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Opzet Financieel Model
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 Het is een dynamisch rekenmodel dat keuzes en ambities in de vijf groeiopgaven uit de Omgevingsvisie 
direct vertaalt in financiële effecten voor de Provincie. Het ondersteunt daarmee de beslissers. Het model 
maakt zelf GEEN keuzes.

 Het model laat het surplus van de kosten van de Groeisprong en de eventuele extra opbrengsten zien t.o.v.
de baseline begroting (gemiddelde van 2022-2025).

 Binnen de groeiopgaven wordt het mogelijk om een aantal beleidsopties aan en uit te zetten. Het aan-
/uitzetten van een interventie vertaalt zich automatisch in de financiële effecten voor de Provincie. 

 Voor dekking kijken we naar Provinciefonds en MRB als reguliere dekkingsbronnen, waarbij we voor MRB 
varianten presenteren. Daarnaast kunnen eventuele andere dekkingsbronnen worden toegevoegd. 

 Voor de bruikbaarheid door de Provincie wordt de eindversie van het rekenmodel voorzien van een 
overzichtelijk ”dashboard”. 



Demo huidige versie Financieel Model
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Implementatie woningbouwprogramma*
Ambitie

++
+

Ec Kl Na Be

Scenario’s Projecten

2025 … 2040

InvesteringsopgaveAandeel provincie

2025 … 2040

Investeringsopgave Prov.

Kengetallen

Baseline begroting

Nieuwe opbrengsten

Nieuwe kosten

Begroting

Liquiditeit

Strategie A Strategie B Strategie C

*Strategieën 
woningbouw

A. 7k woningen per 
jaar, ca. 135k t/m 
2040, daarna 
verdere groei

B. 10k woningen per 
jaar t/m 2030, 
daarna minder; ca. 
165k woningen in 
2040

C. Geleidelijk opvoeren 
tempo woningbouw, 
beginnend bij 7k per 
jaar; ca. 165k 
woningen in 2040

Subsidies



Game



Aan de slag met de financieel model in de Game: voorbeeld
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Wat is het ambitieniveau voor economie? 

Doorgaan zoals nu Hoge ambitie met extra investeringen

Wat is het ambitieniveau voor klimaat? 

Doen wat besloten is, weinig inzet na 2023 Doorgaan als nu plus meer inzet plus 
deelneming infra

Wat is het ambitieniveau voor bereikbaarheid? 

Iets minder investeren (ca. 2,3 miljard t/m 
2040)

Iets meer investeren (ca. 3 miljard t/m 2040)

1

2

3

Wanneer wordt het doel van 165k woningen bereikt? 

Voor 2040
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In 2040 Snel na 2040

Hoeveel % betaalt de provincie van…
5 25% 25% 50%

…toerekenbare tekort van aantal betaalbare woningen …investeringen natuur …B&O natuur

Hoeveel hoger zijn…
6 +15,5 +30 mln

…de opcenten dan nu (79,5) …de OV-exploitatie-kosten dan nu (90 mln)
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Waarom?
Met een spelsimulatie kan je mensen laten werken aan een (fictieve) toekomst. Medewerkers leren over inhoud en te maken keuzes en wat dit voor hen betekent. Op 
deze manier is een spelsimulatie een intensieve, snelle en krachtige manier van leren. In de kern gaat een spelsimulatie om: 

• Fictieve, maar realistische casus.
• Veilige omgeving om relevante ervaringen op te doen.
• Deskundige begeleiding om leereffect te maximaliseren.
• Toepassingsgericht; geen theoretische benadering.
• Gezamenlijke ervaring; versterkt samenwerking en teambuilding.

Doel
Doel van de game is inzicht te krijgen in de impact van inhoudelijke keuzes en de financiële consequenties hiervan voor de begroting van de provincie Utrecht. Het gaat 
om een realistische weergave van de toekomst. Geen feitelijke weergave.  Doel is om samen te ontdekken wat er gebeurt wanneer je bepaalde keuzes maakt. 

Toepassing
• Spelenderwijs aan de slag met de groeiopgaven en financiële consequenties.
• In drie rondes met een opdracht per ronde aan de slag met een toekomstig dilemma op het niveau van de groeiopgaven provincie.
• In drie groepen (ca. 20 PS-leden) onder externe begeleiding aan de slag met dezelfde opdrachten.
• We gebruiken hiervoor een dummy van het financieel model. De uitkomsten van de opdrachten worden tussen iedere ronde berekent door het model team 

(TG/Rebel) in het financieel model en teruggegeven aan de drie groepen individueel.
• Aan het einde presenteert iedere groep de uitkomsten inclusief een toelichting wat opvalt bij toepassing.

Opzet van de game



Bijlagen
factsheets validatie groeiopgaven (te gebruiken bij Game)



Wonen
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Economie en Gezondheid
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Natuur en Recreatie
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Energie en Klimaat
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Bereikbaarheid
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Afsluiting
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