (afschrijving en bij externe financiering ook rente) zonder dat 
daar een materieel bezit tegenover staat. 
Bepaald moet worden welke immateriële kosten onderdeel mogen zijn van de kostprijs van de 
investering (= actief). De toevoeging in de BBV-regel ‘voor het realiseren van een bepaald actief’ is 
hierbij essentieel. De onderzoeken in de voorbereidende fasen leiden tot een definitief ‘go-or-no-go’ 
moment waarop het bestuurlijk besluit valt om over te gaan tot de realisatie van een bepaald actief 
van een bepaalde omvang en kwaliteit en het hiervoor  verleende krediet (= totaal bedrag van de 
investering).  
 

Immateriële kosten voor het realiseren van een bepaald actief in eigendom van de provincie, worden 
geactiveerd vanaf het moment dat het inhoudelijk en financieel kader is vastgesteld c.q. het 
investeringskrediet is vrijgegeven door de Provinciale Staten. Hierbij gelden de onderbouwde 
percentages VAT (voorbereiding, administratie en toezicht) zoals vastgelegd in de nota’s 
kapitaalgoederen. De VAT kosten bevatten zowel de ex- als interne (loon)kosten 

 

Immateriële kosten in de fase(n) daarvóór worden in principe niet geactiveerd. Op basis van een 
onderbouwd voorstel kan de Provinciale Staten een separaat voorbereidingskrediet verstrekken, 
waarbij na afronding van de voorbereiding gemotiveerd wordt vastgelegd om dit krediet wel of niet te 
activeren als onderdeel van het samenhangende investeringsgoed. 

 

3.1.3. Bijdragen aan activa in eigendom van derden  
Overheden kunnen een bijdrage aan een actief van derden onder voorwaarden activeren. Bijdrage 
aan een actief van een derde kan bijvoorbeeld zijn: een bijdrage aan de bouw van een steunpunt op 
grond van een gemeente met een gemeenschappelijk gebruik, waarbij de provincie een opstalrecht 
vestigt, waarbij is vastgelegd dat de provincie bij verkoop van het actief door de gemeente eerste 
recht van koop heeft. 
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In het BBV artikel 61 staan de volgende voorwaarden:  
Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd indien wordt voldaan aan 
de volgende vier criteria tezamen:  
a. er is sprake van een investering door een derde  
b. de investering draagt bij aan de publieke taak  
c. de derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is 
overeengekomen en;  
d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie anders 
recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering. 
 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden in de provincie Utrecht in principe niet 
geactiveerd, maar rechtstreeks als subsidie (kapitaaloverdracht) ten laste van het resultaat gebracht 
(bijvoorbeeld een subsidiebijdrage in de aanleg van een fietsroute). 
De provincie behoudt de mogelijkheid om te investeren in een actief van een derde. Deze worden na 
goedkeuring van de Gedeputeerde Staten geactiveerd mits voldaan wordt aan de hiervoor genoemde 
BBV-criteria. De waardering en afschrijving is hierbij gelijk aan de regels voor de materiële vaste 
activa van de provincie of aan de lagere verwachte levensduur bij de derde. 

 

3.2. Materiële vaste activa  
 
Materiële vaste activa (MVA) zijn de materiële bezittingen van de provincie die zij langdurig gebruikt 
voor haar beleidsrealisatie en bedrijfsvoering. De provincie heeft het economisch eigendom. Enkele 
voorbeelden zijn: de provinciale gebouwen, de provinciale wegen, de trams en traminfrastructuur, ICT 
(servers, software), dienstauto’s in eigendom. 
 
Bij investeringen met een meerjarig nut worden de kosten van aanschaf of vervaardiging gelijkmatig 
over de levensduur van het object verdeeld. Daarvoor is het nodig deze kosten te activeren. Activeren 
betekent dat de investering niet in één keer ten laste van het resultaat komt, maar als een bezit op de 
balans wordt opgenomen. In de jaren die volgen worden de aan het activum verbonden lasten ten 
laste van de betreffende jaarresultaten gebracht. Onderdeel van deze lasten zijn per saldo de 
afschrijvingslasten, de rentelasten (bij externe financiering) en het saldo van de exploitatielasten 
(lasten minus baten). Het overeenkomstig object wordt over de jaren minder waard als gevolg van 
veroudering en/of slijtage.  
 
In het BBV (artikel 35) wordt onderscheid gemaakt tussen MVA met een economisch nut en MVA in 
de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 
 

3.2.1. MVA met een economisch nut  
MVA hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of als ze 
kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. 
Indien ter bestrijding van de kosten een recht of een heffing kan worden geïnd, dan spreken we van 
materiële vaste activa met een economisch nut. Of een provincie ervoor kiest ergens geen of geen 
kostendekkend tarief voor te heffen, is niet relevant voor de vraag of een actief economisch nut heeft.  
 

Dit betekent onder andere dat gebouwen en de trams en traminfrastructuur een economisch nut 
hebben. 

 
De commissie BBV geeft verder de mogelijkheid om MVA met een economisch nut te onderscheiden 
in een MVA met een maatschappelijke functie en met een bedrijfseconomische functie.  
De commissie BV geeft in de notitie waardering vastgoed het volgende aan: 

“Bij vastgoed met een maatschappelijke functie gaat het om het gemeentehuis
2
, maar ook om 

gebouwen of terreinen met een maatschappelijk functie op het gebied van bijvoorbeeld 
onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of zorg. 
Kenmerk van dit vastgoed is dat bij negatieve exploitatie saldi er feitelijk sprake is van het 
duurzaam verstrekken van subsidie. Indien de intentie bestaat dat dit vastgoed duurzaam 

                                                        
2 E.e.a. uit dit citaat geldt ook voor de provincie 
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wordt geëxploiteerd kan er hierdoor nooit sprake zijn van een duurzame waardevermindering. 
Het is aan de gemeenteraad of het algemeen bestuur om door middel van bijvoorbeeld de 
(financiële) verordening ex art. 212 Gemeentewet aan te geven welk vastgoed binnen de 
gemeente een maatschappelijke functie heeft. Bij een duurzaam negatieve exploitatie kan een 
maatschappelijke functie worden verondersteld. 
Bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie gaat het om vastgoed dat door de 
decentrale overheid wordt aangehouden om bewust winst te realiseren en/of waardestijgingen 
te realiseren. Bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie bestaat de mogelijkheid dat 
een duurzame waardevermindering moet worden verantwoord.”  

 

Uit voorgaande is de conclusie dat het provinciale vastgoed
3
 valt onder vastgoed met een 

maatschappelijke functie. Dit omdat het vastgoed weliswaar gedeeltelijk wordt verhuurd aan derden 
(o.a. het provinciehuis en OV vastgoed), maar het hierbij niet de intentie is om bewust winst of 
waardestijging te realiseren. De exploitatie en verhuur aan derden vindt plaats ter realisatie van de 
maatschappelijke taak van de provincie en de provincie streeft een duurzame exploitatie na. 

 

3.2.2. MVA in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut  
Het criterium ‘maatschappelijk nut’ is niet hetzelfde als ‘maatschappelijke functie’ (zie 3.2.1). Voor de 
duidelijkheid hanteert het BBV in geval van maatschappelijk nut de extra toevoeging ‘in de openbare 
ruimte’. MVA in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut genereren geen inkomsten, maar 
vervullen wel duidelijk een publieke taak. Het betreft de investeringen in bijvoorbeeld wegen, 
vaarwegen en groenvoorzieningen.  
 

Alle investeringsprojecten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut die in uitvoering komen 
in of na 2017

4
 en voldoen aan de criteria voor activeren, worden geactiveerd.  

 

3.2.3. Criteria voor activeren  
Met ingang van 1-1-2017 worden alle investeringen geactiveerd (BBV, artikel 59 lid 1). Dus ook de 
investeringen in 2017 waarvan de besluitvorming voor 2017 heeft plaatsgevonden en de investering 
voor 2017 is gestart (zie ook voetnoot 4). In afwijking hiervan worden kunstvoorwerpen met een 
cultuur-historische waarde niet geactiveerd (BBV, artikel 59 lid 2).  
 
Uit het oogpunt van het in de hand houden van de administratieve lasten beveelt de commissie BBV 
in haar notitie Kapitaalgoederen 2007 bij ‘omvangcriterium’ aan een ondergrens te hanteren in termen 
van een minimumbedrag en/of minimale levensduur.  
 

 Alle investeringen met een levensduur van > 3 jaar worden geactiveerd. 

 Investeringen met een meerjarig economisch nut boven de € 100.000 provinciale middelen (= 
bruto investering minus bijdragen van derden) worden geactiveerd.  

 Aankoop van grond wordt altijd geactiveerd, ongeacht de omvang van de verwervingskosten.  

 Investeringen met een economische nut onder de € 100.000 (netto) worden niet geactiveerd.  

 Een investering in gelijksoortige goederen met een totale kostprijs boven de 100.000  euro 
(netto) wordt eveneens geactiveerd

5
.  

 Alle investeringen in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk nut worden 
geactiveerd. Investeringen onder de € 100.000,--  provinciale middelen worden opgenomen in 
de exploitatie/MOP en worden niet geactiveerd. 

 
De voornoemde criteria gelden zowel voor initiële- als voor levensduurverlengende-, 
kwaliteitsverbeterende- en vervangingsinvesteringen.  

                                                        
3 Volgens de definitie van Burgerlijk Wetboek boek 3 artikel 3 lid 1 
4 De uitgaven na 1-1-2017 voor investeringsprojecten die zijn goedgekeurd voor 1-1-2017 moeten ook worden 

geactiveerd. Dit is aangegeven in de vragen respectievelijk antwoorden (V&A) van de commissie BBV en wel 
V&A 2016.022 en V&A 2016.200 
5 Voorbeeld: 1 bureau met een waarde van € 1000,-- wordt niet geactiveerd; maar de vervanging van een groot 

aantal bureaus met een totale waarde van meer dan € 100.000 wordt wel geactiveerd. 
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In de twee onderscheiden Nota’s kapitaalgoederen wordt dit onderscheid per kapitaalgoed 
vastgelegd.  
 

Vast- en variabel onderhoud dat wordt gepleegd om de oorspronkelijk geraamde levensduur te 
realiseren valt niet onder “investeren”. Alleen als de oorspronkelijke levensduur, uitgaande van de 
afschrijvingstabel (zie bijlage 2) in deze Nota investeren, wordt verlengd of de kwaliteit wordt 
veranderd

6
, vindt activering plaats.  

 
Figuur 3 geeft uitgaande van voorgaande aan of een investering wel of niet geactiveerd dient te 
worden. 
 
 

 
 

  

                                                        
6 Voorbeelden: 1) het regulier baggeren van vaarwegen is variabel onderhoud; Indien echter verdieping van een 

vaarweg plaatsvindt om grotere schepen te kunnen toelaten dan is dat een kwaliteitsverbetering die geactiveerd 
wordt. 2) Het onderhoud van trams is veelal variabel onderhoud. Indien er een modificatie plaatsvindt waarmee 
de oorspronkelijke geraamde levensduur wordt verlengd dan is dit levensduur verlengend onderhoud, die boven 
het grensbedrag van € 100.000 wordt geactiveerd. 3) Het vervangen van 1 verlichtingselement is variabel 
onderhoud (onderdeel MOP); het vervangen van de verlichting van een wegvak die voldoet aan de gestelde 
criteria voor investeren, is een investering. 

Figuur 3. Beslisboom activeren investering 
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3.2.4. Activa in ontwikkeling  
 

Activa die volgens de criteria in deze nota in aanmerking komen voor activering, worden gedurende 
de periode van de realisatie onder de vaste activa opgenomen als ‘actief in ontwikkeling’. 

 
‘Actief in ontwikkeling’ is de werknaam voor onderhanden activa. Het gaat hierbij uitsluitend om activa 
die ontwikkeld worden met de intentie deze voor de eigen beleids- of bedrijfsvoering van de provincie 
in te zetten. Als voorbeeld, het realiseren of ingrijpend wijzigen van een provinciaal steunpunt. In het 
geval van een kredietaanvraag en/of een MIP is ‘actief in ontwikkeling’ dat deel van het krediet of 
investeringsbedrag dat in het lopende boekjaar is gerealiseerd (i.e. als de prestatie is geleverd) en het 
investeringsgoed is nog niet opgeleverd of gereed.  
 
Het onderhanden werk met betrekking tot grondexploitaties en ten behoeve van derden verschillen 
van de hiervoor genoemde activa in ontwikkeling. De reeds gemaakte kosten voor grondexploitaties 
en ten behoeve van derden worden op de balansdatum opgenomen onder de vlottende activa 
onderdeel ‘Onderhanden werken’.  
 

3.3.  Financiële vaste activa  
 
Financiële vaste activa kennen volgens het BBV de volgende hoofdindeling:  
1. Kapitaalverstrekkingen aan: gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en overige verbonden 

partijen  
2. Langlopende leningen aan: openbare lichamen, woningcorporaties, deelnemingen en overige 

verbonden partijen  
3. Overige langlopende leningen  
4. Uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of langer  
 
Ad. 1. Kapitaalverstrekkingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.  
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in 
de zin van het BBV) worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de 
waarde van de aandelen structureel daalt tot onder de verkrijgingsprijs vindt afwaardering plaats 
 
Ad. 2 en 3 Overige langlopende leningen en uitzettingen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde.  
 
Ad 4. Garantieproducten worden gewaardeerd tegen de gegarandeerde eindwaarde bestaande uit de 
hoofdsom en het aan de looptijd toegerekende, eveneens gegarandeerde, (extra) rendement. 
Obligaties en deposito’s worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
 
Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van financiële vaste activa worden in aanmerking 
genomen. 
 

3.4. Grondexploitaties 
 
Volgens art 38 BBV worden op de balans o.a. afzonderlijk opgenomen: 

1. onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie (BIE); 
 
In artikel 52d BBV wordt aangegeven dat in de toelichting op de balans de volgende specificatie 
plaatsvindt: 

a. de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar; 
b. de vermeerderingen en verminderingen in het begrotingsjaar; 
c. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar; 
d. de geraamde nog te maken kosten met een onderbouwing; 
e. de geraamde opbrengsten met een onderbouwing; 
f. het geraamde eindresultaat en de berekeningswijze die hiervoor is gehanteerd met een 

onderbouwing en de aannames die eraan ten grondslag liggen. 
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Én dat deze gegevens zijn gebaseerd op een waardering per complex. 
GS legt minimaal 1x per jaar en in ieder geval voorafgaande aan het opstellen van de jaarstukken, het 
meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) voor aan PS. Hierbij worden in het bijzonder de Wet 
Ruimtelijke Ordening en Besluit Ruimtelijke Ordening in acht genomen. 
Het MPG is na vaststelling door PS de basis voor het doen van uitgaven en het realiseren van 
inkomsten. Verschuiven van uitgaven en inkomsten over de jaren binnen het totaal van de exploitatie 
zijn na goedkeuring door GS toegestaan, mits het eindresultaat in euro’s en de kwantitatieve en 
kwalitatieve doelstelling niet wordt aangetast. 

4. Investeringsvoorstel/kredietvoorstel 
 
Kredieten zijn bij de lokale overheid investeringsbudgetten die een afwijkend P&C regime volgen. Dit 
omdat investeringen veelal jaaroverschrijdend zijn, er een andere risico-afweging is en ze gedurende 
de investeringsperiode een (beperkte) invloed hebben op de exploitatie. 
 

Om een goede integrale afweging te kunnen maken kunnen nieuwe investeringen in principe alleen 
via de Nota worden toegevoegd aan het (meerjaren)investeringsplan (= de som van de onderscheiden 
MIP’s). Buiten de Nota om kan alleen een nieuw investeringskrediet via PS aan het investeringsplan 
worden toegevoegd als de betreffende investering onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar is.  

4.1. Kredieten en begroting: 
 
Kredietniveau  

Kredieten worden als onderdeel van de programmabegroting geraamd conform de indeling van de 
(meerjaren)raming in de MIP’s. Hierbij wordt aan de PS via de (bijstelling van de) 
programmabegroting voorgesteld op welk niveau het krediet wordt verleend. PS stelt dit niveau vast 
bij het vaststellen van de programmabegroting. Het minimale niveau per investeringsgoed is het 
niveau van indeling van activa conform het BBV (art 31 en verder, die ook is gehanteerd voor de 
hoofdindeling van de afschrijvingstabel zoals opgenomen in bijlage 2). PS kan beslissen dat een lager 
niveau noodzakelijk is. 

 
Inclusie kredieten 

In de programmabegroting wordt in principe, mits passend binnen de (meerjaren)raming op 
programmaniveau, het totaal van de investeringen vanuit de MIP’s opgenomen en de andere niet in 
de MIP’s opgenomen investeringsvoorstellen. 

 
Autorisatie kredietverlening 

Alle investeringskredieten met een bruto investeringssom (i.e. de investering voor aftrek van bijdragen 
van derden) van kleiner dan 10 mln. euro worden via de programmabegroting door de PS 
geautoriseerd. Verantwoording, rapportage en evaluatie hierover vindt plaats bij de reguliere 
producten van de P&C cyclus, de evaluatie van de nota’s investeringsgoederen en de MIP’s. 

 
Een door PS verleend krediet is taakstellend op: 

 het totaal van de geraamde uitgaven,  

 het totaal van de geraamde inkomsten,  

 de doelrealisatie (kwalitatief en kwantitatief),  

 het moment van oplevering, 

 de geraamde exploitatielasten. 
 
Indien één van deze taakstellingen niet wordt gerealiseerd, wordt PS hierover via de hieronder 
respectievelijk genoemde reguliere P&C producten op de hoogte gesteld en wordt aan de PS een 
voorstel ter besluitvorming voorgelegd. 
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Informeren en verantwoorden afwijkingen verleend krediet 
o Compensatie van hogere lasten vanuit hogere inkomsten dan geraamd is alleen toegestaan na 

goedkeuring door GS. Hierbij moet er een oorzakelijke relatie zijn tussen de hogere baten en 
lasten.  

 
o GS kan, ingeval van onvoorziene omstandigheden, per krediet besluiten tot het toestaan van 

hogere lasten. 
 
o GS mag binnen het totaal van de meerjarenraming investeringen een MIP investering 

vervroegen/vertragen mits dit voornoemde taakstelling niet aantast en de in de 
programmabegroting en/of in beleidsnota’s opgenomen (meerjaren) beleidsdoelstellingen niet in 
gevaar brengt. Hierover vindt verantwoording plaats aan PS in de P&C documenten. Dit geldt niet 
voor grote- en complexe projecten. Hiervoor is bij mutaties, binnen de regels van deze nota,  
vooraf goedkeuring door PS noodzakelijk (zie hoofdstuk 4.2).  

 
o Een gedeeltelijk niet gebruikt krediet valt bij het afsluiten van het krediet vrij en wordt niet ingezet 

voor compensatie van andere kredieten ook niet binnen hetzelfde MIP. 
 
o Indien niet binnen 1 jaar na het verlenen van het krediet is gestart met de uitvoering vervalt het 

krediet. 
 
o Een krediet eindigt of na de oplevering van het investeringsproject of na het einde van de 

geraamde looptijd van het krediet. Indien het project niet is opgeleverd na het einde van de 
geraamde looptijd kan aan PS een gemotiveerd voorstel voor verlenging worden voorgelegd. 

 
o Niet in het begrotingsjaar gebruikte kredieten gaan ‘automatisch’ mee naar een volgend 

begrotingsjaar, binnen de regels zoals gesteld in deze nota. Hierover wordt inzage gegeven in de 
jaarstukken. 

 
o GS geeft in de programmabegroting inzage welke (structurele) organisatielasten worden gedekt 

vanuit investeringskredieten. 
 

4.2. Grote en/of complexe projecten 
 
Voor grote en/of complexe projecten wordt voorgesteld om hiervoor een apart P&C regime te volgen 
om invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende rol van PS. 

4.2.1 Grote projecten 
Voor kredieten vanaf € 10,0 miljoen (bruto) wordt een apart voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan 
de PS.  
 
De volgende elementen behoren tot de kredietaanvraag (i.e. kredietvoorstel vanuit GS aan PS): 

 Het nut/noodzaak van de investering 

 De relatie met het MIP of de mutatie op het MIP 

 De opname van de investering in het meerjarenonderhoudsplan of de mutatie op dit 
onderhoudsplan en indien van toepassing de dekking van deze mutatie 

 De relatie met de programmabegroting (wel/niet passend binnen de (meerjaren) raming 

 De investeringskosten onderverdeeld in minimaal: de bruto investeringskosten (gespecificeerd 
naar de hoofdonderdelen van de besteksraming en onderverdeeld naar logische 
hoofdcomponenten conform BBV), de geraamde VAT kosten, de bijdrage van derden 

 de doorlooptijd van de investering,  

 de verwachte opleveringsdatum,  

 de verwachte levensduur van de investering en eventuele afwijking van de vastgestelde 
afschrijvingstabel,  

 de financiering 

 de fiscale aspecten 

 de risico’s en het voorgestelde risicomanagement 
In de programmabegroting worden de grote projecten zoveel als mogelijk genoemd. De investeringen 
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vanaf € 10,0 miljoen worden wel reeds opgenomen in de onderscheiden MIP’s en met de 
kapitaallasten van de nog te autoriseren investeringskredieten wordt rekening gehouden in de 
programmabegroting.  
NB. Nieuwe investeringen zijn altijd onderdeel van de integrale afweging in de Nota. 
 

4.2.2 Complexe projecten 
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 de GS voorstellen en de PS besluiten een project als complex aan te merken, ook 
al zijn geen van onderstaande factoren doorslaggevend. 

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

 Grote impact op de provinciale bedrijfsvoering 

 Grote impact op de samenleving 

 Doorlooptijd > 5 jaar 

 Betrokkenheid van meerdere externe partijen 

 Politieke en bestuurlijke gevoeligheid 

 Toepassing nieuwe technologieën of financieringsconstructies 

 Substantiële provinciale verantwoordelijkheid 

 Organisatorisch complex besturing- en uitvoeringsproces 
 
In bijlage 3 zijn de richtlijnen voor complexe projecten nader uitgewerkt. Complexe projecten kennen 
een eigen rapportage die gelijktijdig met de voor- en najaarsnota aan PS wordt aangeboden. 
 
Schematisch is voorgaande als volgt samen te vatten, zie figuur 4: 

 

Figuur 4. Beslisboom Investeringsvoorstel 
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5. Waarderen 
 
‘Waarderen’ is het bepalen van de administratieve waarde van een bezit . De waarde van een object 
is de prijs die betaald is om het object aan te kopen of de kosten die zijn gemaakt om het zelf te 
vervaardigen. De waarde van objecten bevindt zich aan de activa-kant van de balans (i.e. de 
linkerkant). Op de oorspronkelijke waarde vindt jaarlijks afschrijving plaats die parallel loopt met de 
waardedaling door veroudering en slijtage. Zie verder onder hoofdstuk 6 Afschrijven.  
In specifieke gevallen is het noodzakelijk om de waarde van het bezit bij te stellen. Conform BBV is 
het alleen mogelijk om een bijstelling te doen bij een waardedaling van een bezit.  

5.1. Aankoopprijs  
 
De aankoopprijs, ook wel de ‘verkrijgingsprijs’ genoemd, is de som van alle inkoopkosten exclusief 
verrekenbare of compensabele BTW en vermeerderd met de bijkomende kosten. Voorbeelden van 
bijkomende kosten zijn: de notariskosten en de (provinciale) voorbereidingskosten (= ook personele 
kosten) die nodig zijn om te komen tot aankoop van het actief. 

5.2. Vervaardigingsprijs  
 
De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen, de 
kosten van materialen en van arbeid en overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen 
worden toegerekend vermeerderd met de rente (bij externe financiering) tot het tijdstip van 
ingebruikname.  

5.2.1. Indirecte kosten  
Bij aankoop van een goed op de “markt” is de prijs die door de derden in rekening wordt gebracht 
minimaal de “aanschafprijs”. Echter, het is mogelijk - en meestal ook van toepassing - dat ook 
organisatiekosten worden gemaakt om tot deze aankoop te komen en/of dat een eigen bijdrage 
geleverd wordt  door de provincie in de totstandkoming van een investeringsgoed. De vraag is dan: 
mogen deze kosten ook worden geactiveerd? Hierop geeft artikel 63 BBV een antwoord: ‘In de 
vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de 
rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend.’  
 

De provincie legt in de onderscheiden nota’s kapitaalgoederen vast welk maximum percentage VAT 
per investeringsgoed is toegestaan. Van dit percentage wordt aangegeven welk deel ter dekking is 
voor de inzet van eigen personeel respectievelijk de flexibele schil van personele inzet. Hierbij is het 
minimum 5% en het maximum 10% van de (bruto) investering (voor aftrek van de bijdragen van 
derden). Deze lasten worden naar rato van het realiseren van het investeringsgoed verantwoord 
zonder onderliggende registratie van uren, tenzij dit vanuit VpB plicht of doorbelasting naar derden 
noodzakelijk is

7
. Afwijkingen van dit % worden gemotiveerd en onderbouwd ter goedkeuring aan de 

GS voorgelegd. 

 
Deze indirecte kosten worden geactiveerd vanaf het moment dat het inhoudelijk en financieel kader is 
vastgesteld c.q. het investeringskrediet is vrijgegeven door de PS. 
Indien de interne kosten op uurbasis worden doorbelast, worden de directe loonkosten vermeerderd 
met een opslag voor overhead. Hierbij is de opslag voor overhead zoals berekend in de 
programmabegroting leidend. 
Organisatiekosten die niet vallen onder de VAT, maar die direct bijdragen aan de vervaardiging van 
een actief, maken deel uit van de vervaardigingsprijs. Hierbij geldt dat de directe personele lasten 
worden verhoogd met een opslag voor overhead. 
 

                                                        
7 Op moment van schrijven van deze Nota investeren is er geen uniforme werkwijze in het wel/niet toerekenen 

van uren aan investeringsgoederen. Door altijd een minimum van 5% te nemen is er een minimum dekking van 
organisatiekosten die aan het realiseren van een investeringsgoed zijn verbonden. Door deze kosten 
‘automatisch’ te verantwoorden wordt voorkomen dat er extra administratie moet worden verricht vanuit 
tijdregistratie. Tijdregistratie is wel noodzakelijk als er sprake is van VpB plicht of als dit vanuit bijdragen van 
derden wordt afgedwongen. Hierbij kan gedacht worden aan subsidies vanuit het Rijk of de Europese Unie. 
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In een kredietaanvraag of in het MIP moeten de indirecte kosten in de kostprijs worden opgenomen en 
toegelicht. De kosten van indirecte uitvoeringstaken die tot de normale bedrijfsvoering behoren 
worden niet bij de kostprijs opgeteld maar rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. Dat zijn 
bijvoorbeeld de kosten gerelateerd aan het uitschrijven van aanbestedingen of van het controleren en 
betaalbaar stellen van facturen. Hiervan kan door GS gemotiveerd worden afgeweken. Hierbij kan 
gedacht worden aan grote investeringsprojecten waarvoor ook tijdelijke uitbreiding van de 
ondersteuning noodzakelijk is of investeringsprojecten waar de VAT kosten aantoonbaar veel lager 
zijn dan 5%. 
 

5.2.2. Toerekening van rente  
Zie paragraaf 6.2.3 ‘Rente tijdens de bouw’  
 

5.2.3. Bijdragen van derden  
Bijdragen van derden die in directe relatie staan tot een actief worden op de waardering daarvan in 
mindering gebracht (BBV artikel 62, lid 2). Bijdragen van derden zijn bijvoorbeeld bijdragen van 
gemeenten, rijk, Europese Unie of een bijdrage uit een grondexploitatie

8
.  

De PS autoriseert investeringskredieten inclusief bijdragen van derden. Daarbij zijn toegezegde 
bijdragen van derden een dekkingsmiddel. Ze verlagen per saldo het provinciale deel in de kostprijs 
van de investering. De werkelijk ontvangen bijdragen van derden worden tijdens de realisatie in 
mindering gebracht op de uitgaven. Dit heet de ‘netto-methode’.  
 

5.2.4. Onttrekkingen uit reserves  
Tot en met 2016 was het toegestaan om reserves in mindering te brengen op investeringen in de 
openbare ruimte met een maatschappelijk nut. De nieuwe regels voorzien niet meer in die 
mogelijkheid. Het oude BBV artikel 62 lid 3 is vervallen.  
 

Onttrekkingen uit reserves mogen niet direct in mindering worden gebracht op de kostprijs van 
investeringen om deze te verlagen. 
Het is wel toegestaan om een reserve te vormen voor de dekking van de kapitaallasten.  

 
Reserves moeten worden opgenomen bij de passiva, dit is de rechterzijde van de balans. Zie 
paragraaf 6.3.3 ‘Activareserve’.  
 

5.3. Waardeverandering  
 
Om de waarde van kapitaalgoederen uit te drukken worden verschillende termen en definities 
gebruikt. Bovendien zijn die waarden niet altijd aan elkaar gelijk en ze kunnen ook nog eens fluctueren 
over de jaren. Hierna worden eerst de verschillende waarden toegelicht en wordt vervolgens ingegaan 
op waardeverandering.  
 

5.3.1. Actuele waarde, marktwaarde, economische waarde  
De actuele waarde, marktwaarde of economische waarde zijn drie begrippen die hetzelfde uitdrukken: 
de waarde die een goed bij verkoop zou opbrengen in het vrije economische verkeer. De werkelijk 
betaalde kostprijs of vervaardigingswaarde kan lager of hoger zijn.  
 

5.3.2. Boekwaarde  
De boekwaarde is het bedrag waarvoor een actief in ‘de boeken’ - dat is op de balans – staat. Het 
geheel van netto geactiveerde investeringskosten (i.e. de totale investeringskosten minus bijdragen 
van derden) verminderd met de reeds gedane afschrijvingen is de boekwaarde. De boekwaarde is niet 
altijd gelijk aan de marktwaarde. De marktwaarde is bepalend voor de maximaal toegestane 

                                                        
8
 Analoog aan de regels voor gemeenten mag een bijdrage uit een BIE van de provincie voor bijv. het omleggen 

van een (vaar)weg als bijdrage van een derde worden gerekend.  
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boekwaarde. Als de marktwaarde lager is dan de boekwaarde dient in bepaalde gevallen van de 
boekwaarde extra afgeschreven te worden tot het bedrag van de lagere marktwaarde.  
 

Aan het bedrag van de boekwaarde moet conform BBV, bij externe financiering, jaarlijks rente 
worden toegerekend.  

  

5.3.3. Afwaarderen  
Door diverse (externe) factoren kan de actuele waarde van een actief stijgen of dalen. In beide 
gevallen komt de administratieve boekwaarde niet meer overeen met de actuele marktwaarde. De 
commissie BBV zegt hierover in haar notitie kapitaalgoederen 2007, punt 2.2.5:  
“Een naar verwachting duurzame waardevermindering wordt op het moment van constatering als 
verlies genomen.”  
Omwille van de begrotingsstabiliteit en inzichtelijkheid nuanceert de commissie BBV deze regel in 
haar notitie ‘Waardering vastgoed’. Hierin geeft de commissie BBV aan onder welke omstandigheden 
vastgoed duurzaam moet worden afgewaardeerd. Daarbij speelt de bestuurlijke intentie een 
belangrijke rol.  
Indien bestuurlijk de intentie bestaat om vastgoed met een maatschappelijke functie te verkopen of als 
de bestemming wijzigt naar vastgoed met een bedrijfseconomische functie, dan bestaat de 
mogelijkheid dat een duurzame waardevermindering moet worden verantwoord. In alle andere 
gevallen is de verkrijgingsprijs de waarderingsgrondslag.  
 
In de provincie Utrecht wordt op vastgoed met een maatschappelijke functie alleen dan een duurzame 
waardevermindering

9
 toegepast, wanneer bestuurlijk is besloten het buiten gebruik te stellen, te 

verkopen of de bestemming te wijziging naar vastgoed met een economische functie. Het moment van 
afwaarderen is gelijk aan het moment van besluitvorming. De afwaardering kan, binnen de wettelijke 
regels, door PS worden uitgesteld indien het buiten gebruik stellen of de overdracht bij verkoop meer 
dan 1 jaar plaatsvindt na moment van besluitvorming. Dan is het moment van afwaarderen het 
moment van buiten gebruik stellen of moment van overdracht. 
 
Bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie (te onderscheiden van maatschappelijke functie) 
gaat het om vastgoed dat door de provincie wordt aangehouden om bewust winst te realiseren. Om 
vast te stellen of een duurzame waardevermindering moet worden toegepast, moet de directe 
opbrengstwaarde worden bepaald. Dit gebeurt bij voorkeur door middel van een onafhankelijke 
taxatie, die eens in de vier jaar plaatsvindt of indien de situatie daar aanleiding toe geeft. 
  
De beslissing om wel of niet af te waarderen wordt schematisch in figuur 5 weergegeven (basis notie 
BBV “Waardering vastgoed”): 
 

                                                        
9
 Herwaarderen naar een hogere waarde is o.b.v. BBV niet toegestaan. 
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6 Exploiteren 

6.1 Afschrijven  
 
Door investeringen te activeren moeten de kosten ervan verdeeld worden over de levensduur van het 
object. Elk jaar wordt een deel van de investering afgeschreven. Op die manier houdt de waardedaling 
van het actief gelijke tred met de waardevermindering van het overeenkomstig object door  
veroudering en slijtage. Hierbij gelden de volgende regels: 
 

Figuur 5. Beslisboom waarderen vastgoed 
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 De jaarlijkse afschrijvingslasten zijn onderdeel van de exploitatielasten en beïnvloeden het 
jaarresultaat. Het is niet toegestaan om de hoogte van de afschrijving te laten afhangen van 
het beoogde resultaat (BBV art. 64).  

 Er wordt op een consequente wijze afgeschreven. Dit betekent dat de afschrijving plaatsvindt 
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.  

 Soortgelijke activa worden op dezelfde wijze gewaardeerd en afgeschreven. Een eenmaal 
vastgestelde afschrijvingstermijn en afschrijvingsmethode blijft gedurende de gehele 
economische levensduur van een actief van toepassing.  

 De materiële vaste activa worden afgeschreven naar een boekwaarde van € 0 (nul euro)
10

. 
Door naar boekwaarde € 0,--  af te schijven wordt bereikt dat geen rente- en 
afschrijvingslasten meer op de exploitatie drukken nadat een object buiten gebruik is gesteld 
wegens slijtage of veroudering. Indien vanuit beheersing van activa het noodzakelijk is het 
investeringsgoed te registreren en hiervoor geen andere administratieve sub-systemen 
beschikbaar zijn, kan een restwaarde worden gehanteerd van € 1,--. 

 Bij grond is geen sprake van een duurzame waardevermindering. Daarom is de afschrijving 
op gronden conform BBV nihil. 

 

6.1.1 Startmoment van de afschrijvingen  
De commissie BBV adviseert in haar notitie kapitaalgoederen uit 2007: “Investeringen waarvan is 
voorgeschreven dat deze worden geactiveerd dienen uiterlijk op het moment van ingebruikname te 
zijn geactiveerd als activa in bedrijf […] Met afschrijven wordt begonnen óf in het jaar waarin het 
kapitaalgoed gereed komt/verworven wordt en vanaf het moment dat het door de provincie in gebruik 
kan worden genomen, óf medio het begrotingsjaar waarin het gereed komt/verworven wordt, óf in het 
begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin het gereed komt/verworven wordt.”  
 

De provincie Utrecht begint met het afschrijven op haar investeringen op 1 januari van het 
begrotingsjaar dat volgt op het jaar van ingebruikname. Indien de aankoop of de oplevering van een 
investeringsgoed significant eerder plaatsvindt (> 2 jaar) dan de daadwerkelijke ingebruikname, kan 
PS besluiten dat de afschrijving start op 1 januari van het begrotingsjaar dat volgt op het jaar van 
aankoop of de oplevering

11
.  

 

6.1.2 Afschrijvingstermijnen 
 
De afschrijvingstermijnen van de onderscheiden activa zoals die in de provincie Utrecht worden 
gehanteerd, zijn opgenomen in de bijlage 2 bij deze Nota investeren 

 
Het BBV schrijft niet voor welke termijnen gelden voor welke activa. Het BBV zegt wel dat de 
afschrijvingstermijn overeen moet komen met de verwachte economische en/of technische 
levensduur. Voor de meeste objecten, zoals bijvoorbeeld gebouwen en vervoersmiddelen, wordt met 
‘economische levensduur’ bedoeld de gemiddelde of verwachte gebruiksduur, die wordt gerealiseerd 
uitgaande van het onderhoudsniveau dat voor de onderscheiden activa is afgesproken. 
Hier ligt dus een directe relatie met het meerjarenonderhoudsplan (MOP) van de onderscheiden 
soorten kapitaalgoederen. Indien gekozen wordt voor een laag niveau van onderhoud, dan zal de 
levensduur korter zijn dan dat wordt gekozen voor een zeer hoog niveau van onderhoud. In de nota’s 
kapitaalgoederen en de onderliggende MIP’s en MOP’s wordt deze relatie financieel inzichtelijk 
gemaakt en is dit de basis voor de programmabegroting. Hierbij wordt vanuit voorzichtigheidsprincipe 
de gemiddelde maximale levensduur van investeringen met een maatschappelijk nut gemaximeerd op 
een gemiddelde levensduur per categorie van investeringen. Dit voorkomt dat bij een eerdere 
uitgebruik name dan uitgaande van een afschrijving gebaseerd op de technische levensduur er nog 

                                                        
10 Het is mogelijk om vanuit de noodzaak van de activaregistratie om af te schrijven naar € 1,00;  
11 Dus de hoofdregel is het moment van ingebruikname; maar in uitzonderingsituaties kan de ingebruikname van 

een investering (veel) later plaatsvindt dan dat het investeringsgoed feitelijk is “aangekocht”. Een  voorbeeld is 
een veel latere ingebruikname van een tunnel omdat bijvoorbeeld veiligheidssystemen nog niet goed werken.  
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een (te) grote restwaarde moet worden afgeboekt.
12

 

6.1.3 Componentenbenadering  
De componentenbenadering is een afschrijvingsmethode voor vaste activa die uit meerdere eenheden 
zijn samengesteld. De samenstellende delen gaan niet allemaal even lang mee. Daarom staat het 
BBV toe een actief onder te verdelen in componenten, waarbij elke component een andere 
afschrijvingstermijn krijgt.  
De componentenbenadering wordt bijvoorbeeld toegepaste bij gebouwen, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen het gebouw en de (verschillende) technische installaties. 
De commissie BBV doet de aanbeveling om de componentenbenadering en de daarbij behorende 
splitsing van activa in verschillende eenheden uit praktische overwegingen te beperken.  
 

De componentbenadering wordt in de provincie Utrecht toegepast bij een investering met een 
economisch nut.  
Bij investeringen met een maatschappelijk nut wordt de componentbenadering eveneens toegepast 
als de investering bestaat uit componenten met een verschillende levensduur. 

 
Toelichting:  
Omdat de provincie de componentbenadering heeft toegepast bij het provinciehuis en de 
tram(infrastructuur) is de  componentbenadering opgenomen bij investeringen met een economisch 
nut (hanteren consistente gedragslijn). Ook bij nieuwe gebouwen (bijvoorbeeld een steunpunt) is er 
vaak een groot verschil in de afschrijvingstermijn van de verschillende componenten. Hierbij wordt 
opgemerkt dat grond, als onderdeel van een investering met een economisch nut, altijd separaat moet 
worden geactiveerd. 

 
Investeringen met een maatschappelijk nut (m.n. wegen en vaarwegen) bestaan uit verschillende 
(hoofd)componenten met een verschillende levensduur. Voorbeeld: Een weg bestaat uit de weg op 
zichzelf, de verlichting, de verkeersregelinstallaties, het groen en wegmeubilair. Deze componenten 
hebben een verschillende levensduur.  
Indien er geen componentbenadering wordt toegepast zou de vervanging van een component 
onderdeel zijn van het MOP. Immers de weg en alle genoemde componenten worden dan als één 
actief geactiveerd met eenzelfde levensduur van bijvoorbeeld 30 jaar. Om de weg zijn functie te laten 
behouden moet de openbare verlichting (met een levensduur van bijv. 15 jaar) ook goed blijven 
functioneren en valt dit bij vervanging onder het variabel onderhoud.  
 
Omdat “geen componentbenadering” niet synchroon loopt met de wijze van inrichting van het 
assetmanagement, zoals verwoord in de nota kapitaalgoederen wegen en vaarwegen, is het voorstel 
om voor de investeringen met een maatschappelijk nut eveneens uit te gaan van de 
componentbenadering als de levensduur van de verschillende componenten afwijkend zijn. Dit 
betekent dat bij een (initiële) nieuwe investering deze moet worden onderverdeeld naar de 
onderliggende componenten, zoals gedefinieerd in de afschrijvingstabel. Hierbij wordt voor het 
bepalen van de waarde van de componenten uitgegaan van óf de werkelijke lasten per component óf 
de verhouding tussen de componenten zoals opgenomen in het kredietvoorstel, tenzij er tijdens de 
realisatie grote afwijkingen zijn ontstaan die eenduidig zijn toe te rekenen aan een van de 
componenten.

13
 

De componentbenadering houdt ook in dat bij eerdere buiten gebruikstelling dan de verwachte 
levensduur zoals opgenomen in de afschrijvingstabel, moet worden overgaan tot afboeking van dit 
actief ten laste van de exploitatie. 
 
N.B. Grond is bij een investering met een maatschappelijk nut (bijvoorbeeld een weg of groen) altijd 
een onlosmakelijk onderdeel van de investering en wordt niet apart geactiveerd en maakt onderdeel 
uit van de component die op deze grond is gerealiseerd. 

                                                        
12 De technische levensduur van een weg is bij onderhoud zoals de provincie die pleegt ca. 60 jaar. In de praktijk 

blijkt vaak dat (een gedeelte van) een weg eerder dan die 60 jaar uit gebruik wordt genomen of een 
kwaliteitsverandering ondergaat. Derhalve wordt vanuit voorzichtigheidsprincipe gekozen voor een gemiddelde 
levensduur van 30 jaar (zie bijlage 2) 
13 Deze “verdeelsleutel”  is opgenomen omdat bij realisatie van een project veelal niet gefactureerd wordt op 

basis van de componenten, maar op basis van termijnen van oplevering. 
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6.1.4 Afschrijvingsmethoden  
De afschrijvingsmethode van de onderscheiden activa zoals die in provincie Utrecht worden 
gehanteerd, zijn opgenomen in bijlage 2. Er is keuze uit twee afschrijvingsmethoden: lineair of 
annuïtair. Het BBV schrijft niet voor welke van de twee methoden wanneer gebruikt moet worden, 
maar wanneer de keuze eenmaal gemaakt is moet deze consequent gevolgd worden. Beide 
methoden worden hieronder kort toegelicht met argumenten waarom wordt gekozen voor de ene of de 
andere.  

6.1.5 Lineaire afschrijvingsmethode  
Bij lineaire afschrijvingsmethode dalen de kapitaallasten van jaar tot jaar. Het afschrijvingsbedrag blijft 
jaarlijks even hoog (= bedrag van de investering gedeeld door de levensduur volgens 
afschrijvingstabel), maar omdat de boekwaarde daalt, nemen de rentelasten, bij externe financiering, 
jaarlijks af.  
 
Over het geheel genomen geeft deze afschrijvingsmethode de minste lasten in de exploitatie van een 
actief. Dit komt doordat de rentecomponent, bij externe financiering, in totaliteit kleiner is dan bij de 
annuïtaire afschrijvingsmethode. De lineaire afschrijvingsmethode past bij objecten die: - naargelang 
het gebruik snel in waarde dalen, bijvoorbeeld: wegen, provinciehuis en ICT hard/software - geen 
opbrengsten genereren maar hoofdzakelijk met provinciale bijdragen bekostigd worden, bijvoorbeeld 
objecten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 
 
In figuur 6 ziet u een voorbeeld van de kapitaallasten bij een lineaire afschrijving (aanschafwaarde 1 
mln.; rente externe financiering 2%; levensduur 20 jaar): 
 

 
 

In de provincie Utrecht wordt in principe de lineaire afschrijvingsmethode toegepast. En omdat het 
uitgangspunt is dat de financiering plaatsvindt met eigen vermogen is er geen sprake van rentelasten 
en zijn de afschrijvingslasten jaarlijks gelijk. 

 

6.1.6 Annuïtaire afschrijvingsmethode 
Bij de annuïtaire afschrijvingsmethode blijven de kapitaallasten (i.e. som van rente en afschrijving) 
gelijk gedurende de hele economische levensduur. In de beginjaren is de boekwaarde nog hoog en 
zijn de rentelasten daarom hoger. De hogere rentelasten worden gecompenseerd door minder snel af 
te schrijven. In de laatste jaren daalt de boekwaarde snel door grotere afschrijvingsbedragen. De 
rentelasten zijn dan evenredig laag. 
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Figuur 6. Kapitaallasten lineaire afschrijvingsmethode  
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Door de gelijkblijvende jaarlasten past deze afschrijvingsmethode bij objecten die structureel 
opbrengsten genereren, bijvoorbeeld de investeringen in openbaar vervoer. Er is dan een match 
tussen baten en lasten. 
 
In figuur 7 ziet u een voorbeeld van de kapitaallasten bij een annuïtaire afschrijving (aanschafwaarde 
1 mln.; rente externe financiering 2%; levensduur 20 jaar): 
 

 
 

Indien er sprake is van externe (project)financiering bij investeringen met een economisch nut, wordt 
de Provinciale Staten de voor- en nadelen van de annuïtaire en lineaire afschrijvingsmethode bij de 
aanvraag van het investeringskrediet ter besluitvorming voorgelegd. 

 

6.1.7 Categorieën vaste activa 
 

Voor de afschrijvingstermijnen en -methode van de onderscheiden categorieën vaste activa stelt de 
Provinciale Staten de afschrijvingstabel vast, zoals opgenomen in bijlage 2 van deze Nota investeren. 

 
De vaste activa zijn onderverdeeld in categorieën en sub-categorieën naargelang de aard en de 
gemiddelde levensduur van de objecten. De indeling van de activa in de afschrijvingstabel past hierbij 
binnen de hoofdcategorieën, die het BBV voorschrijft.  
Dit zijn:  
- gronden en terreinen  
- woonruimten  
- bedrijfsgebouwen  
- grond-, weg- en waterbouwkundige werken  
- vervoermiddelen  
- machines, apparaten en installaties  
- overige materiële vaste activa. 

 

6.2 Rente  
 

Omdat het uitgangspunt is dat financiering binnen de provincie Utrecht vooralsnog plaatsvindt met 
eigen vermogen is dit hoofdstuk alleen van toepassing indien, om welke reden dan ook, door PS 
wordt besloten tot externe (project)financiering.  
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6.2.1 Betaalde rente  
Rente die betaald word over geleend geld is een reële uitgave. Deze uitgave wordt als last 
opgenomen in de programmabegroting. 
 

6.2.2 Omslagrente  
De financiering van investeringen met vreemd vermogen (externe financiering) brengt rentelasten met 
zich mee.  
 

Er zijn twee methoden van financiering: 
- De integrale methode: de externe financiering wordt op basis van liquiditeitsplanningen op de 

kapitaalmarkt aangetrokken door de eenheid treasury voor diverse investeringen (integrale 
financiering). 

- De projectfinanciering: de externe financiering wordt aangetrokken voor een specifiek 
investeringsproject en is daarmee ook onderdeel van de kredietaanvraag. Het aantrekken van 
de (project)financiering is eveneens een taak van de eenheid treasury van de provincie 

 
Bij integrale financiering wordt de werkelijk betaalde rente op leningen niet rechtstreeks doorbelast 
aan individuele investeringsprojecten. Deze wordt naar evenredigheid verdeeld (omgeslagen) over de 
vaste activa en de activa in ontwikkeling. Het is een vergoeding voor het beslag dat de boekwaarde 
van een investering legt op de financieringsmiddelen van de provincie. Het rentepercentage wordt 
vastgesteld conform BBV-regels.  
Bij projectfinanciering worden de rentelasten van de lening van dat specifieke project ook doorbelast 
naar dat project.  

6.2.3 Rente tijdens de bouw  
De gemaakte kosten tijdens de bouw worden bij externe financiering opgehoogd met (omslag)rente. 
Ontvangen bijdragen van derden tijdens de bouw verlagen per saldo de (omslag)rente.  
Aan activa in ontwikkeling wordt (omslag)rente toegerekend. Het is verplicht om tijdens de 
ontwikkeling de oplopende investeringskosten te verlagen met voor dat project ontvangen bijdragen 
van derden, om het kostenverhogend effect van de (omslag)rente te drukken.  
Over een batig saldo wordt geen omslagrente vergoed, tenzij dit uitdrukkelijk in de voorwaarden van 
de externe bijdragen is opgenomen.  
De renteberekening en verantwoording vindt plaats per 30-6 en 31-12 van het boekjaar. 

6.2.4 Rente tijdens de exploitatie  
In de provincie Utrecht wordt jaarlijks, bij externe (project) financiering, over de boekwaarde van vaste 
activa in exploitatie rente toegerekend.  
Deze rentelasten maken deel uit van de exploitatielasten van het actief. 
 

6.3 Financiële dekking van kapitaallasten  
 
De lasten als gevolg van het over de jaren spreiden van investeringskosten zijn de kapitaallasten, die 
bestaan uit de som van afschrijvingslasten en rentelasten, bij externe financiering. Kapitaallasten 
maken deel uit van de jaarlijkse exploitatielasten. Kapitaallasten kunnen op drie verschillende 
manieren financieel gedekt worden: - door inkomsten van derden - met (structureel) 
kapitaallastenbudget - met onttrekkingen uit een activareserve  

6.3.1 Dekking uit inkomsten van derden  
Bij investeringen met een economisch nut zoals (verhuurde) gebouwen en openbaar vervoer worden 
de kapitaallasten doorgaans gedekt uit huurinkomsten, vervoersopbrengsten en dergelijke. 
Uitgangspunt hierbij is dat de externe bijdragen van een (maximaal) kostendekkend niveau zijn. Indien 
de inkomsten voor onvoldoende dekking zorgen, worden provinciale middelen ingezet als aanvullende 
dekking. Dat gebeurt door middel van een structureel kapitaallastenbudget óf door vorming van een 
activareserve.  
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6.3.2 Dekking uit structureel kapitaallastenbudget  
Nu per 1-1-2017 alle activa met een maatschappelijk nut geactiveerd moet worden zal, uitgaande van 
de onderscheiden nota’s kapitaalgoederen en de daaronder liggende meerjareninvesteringsplannen 
(nieuwe-, vervangings- en levensduurverlengde-investeringen), een structureel kapitaallasten budget 
moeten worden geraamd in de (meerjaren)programmabegroting.  
De kapitaallasten voor de investeringen met een maatschappelijk nut komen na verloop van jaren in 
de plaats voor de nu opgenomen stortingen vanuit de exploitatie in bestemmingsreserves.  
 

De stortingen in de bestemmingsreserves, die gebaseerd zijn op het investeringsdeel van de per 1-1-
2017 te activeren uitgaven, worden uiterlijk bij begroting 2019 overgebracht naar een centrale 
begrotingspost “algemene kapitaallasten”.

14
 Vanuit deze centrale begrotingspost worden de 

toenemende kapitaallasten gecompenseerd. 

 
Visueel is dit weer te geven zoals in figuur 8. Hierbij is uitgegaan van een investeringsniveau van 
jaarlijks 10 mln. met een gemiddelde levensduur van 20 jaar.  
NB: dit is een zuiver theoretisch model. 
 

 
 
Toelichting: 
Uitgaande van de vastgestelde en in de P&C cyclus bijgestelde MIP’s worden de kapitaallasten 
bijgeraamd in de exploitatiebegroting en de stortingen in de bestemmingsreserves afgeraamd.  
Na verloop van een aantal jaren vervalt de storting in de bestemmingsreserves en is de raming van de 
kapitaallasten verhoogd conform het vaststelde MIP. Ervan uitgaande dat er geen sprake is van 
externe financiering, vindt e.e.a. budgettair neutraal plaats. 
 
Deze methode garandeert dat er in de toekomst voldoende financiële ruimte is voor investeringen. 
Ook is deze methode transparant, omdat ze 1 op 1 is verbonden met de MIP’s en de eenduidige 
relatie tussen deze plannen en de programmabegroting. 
Daarom heeft zij de voorkeur boven de methode met het vormen van een activareserve (zie paragraaf 
6.3.3 ‘Activareserve’) 
 
In de Nota 2018 zal, uitgaande van de in deze Nota investeren opgenomen uitgangspunten, in beeld 
worden gebracht welke structurele effecten zijn te verwachten en hoe met deze effecten kan worden 
omgegaan. Zonder vaststelling van de kaders in deze nota zijn geen betrouwbare berekeningen te 
maken 

                                                        
14 NB: e.e.a. binnen het budgetrecht van de PS. Hiermee wordt bedoeld dat de meerjareninvesteringsplannen 

moeten vallen binnen de door PS goedgekeurde begroting en beoordeelde meerjarenraming.  

 -
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Figuur 8. Afbouw bestemmingsreserve investeringen 
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6.3.3 Activareserve 
Een reserve dekking kapitaallasten, ook wel ‘activareserve’ genoemd, is een bestemmingsreserve die 
dient ter financiële dekking van kapitaallasten gedurende de gehele levensduur van een actief.  
 

Het vormen van een activareserve is een bevoegdheid van de Provinciale Staten.  

 
Een activareserve kan worden gevormd indien de PS de kapitaallasten van een investering in 1x 
willen afdekken door een onttrekking van de totale kapitaallasten over de gehele levensduur ten laste 
van de algemene reserve. Ook is het mogelijk dat gedurende een x aantal jaren wordt “gespaard” voor 
een investering, die na het realiseren van de investering wordt omgezet in een activareserve. 
Deze vorm van afdekken van kapitaallasten heeft als voordeel dat er eerst eigen vermogen moet zijn 
(activareserve) voordat tot investeren mag worden overgegaan. Hiermee wordt voorkomen dat 
externe financiering nodig is. Omdat de provincie financiert met eigen vermogen is dit voordeel in de 
provincie nu niet aanwezig. 
 
Ook mag duidelijk zijn dat het vormen van een activareserve vooral zou moeten gaan om eenmalige 
investeringen en niet om repeterende investeringen. Immers na afloop van de levensduur moet er dan 
weer zijn gespaard of weer een onttrekking plaatsvinden uit de algemene reserves.  
Hiermee ontbreekt de transparantie van de jaarlijkse exploitatielasten in relatie tot een MIP.  
 

De uitspraak wordt gedaan dat vormen van een activareserve in principe alleen plaatsvindt voor activa 
die geen onderdeel uitmaken van de onderscheiden nota’s kapitaalgoederen. Een uitzondering kan 
door de Provinciale Staten worden gemaakt  

 
Een samenvatting van de financiële dekking van kapitaallasten is weergegeven in figuur 9: 

 
 

  

Figuur 9. Financiële dekkingsopties kapitaalgoederen 
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6.4 Onderhoud  
 

De provincie maakt onderscheidt tussen vast en variabel onderhoud.  

 
Vast onderhoud 

Van iedere kapitaalgoed zijn de kosten voor vast onderhoud opgenomen in de exploitatielasten van de 
programmabegroting en de meerjarenraming. In principe heeft dit vast onderhoud een stabiel karakter 
en jaarlijks (nagenoeg) een gelijk volume. Het vaste onderhoud is gebaseerd op de uitgangspunten 
van de van toepassing zijnde nota’s kapitaalgoederen. 

 
Variabel onderhoud 

Het variabel onderhoud is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplan per kapitaalgoed. In dit plan 
wordt op basis van de uitgangspunten van het door de Provinciale Staten vastgestelde 
onderhoudsniveau een raming opgenomen. In de betreffende nota’s kapitaalgoederen wordt invulling 
gegeven aan de uitgangspunten van het variabel onderhoud. Variabel onderhoud zorgt er samen met 
het vaste onderhoud voor dat het kapitaalgoed blijft functioneren gedurende de verwachte levensduur 
van het kapitaalgoed. 

 

Omdat variabel onderhoud per jaar verschilt wordt op basis van het MOP, in principe over de periode 
van de levensduur van het actief, maar minimaal 20

15
 jaar berekend welke bedragen jaarlijks moeten 

worden gestort in een bestemmingsreserve, respectievelijk voorziening “variabel onderhoud” ter 
egalisatie van deze kosten over de levensduur. De keuze voor een bestemmingsreserve en/of 
voorziening wordt per kapitaalgoed voorgelegd aan de PS. Hierbij worden de regels van het BBV in 
acht genomen. In principe wordt de keuze gemaakt voor een bestemmingsreserve variabel onderhoud 
per kapitaalgoed, tenzij er door een derde een claim is ingesteld en er een afdwingbare 
onderhoudsverplichting ontstaat, waarbij een voorziening noodzakelijk is

16
. Derhalve is het mogelijk 

dat er per kapitaalgoed zowel een bestemmingsreserve- als een voorziening variabel onderhoud is. In 
het MOP moet dit verschil dan eveneens worden onderscheiden.  

 
Bij mutaties in de kapitaalgoederen worden de effecten op vast- en variabel onderhoud in beeld 
gebracht en wordt aangegeven of dit (op termijn) wel/niet past binnen de programmabegroting en de 
meerjarenraming. 
Eveneens wordt bij een mutatie aangegeven of de totale exploitatie van het kapitaalgoed eveneens 
(op termijn) past binnen de kaders van de programmabegroting en meerjarenraming. 
 

Samengevat: Bij mutaties in de kapitaalgoederen wordt aangegeven of de structurele 
exploitatielasten structureel dekkend zijn. Indien van toepassing wordt tevens aangegeven of er een 
incidenteel tekort of overschot ontstaat. 

  

                                                        
15 Deze minimum periode van 20 jaar is gesteld om te zorgen dat het lange termijn beeld van onderhoud 

inzichtelijk blijft. Vanuit het cyclisch variabel onderhoud moet worden beoordeeld of deze periode voldoende is. 
Een langere termijn kan noodzakelijk zijn; bijvoorbeeld als er hoge kosten zijn na de periode van 20 jaar. Meestal 
wordt een MOP opgesteld voor een periode die gelijk is aan de levensduur van een asset en dat uitgangspunt is 
hier verwoord. 
16 De provincie heeft als eigenaar van een investeringsgoed ook een wettelijke onderhoudsverplichting. In de 

onderliggende nota’s kapitaalgoederen moet inzage worden gegeven of aan deze wettelijke verplichting wordt 
voldaan. Deze onderhoudsverplichting is niet direct afdwingbaar, maar kan bij niet realiseren hiervan wel leiden 
tot schadeclaims, die kunnen leiden tot instellen van een voorziening. 
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Bijlage 1. Verklarende woordenlijst  
 
Activa (enkelvoud: actief of activum) Activa zijn de bezittingen van de provincie op een bepaald 
moment, de waarde ervan uitgedrukt in euro’s.  
 
Activa met een economisch nut Provinciaal bezit dat kan bijdragen aan het genereren van 
inkomsten en/of verhandelbaar is  
 
Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut  
Provinciaal bezit dat niet verhandelbaar is en niet bijdraagt aan het genereren van middelen  
 
Activa in ontwikkeling Investeringen die bestemd zijn voor meerjarig eigen gebruik en op de 
balansdatum nog niet gereed zijn. Ook wel ‘lopende activa’ genoemd  
 
Activareserve Een reserve voor de financiële dekking van kapitaallasten gedurende de 
afschrijvingstermijn van een actief.  
 
Activeren Het op de balans presenteren van de financiële waarde van een kapitaalgoed met 
meerjarig nut dat vanaf dat moment als bezit kan worden beschouwd  
 
Afschrijven Het op systematische wijze ten laste van de exploitatie brengen van een investering. 
Hiermee wordt in de boekhouding de waardedaling door veroudering en/of slijtage tot uitdrukking 
gebracht.  
 
Afschrijvingsmethode: zie lineaire en annuïtaire afschrijvingsmethode  
 
Agio/Disagio Agio is het verschil tussen het bedrag waarvoor een lening wordt aangegaan en het 
bedrag dat aan de geldnemer wordt uitgekeerd. Bij aandelen is agio het verschil tussen de nominale 
waarde en het bedrag dat feitelijk betaald is voor de aandelen. Bij disagio is minder betaald dan de 
nominale waarde.  
 
Annuïtaire methode bepalen kapitaallasten: Deze methode kent een jaarlijks gelijkblijvend bedrag 
aan rente en afschrijving (=kapitaallasten). In de beginjaren is de afschrijvingscomponent laag en de 
rentecomponent (bij financiering met vreemd vermogen) hoog. Tegen het einde is deze verhouding 
omgekeerd.  
 
Balans De balans geeft de grootte en de samenstelling van het vermogen van de provincie weer op 
een bepaald tijdstip. De bezittingen staan aan de activa-kant, dat is de linkerkant van de balans. Aan 
de passiva-kant, dat is de rechterkant, staat hoe de het bezit gefinancierd is. Nota ‘Waarderen, 
activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA)’ 27  
 
Boekwaarde Dit is de waarde van een actief op een bepaald moment. De boekwaarde wordt bepaald 
door de verkrijgings- of vervaardigingsprijs te verminderen met de reeds gedane afschrijvingen.  
 
Boekwinst/- verlies Het verschil tussen de boekwaarde en de actuele verkoopprijs  
 
Bouwgrond in exploitatie (BIE): gronden in eigendom van een provincie waarvoor provinciale staten 
onderscheidenlijk een grondexploitatiecomplex en een grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld. 
Feitelijk betreffen bouwgronden in exploitatie die gronden die zich in het transformatieproces bevinden 
waarbij in bezit zijnde grond en (eventueel) aanwezige opstallen worden omgevormd naar bouwrijpe 
grond, met als oogmerk (opnieuw) te worden bebouwd. Overige projecten dienen duidelijk te worden 
onderscheiden van bouwgronden in exploitatie. 
 
Componentenbenadering Dit houdt in dat verschillende samenstellende delen van een materieel 
vast actief afzonderlijk worden afgeschreven, elk naargelang zijn eigen waarde verloop.  
 
Economische waarde De verkoopwaarde in het vrije economische verkeer  
 
Economische levensduur De periode waarin het actief of productiemiddel normaal kan worden 



30 
NOTA INVESTEREN, WAARDEREN EN EXPLOITEREN 
Provincie Utrecht – concept  2017-08-18 

 

gebruikt, inkomsten kan genereren en/of verkocht kan worden.  
 
Exploitatie Dit is het uitbaten van bezittingen zoals het gebruik van gebouwen of goederen of het 
uitvoeren van een dienst.  
 
Financiële vaste activa Een categorie van activa die een financiële waarde vertegenwoordigen zoals 
bijvoorbeeld verstrekte leningen  
 
Immateriële vaste activa: Een categorie van bezittingen die niet tastbaar zijn zoals bijdragen aan 
activa in eigendom van derden  
 
Investering: Investeringen zijn de uitgaven die de provincie doet voor de aanschaf of vervaardiging 
van kapitaalgoederen. 
 
Investeringskrediet: Een door de PS goedgekeurd budget voor het doen van een investering. 
 
Investering met economisch nut :Investeringen hebben een economisch nut indien ze 
verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van 
middelen, bijvoorbeeld door het vragen van rechten, heffingen, leges of prijzen.  
 
Investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut: Investeringen in de openbare ruimte 
met een maatschappelijk nut genereren geen middelen, maar vervullen wel duidelijk een publieke 
taak. Het betreft investeringen in bijvoorbeeld wegen, water en groenvoorzieningen.  
 
Kapitaalgoederen Objecten met een meerjarig nut (> 3 jaar).  
 
Kapitaallasten De jaarlijkse exploitatielasten van rente en afschrijving die verbonden zijn aan activa  
 
Complex project: Een project dat voldoet aan de definitie van een complex project zoals vastgelegd 
in de Nota investeren. 
 
Kapitaallastenreserve: zie activareserve  
 
Kwaliteitsverhogende investering: Een investering die het investeringsgoed een andere of betere 
functie geeft. 
 
Levensduurverlengende investering Een investering met als doel de levensduur (=gelijk aan de 
huidige afschrijvingstermijn) van een bestaand actief substantieel te verlengen  
 
Lineaire methode bepalen kapitaallasten: Deze methode kent een jaarlijks dalend bedrag aan 
lasten. De afschrijvingscomponent blijft jaarlijks gelijk. Als gevolg van een daling van de boekwaarde 
neemt de jaarlijkse rentelast (bij financiering met vreemd vermogen) af.  
 
Lopende activa: zie Activa in ontwikkeling  
 
Materiële vaste activa Bezittingen van de provincie van stoffelijke aard met een meerjarig nut. 
Voorbeelden zijn onder andere: grond, gebouwen, wegen en machines  
 
MIP: Het bestuurlijk vastgestelde meerjareninvesteringsplan, dat inzage geeft welke investeringen 
noodzakelijk zijn ter realisatie van de doelstellingen van de provincie. 
 
MOP: Het bestuurlijk vastgestelde meerjarenonderhoudsplan, dat per investeringsgoed inzage geeft 
welke onderhoudslasten, gedurende de vastgestelde levensduur, noodzakelijk zijn om het 
investeringsgoed, volgens de bestuurlijk vastgestelde normen van onderhoud, te laten functioneren. 
 
Netto methode Bezittingen worden op de balans opgenomen tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs minus bijdragen van derden.  
 
Omslagrente Rentelasten die op een systematische manier worden toegerekend aan de activa. Het 
is een vergoeding voor het beslag dat de boekwaarde van een investering legt op de (externe) 
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financieringsmiddelen van de provincie.  
 
Uitbreidingsinvestering Aankoop of vervaardiging van een nieuw kapitaalgoed dat een toevoeging 
betekent aan het volume en/of de kwaliteit van de bestaande kapitaalgoederen  
 
Rente: zie Omslagrente  
 
Restwaarde De opbrengstwaarde die na de gebruikstermijn nog gerealiseerd kan worden.  
 
Technische levensduur Het aantal jaren dat een object werkelijk meegaat voordat het versleten is of 
tot het moment waarop het geen productieve prestaties meer kan leveren.  
 
Vaste activa De bezittingen van de provincie waarin het benodigde vermogen meerdere jaren is 
vastgelegd. We onderscheiden materiële, immateriële en financiële vaste activa.  
 
Vastgoed met een economisch nut met een maatschappelijke functie: Door de decentrale 
overheid duurzaam geëxploiteerd vastgoed. 
 
Vastgoed met een economisch nut met een bedrijfseconomische functie: vastgoed dat door de 
decentrale overheid wordt gehouden om bewust winst te realiseren en/of om bewust waardestijgingen 
te realiseren 
 
Vast onderhoud:  Dit betreft kort cyclisch (jaarlijks) onderhoud dat preventieve en correctieve 
werkzaamheden omvat. Deze activiteiten zijn er op gericht de gebruiksfunctie van het 
investeringsgoed te waarborgen zoals vastgelegd is in de onderliggende nota’s kapitaalgoederen. Dit 
type onderhoud wordt jaarlijks één of meerdere keren uitgevoerd. Kenmerk is dat het een (nagenoeg) 
gelijkblijvend jaarlijks volume in euro’s heeft. 
 
VAT: kosten van voorbereiding, administratie en toezicht, die onlosmakelijk zijn verbonden met de 
realisatie van een investeringsgoed en derhalve worden geactiveerd mits vallend binnen de grenzen 
van wet- en regelgeving. 
 
Variabel onderhoud:  
Dit is onderhoud dat noodzakelijk is om het investeringsgoed te laten functioneren zoals vastgelegd is 
in de onderliggende nota’s kapitaalgoederen en veelal ingrijpend van aard is en dat op een (groot) 
deel van het investeringsgoed wordt uitgevoerd. Dit onderhoud heeft een onderhoudscyclus van twee 
jaar of langer en een niet jaarlijks gelijk volume in euro’s 
 
Verkrijgingsprijs Het bedrag dat betaald is om activa aan te schaffen. Dit is de inkoopprijs plus 
bijkomende kosten.  
 
Vervaardigingsprijs: De kosten die gemaakt zijn voor het (in eigen beheer) vervaardigen van een 
actief  
 
Vervangingsinvestering: Het vervangen van een actief waarvan de technische of economische 
levensduur is verstreken. Het oorspronkelijke actief verliest hierdoor zijn functie. 
 
Voorbereidingskrediet: Een krediet dat wordt verleend om onderzoek te doen resp. voorbereidingen 
te treffen voor een investering, waarbij niet vooraf vast staat of deze investering ook zal worden 
uitgevoerd. Indien de voorbereiding plaatsvindt als er een besluit is genomen tot realisatie van een 
investeringsgoed, dan is er sprake van zogenaamde kosten VAT. 
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Bijlage 2. Afschrijvingstabel 
 
De in deze afschrijvingstabel opgenomen afschrijvingsduur is de maximale afschrijvingsduur voor de 
genoemde soorten van investeringsgoederen. Toepassen van kortere afschrijvingstermijnen worden 
vastgesteld door GS.  
Indien (een component van) een investering niet in onderstaande tabel is opgenomen, wordt in het 
MIP of investeringsvoorstel gemotiveerd opgenomen onder welke afschrijvingscategorie de 
investering moet vallen. Door vaststelling van het MIP/investeringsvoorstel wordt ook de 
afschrijvingstermijn vastgelegd en toegevoegd aan de actuele afschrijvingstabel. Indien vervanging 
plaatsvindt voor einde van de afschrijvingsduur, zal de investering worden afgeboekt ten laste van het 
resultaat. Een eventuele restwaarde (verkoopwaarde) komt dan ten gunste van het resultaat.  
 

Omschrijving activum Afschrijvingsduur in 
jaren; huidig 

Afschrijvingsduur in 
jaren; voorstel 

Gronden en terreinen:   

Grond (investering met een economisch nut)  Geen afschrijving 
toegestaan 

terreininrichting ? 30 

remiseterrein 30 30 

   

Woonruimten:  n.v.t. n.v.t. 

   

Bedrijfsgebouwen:  30-40  

fundering, constructie, terrein, dak en gevel van 
bedrijfsgebouwen 

40 40 

parkeren (dak en gevel van bedrijfsgebouwen) 30 30 

remisegebouw 30 30 

opstal steunpunten ? ? 

benzineverkooppunten ? ? 

   

Grond, Weg- en waterbouwkundige werken:   

waterbouwkundige werken 10-25 30 

traminfra 30 30 

haltevoorzieningen 30 30 

onderstations 30 30 

Verhardingen (wegen, fietspaden, etc) N.v.t. tot 1-1-2017 30 

kunstwerken (= viaducten, tunnels, bruggen etc.) N.v.t. tot 1-1-2017 30 

wegmeubilair N.v.t. tot 1-1-2017 5 

vaarwegen N.v.t. tot 1-1-2017 30 

groenvoorziening/bomen N.v.t. tot 1-1-2017 15 

   

Vervoermiddelen:   

dienstauto’s 3 5 

trammaterieel 30 30 

Uithoflijn materieel ? ? 

   

Machines, apparaten en installaties:    

ICT software 3-5 5 

ICT hardware 3-5 5 

Bekabeling ICT 10 10 

VRI installaties N.v.t. tot 1-1-2017 15 

openbare verlichting N.v.t. tot 1-1-2017 15 

verkeersmanagement N.v.t. tot 1-1-2017 5 

technische installaties en inbouwpakket in 
bedrijfsgebouwen 

15 20 

installaties en inbouwpakket 20 20 

tramtelematica ? 7 
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Omschrijving activum Afschrijvingsduur in 
jaren; huidig 

Afschrijvingsduur in 
jaren; voorstel 

installatie onderstations ? ? 

Baantechniek ? ? 

Utrechts Regionaal Tramsysteem ? ? 

Nieuwe Tram Remise ? ? 

   

Overige materiële vaste activa:   

roerende inventaris 10 10 

bedrijfsmiddelen 3-5 5 
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Bijlage 3. Regeling grote en complexe investeringsprojecten  
 
Hierna wordt nader ingegaan op de volgende onderwerpen:  

I. De regeling per projectfase  
I.a. Startbesluit: risicoparagraaf  
I.b. Strategie/principebesluit: risicoparagraaf  
I.c. Definitief besluit tot uitvoering.  
I.d. Uitvoering: voortgangsrapportages  
I.e. Wijziging in het project  
I.f. Afsluiting: eindrapportage  
II. Bijlage Voorbeeld inhoudsopgave rapportages  

 
I. De regeling per projectfase  
Een project dat onder deze regeling valt wordt intensief bestuurlijk gevolgd. Hiertoe stelt de 
projectleider rapportages op in samenwerking met de business-controller. De inhoud verschilt per 
projectfase. De regeling onderscheidt globaal de volgende fases, weergegeven in figuur 10: 
 

 
Figuur 10. Projectfases Regeling (grote en complexe) Investeringsprojecten 

 
Binnen de provincie bestaan voor verschillende soorten projecten eigen benamingen voor 
projectfasen en besluiten. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de in de Regeling Investeringsprojecten 
voorgeschreven rapportages worden verwerkt in documenten die zijn voorgeschreven in deze 
besluitvormingsprocessen en dus niet extra moeten worden gemaakt.  
 
I.a. Startbesluit: risicoparagraaf  
GS kan besluiten om in de verkennende fase direct de Regeling Investeringsprojecten van toepassing 
te verklaren. In dat geval gaat het startbesluit vergezeld van een risicoparagraaf waarin de 
belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen zijn opgenomen. De diepgang en reikwijdte van de 
risicoanalyse die ten grondslag ligt aan deze risicoparagraaf moet voldoende zijn voor het te nemen 
besluit. De projectleider organiseert tegenspraak voordat hij het besluit bestuurlijk voorlegt. Aan GS 
worden expliciet alternatieven (varianten) voorgelegd met voor- en nadelen, uitvoerbaarheid en 
risico’s.  
  

1 

• Ideefase 

• Fase uitmondend in een startbesluit 

• Onderzoek van risico's 

2 

• Initiatieffase 

• Fase uitmondend in een principe/strategiebesluit 

• Risicoparagraaf 

3 

• Definitieve fase 

• Fase uitmondend in een definitief besluit tot uitvoering 

• Basisrapportage 

4 

•Ontwerp- en voorbereidingsfase 

•Uitvoering van het project 

•Voortgangsrapportages ( o.a. de P&C momenten) 

5 

•Uitvoeringsfase 

•Wijzigingen in het project 

6 

•Nazorg- en beheerfase 

•Beëindiging van het project met overgang beheer 

•Eindrapportage 
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I.b. Principe/strategiebesluit: risicoparagraaf  
Alle bestuurlijke besluiten in de voorbereiding van het project zijn vergezeld van een risicoparagraaf 
waarin de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen zijn opgenomen. De diepgang en reikwijdte 
van de risicoanalyse die ten grondslag ligt aan deze risicoparagraaf moet voldoende zijn voor het te 
nemen besluit. De projectleider organiseert tegenspraak voordat hij het besluit bestuurlijk voorlegt en 
voorkomt dat stukken voor GS en PS te snel redeneren in de richting van een bepaalde keuze. Aan 
het GS en PS worden expliciet alternatieven (varianten) voorgelegd met voor- en nadelen en risico’s 
en uitvoerbaarheid.  
 
I.c. Definitief besluit tot uitvoering  
Als de PS een definitief besluit neemt over het uitvoeringskrediet van het project, dan moet een aantal 
zaken zijn geregeld:  

 Het definitieve besluit dient vergezeld te gaan van een basisrapportage of plan van aanpak. 
De bijlage bevat de standaard inhoudsopgave. De projectleider stelt deze rapportage op of 
verwerkt de gevraagde onderdelen expliciet in een plan van aanpak of ander document.  

 De Basisrapportage bevat onder andere een programma van ‘tegenspraak’ dat tijdens de 
uitvoering van het project zijn beslag krijgt. Onder tegenspraak wordt verstaan het 
organiseren van ambtelijke denkkracht en contra-expertise, audits, gateway reviews en 
andere vormen van kritische externe reflectie. De projectleider organiseert dit zelf. De kosten 
hiervan zijn onderdeel van het projectbudget. De projectleider vermeldt de resultaten van 
tegenspraak in de voortgangsrapportages.  

 Het definitieve besluit dient vergezeld te gaan van een onafhankelijke doorlichting van de 
haalbaarheid in opdracht van GS. In de doorlichting komen alle onderdelen van de 
basisrapportage aan bod: scope, planning, projectbudget, hoogte risicoreservering, 
risicoanalyse en –beheersing, kwaliteit van de projectorganisatie en systeem van checks en 
balances. Bij risico’s gaat het onder andere om financiële, technische, juridische (inclusief 
kwaliteit gesloten contracten, verzekeringen, staatsteun en aanbestedingen), 
politiek/bestuurlijke, maatschappelijke en organisatorische risico’s. Indien GS deze stap niet 
nodig acht, dan wordt dit beargumenteerd aan de PS voorgelegd.  

 
I.d. Uitvoering: voortgangsrapportages  
Ten minste tweemaal per jaar bespreken de projectleider en de verantwoordelijk directeur met de 
betrokken gedeputeerde de belangrijkste risico’s, doelstellingen, wijzigingen en dergelijke van het 
project met de bijbehorende beheersmaatregelen. Om de voortgang van het project te kunnen volgen 
en te kunnen aansturen, ontvangen de gedeputeerde, GS en de PS periodiek voortgangsrapportages 
en wordt hierover jaarlijks gerapporteerd middels de voortgangsrapportage complexe projecten.  
 
I.e. Wijzigingen in het project  
De projectleider legt substantiële wijzigingen in het project vooraf ter bestuurlijke besluitvorming voor:  

 Wijzigingen in de scope van het project met gevolgen in tijd en geld;  

 Substantiële wijzigingen in het risicoprofiel;  

 Aanvullende kredieten;  

 Vorming, aanvulling of vrijval van voorzieningen.  
 
De wijzigingen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de PS.  
 
I.f. Afsluiting: eindrapportage  
Na afloop van het project maakt de projectleider een eindrapportage met een evaluatie. Tevens 
worden dan de betreffende kredieten afgesloten.  
Indien nodig bevat de eindrapportage ook een nazorgplan voor nog resterende activiteiten en risico’s 
waarmee de beheerder van het eindproduct van het project wordt belast.  
De eindrapportage wordt via de normale lijnen ter besluitvorming voorgelegd aan de GS. De 
rapportage wordt ter informatie aan de PS toegezonden. Hierna  is de standaard inhoudsopgave 
opgenomen.  
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II Bijlage: Voorbeeld inhoudsopgave rapportages complexe projecten  
Het doel van de standaard inhoudsopgave is het structureren van projectrapportages aan GS en PS 
om goed geïnformeerd besluiten te kunnen nemen. De onderdelen die in de rapportages gevraagd 
worden, moeten duidelijk herkenbaar zijn in de stukken die bij de besluitvorming voorliggen.  
 
Basisrapportage  
De onderdelen uit de basisrapportage zijn in feite vereisten voor een goed plan van aanpak voor een 
project. De hieronder gevraagde onderdelen dienen expliciet herkenbaar te zijn in de onderbouwing 
van het definitieve besluit tot uitvoering. Dit kan onder de noemer ‘basisrapportage’, in een plan van 
aanpak of ander document.  
 
Doelstelling(en)  
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden formuleren.  
Scope en projectopdracht  

 De scope van het project is het beoogde resultaat zonder de bijbehorende randvoorwaarden 
in termen van tijd en geld.  

 De projectopdracht is het geheel van het projectresultaat (scope) en de bijbehorende eisen 
wat betreft tijd en geld.  

 Beschrijving van de raakvlakken met de omgeving die de scope van het project kunnen 
beïnvloeden.  

 
Planning  

 Fasering met een tijdschema met te bereiken mijlpalen (te markeren tussenproducten).  

 Overzicht van tijdens de uitvoering nog te nemen nadere besluiten.  

 Afhankelijkheden in de planning van de fasering van andere projecten en relevante 
ontwikkelingen.  

 
Budget en dekking.  

 Bruto raming van kosten en opbrengsten met een onderbouwing van minimaal de 
grondkosten, bouwkosten en installaties.  

 Raming splitsen in jaarschijven.  

 Aparte raming proceskosten met een onderbouwing indien meer nodig is dan gebruikelijk.  

 Voorstel voor de financiële dekking van risico’s (in overleg met de Corporate Controller). 

 Inpassing in de programmabegroting.  

 Bij projecten met een omvang van meer dan € 5 miljoen dient de raming te zijn voorzien van 
een interne of externe second opinion over de kwaliteit van de raming.  

 Werkwijze ten aanzien van prijsaanpassingen (ja-nee indexering, welke index).  

 
Risicomanagement  

 Risicoprofiel gebaseerd op een integrale analyse van de risico’s (dus niet alleen de financiële) 
en de beheersmaatregelen. De diepgang van de analyse zal per project verschillen.  

 Beschrijving van de gebruikte methode van risicomanagement.  

 Organisatie van het risicomanagement tijdens de uitvoering.  

 
Programma van tegenspraak  

 Een plan met de daarin vastgelegde momenten waarop en door wie van buiten af naar het 
project gekeken wordt, zoals naar het functioneren van het risicomanagement, de scope van 
het project (toenemende complexiteit door aanvullende ambities en compromissen) en de 
projectorganisatie, met daarin opgenomen:  

o De wijze waarop de projectleider ambtelijke denkkracht en contra-expertise heeft 
georganiseerd. Daarbij staat het concept van een lerende organisatie centraal.  

o Geplande audits en andere externe reviews (bijvoorbeeld gateway, audits, externe 
adviescommissies).  

o De projectleider formuleert in het programma van tegenspraak hoe en wie er 
geïnformeerd worden over de tegenspraak. Er wordt expliciet vermeld op welke wijze 
de tegenspraak aan de PS wordt gemeld.  

 
Projectorganisatie  
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Doel van dit onderdeel is te onderbouwen dat de projectorganisatie sterk genoeg is om het  
project uit te voeren, dat verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en checks & balances  
voldoende zijn ingebouwd.  

 De verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en de wijze waarop deze het project zal 
sturen. Maak onderscheid in bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever.  

 De bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling indien andere overheden en private partijen 
een rol spelen.  

 De taken en verantwoordelijkheden van de projectleider (opdrachtnemer).  

 De organisatie van de checks & balances binnen de provincie met als betrokkenen: GS, GS 
directie en projectleider.  

 Naam van de directie die bij dit project de verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van de 
kredieten.  

 De wijze waarop de voor het project benodigde competenties in het projectmanagement zijn 
geborgd, inclusief de benodigde competenties van de projectleider.  

 De positie van project control ten opzichte van de projectleider en Corporate Controller.  

 Indien van toepassing: Formuleer duidelijk op welke criteria externen worden geselecteerd. Er 
moet vermeden worden dat partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de 
besluitvorming een commercieel belang hebben bij de voortzetting van het project.  

 Indien van toepassing: De wijze waarop de aanbestedings- en contracteringsstrategie tot 
stand komt en de inschakeling van een tenderboard daarbij.  

 Beschrijving van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle in de 
projectorganisatie.  

 De opzet van een werkstroom- en projectmanagementsysteem dat zorgt voor een goed 
toegankelijk en digitaal projectarchief.  

 
Bestuurlijke informatievoorziening.  
Opzet voor de wijze waarop het bestuur zal worden geïnformeerd over de uitvoering van het project, 
waaronder in elk geval de frequentie en vorm van voortgangsrapportages. In principe wordt de timing 
van voortgangsrapportages gekoppeld aan de planning & control cyclus. Bij afwijkingen van de 
standaard inhoudsopgave voor voortgangsrapportages hoort een onderbouwing. Ook bij andere 
projecten kan de projectleider aansluiten bij voortgangsrapportages die gemaakt worden in het kader 
van de planning & control cyclus. 
  
Omgevingsmanagement en communicatie  

 Omgevingsmanagement, zo wel intern (andere clusters) als extern (inwoners, ondernemers, 
andere overheden)  

 Bij grote infrastructurele projecten: De wijze waarop de samenwerking met het Rijk is 
geborgd: inzet van kennis en kunde; vastleggen van onderlinge verhoudingen; uitkomst van 
advies van het Rijk over de inrichting van de projectorganisatie.  

 Communicatieplan, waarin aandacht is voor de communicatie over risico’s van het project.  
  



38 
NOTA INVESTEREN, WAARDEREN EN EXPLOITEREN 
Provincie Utrecht – concept  2017-08-18 

 

Bijlage 4. Artikelen Besluit Begroting en Verantwoording 
 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

Geldend van 14-04-2016 t/m heden 
 
Artikel 31 
Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn 
bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de provincie onderscheidenlijk gemeente al 
dan niet duurzaam te dienen. 

Artikel 33 
Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en de financiële 
vaste activa. 

Artikel 34 
In de balans worden onder de immateriële vaste activa afzonderlijk opgenomen: 

a. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio; 
b. kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief; 
c. bijdragen aan activa in eigendom van derden. 

 
Artikel 35 
1. In de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: 

a. investeringen met een economisch nut; 
b. investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan 

worden geheven; 
c. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 

 
2. Van de materiële vaste activa wordt aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven. 

Artikel 36 
In de balans worden onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: 

a. kapitaalverstrekkingen aan: 
1. deelnemingen; 
2. gemeenschappelijke regelingen; 
3. overige verbonden partijen; 

b. leningen aan: 
1. openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale 

overheden; 
2. woningbouwcorporaties; 
3. deelnemingen; 
4. overige verbonden partijen; 

c. overige langlopende leningen; 
d. uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; 
e. uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één 

jaar of langer; 
f. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 

 
Artikel 38 
In de balans worden onder de voorraden afzonderlijk opgenomen: 

a. grond- en hulpstoffen; 
b. onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie; 
c. gereed product en handelsgoederen; 
d. vooruitbetalingen. 
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Artikel 43 
1. In de balans worden de reserves onderscheiden naar: 

a. de algemene reserve; 
b. de bestemmingsreserves. 

 
2. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan provinciale staten respectievelijk de raad een 

bepaalde bestemming heeft gegeven. 

Artikel 44 
1. Voorzieningen worden gevormd wegens: 

a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 
redelijkerwijs te schatten; 

b. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 
verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 

c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 
kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en 
de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren; 

d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven 
als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b. 

 
2. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed 

moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b. 

3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume. 

Artikel 45 
Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan. 

Artikel 52 
1. In de toelichting op de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: 

a. gronden en terreinen; 
b. woonruimten; 
c. bedrijfsgebouwen; 
d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken; 
e. vervoermiddelen; 
f. machines, apparaten en installaties; 
g. overige materiële vaste activa. 

 
2. In de toelichting op de balans wordt het verloop van de activa, als bedoeld in het eerste lid, 

gedurende het begrotingsjaar, in een sluitend overzicht weergegeven. Daaruit blijken, voor zover 
van toepassing: 

a. de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar; 
b. de investeringen of desinvesteringen; 
c. de afschrijvingen; 
d. bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief; 
e. afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen; 
f. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar. 
 

Artikel 52a 
1. In de toelichting op de balans wordt per uitkering met een specifiek bestedingsdoel het verloop 

gedurende het jaar van de ontvangen voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b, in 
een overzicht weergegeven. Daaruit blijken: 

a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; 
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b. de ontvangen bedragen; 
c. de vrijgevallen bedragen of de terugbetalingen; 
d. het saldo aan het einde van het begrotingsjaar. 

 
2. In de toelichting op de balans wordt per uitkering met een specifiek bestedingsdoel het verloop 

gedurende het jaar van de nog te ontvangen voorschotbedragen, bedoeld in artikel 40a, onderdeel 
a, in een overzicht weergegeven. Daaruit blijken: 

a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; 
b. de toevoegingen; 
c. de ontvangen bedragen; 
d. het saldo aan het einde van het begrotingsjaar. 

 
Artikel 52b 
De aard en omvang van de aangebrachte dan wel geraamde waardeverminderingen van de leningen 
en vorderingen, bedoeld in artikel 63, achtste lid, van de vaste activa, bedoeld in artikel 65, eerste lid, 
en van de deelnemingen en voorraden, bedoeld in artikel 65, tweede lid, worden in de toelichting op 
de balans opgenomen. 

Artikel 52c 
In de toelichting op de balans wordt vermeld: 

a. het drempelbedrag voor het begrotingsjaar waarover verantwoording wordt afgelegd; en 
b. voor ieder kwartaal van dat jaar, het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van 

de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door de 
provincie onderscheidenlijk de gemeente buiten ’s Rijks schatkist is aangehouden. 

 
Artikel 52d 
1. In de toelichting op de balans wordt ten aanzien van de bouwgronden in exploitatie voor het totaal 

van de in exploitatie zijnde complexen aangegeven: 

a. de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar; 
b. de vermeerderingen en verminderingen in het begrotingsjaar; 
c. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar; 
d. de geraamde nog te maken kosten met een onderbouwing; 
e. de geraamde opbrengsten met een onderbouwing; 
f.  het geraamde eindresultaat en de berekeningswijze die hiervoor is gehanteerd met een 

onderbouwing en de aannames die eraan ten grondslag liggen. 
 
Artikel 54 
1. In de toelichting op de balans worden de aard en reden van elke reserve en de toevoegingen en 

onttrekkingen daaraan toegelicht. 

2. Per reserve wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Daaruit blijken: 

a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; 
b. de toevoegingen of onttrekkingen uit hoofde van het voorgaande boekjaar; 
c. de toevoegingen of onttrekkingen bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening; 
d. de verminderingen in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke 

bestemmingsreserve is gevormd; 
e. het saldo aan het einde van het begrotingsjaar. 

 
Artikel 55 
1. In de toelichting op de balans worden de aard en reden van de voorzieningen, bedoeld in artikel 

44 en de wijzigingen daarin toegelicht. 

2. Per voorziening wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Daaruit 
blijken: 
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a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; 
b. de toevoegingen; 
c. ten gunste van de rekening van baten en lasten vrijgevallen bedragen; 
d. de aanwendingen; 
e.  saldo aan het einde van het begrotingsjaar. 

 
Artikel 59 
1. Alle investeringen worden geactiveerd. 

2. In afwijking van het eerste lid worden kunstvoorwerpen met een cultuur-historische waarde niet 
geactiveerd. 

Artikel 60 
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen worden geactiveerd indien: 

a. het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen; 
b. de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat; 
c. het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren en; 
d. de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 

 
Artikel 61 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd, indien: 

a. er sprake is van een investering door een derde; 
b. de investering bijdraagt aan de publieke taak; 
c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is 

overeengekomen en; 
d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie 

onderscheidenlijk gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met 
de investering. 

 
Artikel 62 
1. Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd. 

2. In afwijking van het eerste lid worden de bijdragen van derden die in directe relatie staan met het 
actief op de waardering daarvan in mindering gebracht. 

3. In afwijking van het eerste lid moeten de voorzieningen, bedoeld in artikel 44, eerste lid, onder d, 
in mindering gebracht worden op de investeringen, bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b. 

Artikel 63 
1. Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

2. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. 

3. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en 
de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de 
vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en 
de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat 
geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd. 

4. Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. 
Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. 

5. Van activa waarvan de bestemming verandert, wordt de actuele waarde van de nieuwe 
bestemming in de toelichting op de balans opgenomen. 

6. In afwijking van het eerste lid is waardering tegen actuele waarde toegestaan voor de activa van 
de Nazorgfondsen bedoeld in artikel 15.47 van de Wet milieubeheer. 
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7. Passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen die 
tegen contante waarde zijn gewaardeerd. 

8. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van leningen en 
vorderingen verrekend. 

Artikel 64 
1. De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. 

2. Slechts om gegronde redenen mogen de afschrijvingen geschieden op andere grondslagen dan 
die welke in het voorafgaande begrotingsjaar zijn toegepast. De reden van de verandering wordt in 
de toelichting op de balans uiteengezet. Tevens wordt inzicht gegeven in haar betekenis voor de 
financiële positie en voor de baten en de lasten aan de hand van aangepaste cijfers voor het 
begrotingsjaar of voor het voorafgaande begrotingsjaar. 

3. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel 
dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. 

4. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, bedoeld in 
artikel 34 onder a, maximaal gelijk aan de looptijd van de lening. 

5. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, bedoeld in 
artikel 34 onder b, ten hoogste vijf jaar. 

6. Voor bijdragen aan de activa in eigendom van derden, bedoeld in artikel 34, onderdeel c, is de 
afschrijvingsduur maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt 
verstrekt. 

Artikel 65 
1. Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het 

resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. 

2. Voorraden en deelnemingen worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde 
lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

3.   Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld wordt afgewaardeerd op het moment van 
buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde. 
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Bijlage 5. Artikelen Provinciewet 
 
Provinciewet 
Geldend van 01-07-2017 t/m heden 
 
Hoofdstuk XIV. De administratie en de controle 
 
Artikel 216 

1. Provinciale staten stellen bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede 
voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. De verordening 
waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. 

2. De verordening bevat in ieder geval: 

a. regels voor waardering en afschrijving van activa; 
b. grondslagen voor de berekening van door het provinciebestuur in rekening te brengen prijzen 

en tarieven voor rechten als bedoeld in artikel 225; 
c. regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de 

financieringsfunctie. 
 
Artikel 217 

1. Provinciale staten stellen bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en 
op de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid 
van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst. 

2. Provinciale staten wijzen een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de in artikel 201 bedoelde 
jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een 
verslag van bevindingen. 

3. De accountantsverklaring geeft op grond van de uitgevoerde controle aan of: 

a. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en de 
samenstelling van het vermogen; 

b. de baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen; 
c. de jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bij of krachtens algemene maatregel van 

bestuur te stellen regels, bedoeld in artikel 190 en 
d. het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. 

 
4. Het verslag van bevindingen bevat in ieder geval bevindingen over: 

a. de vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een 
getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken en 

b. onrechtmatigheden in de jaarrekening. 
 
5. De accountant zendt de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen aan provinciale 

staten en een afschrift daarvan aan gedeputeerde staten. 

6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de 
reikwijdte van en de verslaglegging omtrent de accountantscontrole, bedoeld in het tweede lid. 

7. Accountants als bedoeld in het tweede lid kunnen in provinciale dienst worden aangesteld en 
worden in dat geval door provinciale staten benoemd, geschorst en ontslagen. 

8. Indien provinciale staten op grond van het tweede lid accountants heeft aangewezen die in 
provinciale dienst zijn aangesteld, is: 
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a. het bepaalde bij en krachtens de artikelen 25, 25a en 27 van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties van overeenkomstige toepassing op deze accountants; 

b. het bepaalde bij en krachtens de artikelen 14, 18, 19, 20 en 21 van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties van overeenkomstige toepassing op de provincie; en 

c. het bepaalde bij en krachtens de artikelen 15 en 16 van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties van overeenkomstige toepassing op de personen die de dagelijkse 
leiding hebben over het onderdeel van de provincie waarbij de in de aanhef bedoelde 
accountants werkzaam zijn. 

 
9. Indien een provincie wordt aangewezen als organisatie van openbaar belang als bedoeld in artikel 

1, eerste lid, onderdeel l, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, zijn de artikelen 22 tot en 
met 24 van die wet van overeenkomstige toepassing op deze provincie. 

Artikel 217a 

1. Gedeputeerde staten verrichten periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur. Provinciale staten stellen bij verordening 
regels hierover. 

2. Gedeputeerde staten brengen schriftelijk verslag uit aan provinciale staten van de resultaten van 
het periodiek onderzoek. 

3. Gedeputeerde staten stellen de rekenkamer tijdig op de hoogte van de onderzoeken die zij doen 
instellen en zenden haar een afschrift van een verslag als bedoeld in het tweede lid. 

Artikel 218 

Gedeputeerde staten zenden de verordeningen, bedoeld in de artikelen 216, 217 en 217a, binnen 
twee weken na vaststelling door provinciale staten aan Onze Minister. 

Artikel 219 

Onze Minister kan te allen tijde een onderzoek instellen naar het beheer en de inrichting van de 
financiële organisatie, bedoeld in artikel 216, eerste lid. 

 




