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Voorwoord 
 
In het coalitieakkoord is afgesproken om de voorjaarsnota en najaarsnota vanaf 2020 samen te voegen tot één 
nieuwe nota; de Zomernota 2020.  
 
U kunt zich voorstellen dat de eerste Zomernota onder lastige omstandigheden tot stand is gekomen. Niet alleen 
omdat het de eerste uitgave van een nieuw soort rapportage betreft; organisatie, college en Provinciale Staten 
moeten ieder hun weg in deze nieuwe rapportage cyclus vinden.  
 
Een tweede ongewone omstandigheid, is het inhaal-, moderniserings- en verbetertraject, waarin de opstellers van 
deze Zomernota zich bevinden. U kunt in deze nota lezen dat we op deze punten langzaam maar zeker vorderingen 
maken. Daarbij staat de Zomernota 2020 op de schouders van eerdere rapportages, waaronder de jaarrekeningen 
van de afgelopen twee jaren. Zoals bekent is de formele afronding van een deel van deze rapportages, vertraagd 
geweest.  
 
Maar wellicht nóg ongewoner is de periode waarover deze Zomernota 2020 rapporteert. Deze loopt namelijk van 1 
januari tot en met 31 mei. Grofweg 3/5 van deze periode werd gedomineerd door de corona-epidemie, de lockdown 
en de daaropvolgende steunmaatregelen vanuit gemeenten, provincie en het Rijk. Deze situatie heeft zich in de 
moderne geschiedenis niet eerder voorgedaan en dat unieke karakter zorgt ervoor dat de informatie, de gegevens 
en de toelichting op de uitvoering van het beleid in de Zomernota 2020 vanuit die situatie bezien en beoordeeld 
moet worden. Desondanks is het college van mening dat deze eerste Zomernota 2020 een betrouwbaar beeld aan 
PS schetst, over zowel de voortgang van het beleid als ook de financiële kant van het gevoerde beleid in deze 
corona-periode.  
 
Zo is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat met name de groei in het thuiswerken de afgelopen maanden anders is 
gelopen dan in de begroting was voorzien. In deze Zomernota wordt duidelijk dat de andere kant van deze medaille 
de laatste maanden merkbaar is geworden in het Openbaar Vervoer, het verkeer en enkele andere delen van de 
logistiek. Maar ook het woning(bouw)beleid en het stimuleren van innovaties in het MKB ervaren hinder door de 
coronacrisis. Die werkt ook door in de realisatie van natuur, omdat het enkele maanden niet mogelijk was 
keukentafelgesprekken te hebben over de aankoop van gronden. 
 
Naast deze aandachtspunten, laat deze Zomernota in cijfers en in tekstuele toelichting zien dat de provincie en 
haar organisatie in veruit de meeste programma’s nog steeds in de pas loopt met de verwachtingen zoals in de 
begroting zijn opgesteld. In onzekere tijden van onder meer corona, is dat een prestatie waardoor zowel 
Gedeputeerde Staten als ook Provinciale Staten gezamenlijk, met gepaste trots op mag worden teruggekeken. 
Want het laat zien dat wij gezamenlijk in staat zijn om bij een crisis adaptief te handelen terwijl andere programma’s 
onder diezelfde omstandigheden op schema proberen te blijven om de beleidsdoelen te halen. Kortom: deze 
zomernota biedt enige duidelijkheid en houvast waar elders onzekerheden groeien.     
 
Juist dat laatste maakt het lastig om op basis van deze Zomernota 2020 verwachtingen af te geven voor de 
volgende rapportages in de verantwoordingscyclus. Zeker is wel dat deze Zomernota 2020, als opmaat naar de 
begroting voor 2021 en verder, laat zien dat vast kan worden gehouden aan de doelstellingen uit het 
coalitieakkoord. Een prestatie waar elke inwoner, elke organisatie, elke provinciale partner en elke medewerker 
van de provincie met dezelfde trots op mag terugkijken als de Provinciale Staten en het College van 
Gedeputeerden.       
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1. Inleiding 
 
In de Zomernota wordt de voortgang gerapporteerd van de beleidsdoelen die zijn opgenomen in de 
Programmabegroting 2020. Hierbij wordt ingegaan op zowel de beleidsinhoudelijke voortgang als op het financiële 
effect hiervan tot en met eind mei 2020.   
 
Beleidsmatig beeld zomernota 
Ondanks de bijzondere tijd waarin we leven, is in de afgelopen periode door de Provincie hard gewerkt om 
voortgang te maken op de beleidsdoelen zoals deze in de programmabegroting 2020 zijn gesteld. Voor het grootste 
deel van de beleidsdoelen geldt dat de voortgang conform planning is. Er zijn inhoudelijk mooie resultaten behaald, 
zoals onder andere de gebiedsontwikkeling van Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg, waarbij 
inmiddels 700 hectare natuur is toegevoegd aan het gebied. Ook op het gebied van energietransitie worden er 
mooie stappen gemaakt richting energiebesparing en duurzame energie. De door corona gedwongen nieuwe 
manier van werken kan een structurele verandering betekenen voor de inrichting van het Provinciehuis en is 
daarmee een kans voor een versnelling in de verduurzaming van de bedrijfsvoering. De procedure certificering 
label C voor het Provinciehuis is gestart. De opties voor verduurzaming van het vastgoed worden in het 2e halfjaar 
uitgewerkt. 
 
Organisatie breed wordt flink ingezet op de diverse verbetertrajecten en worden de resultaten langzaam zichtbaar. 
Onze omgeving vraagt een organisatie die snel en flexibel inspeelt op maatschappelijke vraagstukken en opgaven. 
In 2020 zijn daar verdere stappen in gezet in lijn met “Utrecht opgavegericht, eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid”. Wij richten ons op een flexibele, vitale organisatie waar de maatschappelijke opgaven 
leidend zijn.  
 
Uiteraard kent de Provincie ook de negatieve gevolgen van corona in het eerste deel van het jaar. Deze ontwikkeling 
heeft invloed op verschillende beleidsprogramma’s en beleidsdoelen. Zo heeft corona invloed gehad op het OV. 
Het doel “reizigersgroei” is hierdoor bijgesteld. Voor de komende concessiejaren zullen nieuwe realistische 
vervoerprognoses (inclusief businesscase) moeten worden opgesteld. De uitvoering van het OV gebeurt vanaf 
medio maart conform de richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt er binnen die richtlijnen een (vrijwel) normale 
dienstregeling gereden. Landelijk zijn daarover financiële afspraken gemaakt. Daarmee is de situatie voor 2020 
redelijk stabiel, al zal er op detail niveau, op basis van de actuele vervoervraag, steeds bijgeschakeld moeten 
worden. Het vervoerplanproces voor de dienstregeling 2021 is on hold gezet. Provincie en vervoerders zullen in 
korte tijd scenario’s voor 2021 en de jaren daarna opstellen en doorrekenen. Door de landelijke steunmaatregelen 
voor 2020 zullen de financiële consequenties van corona voor de exploitatiebijdrage van het OV en regiotaxi dit 
jaar beperkt zijn. Voor de jaren daarna zijn (nog) geen landelijke afspraken gemaakt, maar de verwachting is dat in 
2021 er nog steeds sprake is van minder reizigers(inkomsten) waardoor de financiën onder druk komen te staan.  
 
Daarnaast heeft corona grote invloed op de cultuur- en erfgoedsector. Met de uitvoering van de nota “Voor Jong & 
Altijd” geven we invulling aan de ondersteuning van de sector. De geplande versterking van de samenwerking met 
gemeenten in het kader van het cultureel stedelijk regio-profiel wordt versneld door met Rijk, fondsen, en sector 
samen te werken in de aanpak van de crisis. Ook de toerisme-sector wordt hard geraakt door corona. Er wordt 
samengewerkt met de marketingorganisaties om de sector te helpen. Spreiding blijft ook daarbij uitgangspunt. Door 
de coronacrisis is de start van de Vuelta in Utrecht geannuleerd. De crisis werkt verder ook door in de realisatie 
van natuur, omdat het enkele maanden niet mogelijk was keukentafelgesprekken te hebben over de aankoop van 
gronden. 
 
De stikstofproblematiek is in 2020 een belangrijk onderwerp waarmee de Provincie te maken heeft. De doelstelling 
van 10.000 nieuwe woningen per jaar is hiermee onzeker. De stikstofproblematiek vergt extra inzet van menskracht 
en middelen. 
 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en 
waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van 
de wet. Het doel dat de provincie Utrecht nastreeft, een ‘omgevingswetproof’ provincie, blijft uiteraard overeind 
staan. 
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Financieel beeld zomernota 

 

 
 
Bijstelling lasten: min is toename van lasten en plus is afname van lasten 
Bijstelling baten: min is afname van baten en plus een toename van baten 
 
Op basis van de prognose in de nu voorliggende Zomernota verwachten we per eind 2020 uit te komen op een 
voordelig begrotingssaldo van € 12,3 mln. In de Programmabegroting 2020 werd nog uitgegaan van een voordelig 
begrotingssaldo van € 6,6 mln.  
 
De toename van dit positieve saldo met € 5,7 mln. kent verschillende oorzaken bij diverse programma’s.  
 
Zo is er een eenmalige vrijval van € 2,7 mln. aan kapitaallasten OV door een vertraging bij het project Uithoflijn. 
Voor de restauratie van de Dom valt een bedrag van € 2 mln. vrij, omdat uiteindelijk de gehele last al in 2019 in de 
jaarrekening is verwerkt. De ‘Uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023 Provincie Utrecht’ is 
halverwege 2020 vastgesteld. Hierdoor is onze verwachting dat niet het gehele budget dit jaar kan worden besteed, 
waardoor we voorstellen om een bedrag van € 1 mln. te laten vrijvallen naar de algemene middelen. Naast 
bovengenoemde posten verwachten we € 2,8 miljoen hogere baten uit de Motorrijtuigenbelasting op basis van de 
Meicirculaire. Daarnaast is in deze Zomernota het jaarlijkse rendement (disagio) op het garantieproduct van € 0,8 
mln. meegenomen. In de jaarrekening 2018 is de beginbalans voor deze obligatie gecorrigeerd, waardoor de bate 
niet in de begroting was voorzien. De uiteindelijke compensatie voor lonen en prijzen viel een kleine € 8 ton lager 
uit dat eerder ingeschat. De overige (relatief kleinere) meevallers vertegenwoordigen een afgerond bedrag van € 
1,5 mln en worden toegelicht in de tabel op pagina 7 en bij de verschillende beleidsprogramma’s. Deze voordelen 
tellen samen op tot € 11,6 mln. 
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In deze Zomernota worden ook enkele ontwikkelingen gerapporteerd die juist leiden tot extra uitgaven. Dit betreft 
bijvoorbeeld het corona steunfonds voor Cultuur van in totaal € 4 mln. in 2020, waarvan wij voorstellen om € 3,25 
mln. ten laste te brengen van de algemene middelen. Daarnaast verwachten we een €1,2 miljoen lagere Algemene 
Uitkering vanuit het provinciefonds op basis van de Meicirculaire 2020 die we eind mei jl. ontvingen. De regiodeal 
Vitale wijken versnelt. Dit betekent niet vier keer € 1 miljoen tot 2023, maar twee keer € 2 miljoen tot eind 2021. Dit 
kasritme verschil geeft een nadeel van € 1 miljoen. 
De overige hogere lasten vertegenwoordigen afgerond een bedrag van € 4 ton. De extra lasten tellen samen op tot 
€ 5,9 miljoen. 
 
Gesaldeerd met de lagere lasten en extra baten van € 11,6 mln. (die hierboven werden toegelicht) resulteert een 
verhoging van het positieve saldo met € 5,7 mln.  
 

 
 
Naast de in de tabel genoemde bijstellingen worden in deze Zomernota ook diverse bijstellingen aan u ter 
besluitvorming voorgelegd die per saldo geen financieel effect hebben op het verwachte resultaat van 2020. Dit zijn 
bijvoorbeeld kasritmebijstellingen die via de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves lopen of technische 
bijstellingen van zowel het lasten- als batensaldo. Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 7 van de 
Zomernota.  
 
Stelposten voor onvoorzien en de accountantskosten 
In deze zomernota wordt een bedrag van € 350.000 gevraagd, gericht op het opzetten van de interne controle, het 
verbeteren van de kwaliteit van de financiële data en het vergroten van de basiskennis van medewerkers door het 
trainen en opleiden. Deze maatregelen vallen binnen het Programma Versterken Financiële Functie waarover wij 
u eerder hebben gerapporteerd. In 2020 was voor onvoorziene uitgaven een bedrag gereserveerd van € 1,8 miljoen. 
Per saldo resteert na aftrek van de € 3,5 ton een bedrag van € 1,450.000. Wij stellen voor dit budget te behouden 
om eventuele onvoorziene uitgaven in de tweede helft van 2020 te financieren. De accountantskosten vallen naar 
verwachting hoger uit dan begroot en wij voorzien dat de overschrijding gefinancierd kan worden uit deze stelpost. 
Omdat de uiteindelijke rekening van de accountant voor de controles over 2018 en 2019 op dit moment nog niet 
zeker is, stellen wij u voor deze bij de Slotwijziging in december te verwerken. 
 
Personeelslasten 
Op pagina 15 van de zomernota leest u een toelichting op de personele kosten. We hebben momenteel een 
achterstand in te halen met het invullen van de fte's. Ongeveer de helft van het aantal beoogde vacatures is nu 
daadwerkelijk ingevuld en bij een kwart loopt de sollicitatie. Het achterblijven van het aantal gerealiseerde nieuwe 
formatieplekken vertaalt zich ook in een onderbesteding c.q. geprognosticeerd voordeel in salarislasten. Dit 
waarschijnlijk incidentele voordeel is nog niet verwerkt in deze zomernota. Bij de Slotwijziging zullen wij exacter 
kunnen aangeven hoe groot het geprognosticeerde voordeel zal zijn. 
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Reserves 
In deze zomernota wordt voorgesteld om € 2,5 mln. toe te voegen aan de reserve weerstandsvermogen ten 
behoeve van risico afdekking ROM en € 0,6 mln. voor de garantstelling energietransitie. Daarnaast stellen we voor 
eenmalig € 1,4 mln. aan de reserve weerstandsvermogen te onttrekken ten behoeve van de proceskosten en het 
werkbudget voor de aanpak van het stikstofdossier. Deze laatste post is voor 2021 en verder ook opgenomen in 
de kaderbrief en wordt meegenomen in de begroting 2021. 
 
Tot slot stelt het college u voor om nog in de tweede helft van 2020 € 750.000 budget uit te trekken voor corona 
flankerend economisch beleid. Dit budget wordt gebruikt om gemeenten te helpen bij de procesondersteuning om 
in winkel-, stads- en dorpskernen met winkeliers en vastgoedeigenaren samen te bekijken welke aanvullende 
maatregelen nodig zijn om blijvende leegstand te voorkomen in winkelgebieden. Ook willen we in navolging van de 
voucher regeling voor het om- en bijscholen van mensen naar de techniek sector, kijken of deze versnelling en 
intensivering van ons voorgenomen beleid ook mogelijk is in de bouw en onderwijs en zorgsector. Bij programma 
4a Economie wordt dit uitgebreider toegelicht. Omdat u dit voorstel nu voor het eerst leest, is het nog niet 
meegenomen in deze zomernota maar als een apart besluitpunt in het statenvoorstel vermeld. Indien PS hiermee 
instemt stellen wij voor het bij de Slotwijziging in december te verwerken.  
 
 
Vijfheerenlanden 
Over de financiële gevolgen van Vijfheerenlanden is de voortgang van de actuele situatie als volgt: 
In IPO-verband is dit voorjaar besloten om de integrale herijking en actualisering van het provinciefonds per 1-1-
2021 met twee jaar uit te stellen. Dit uitstel heeft consequenties voor de aanpassing van de uitkering uit het 
provinciefonds voor de provincie Utrecht als gevolg van de provinciegrenswijziging /herindeling Vijfheerenlanden. 
Op basis van het advies van Geert Jansen zullen de afspraken over de aanpassingen in de algemene uitkering van 
Zuid-Holland respectievelijk Utrecht voor 2019 en 2020 ook worden gehandhaafd voor 2021 en 2022. Zie ook de 
statenbrief van 14 april 2020, nummer 2020BEM44, ter informatie geagendeerd voor de vergadering van de 
Statencommissie BEM van 20 mei 2020.  
Er is nog geen overeenstemming bereikt met de provincie Zuid-Holland over de onderhoudsreserve welke mag 
worden overgedragen aan de provincie Utrecht voor het onderhoud aan het nu Utrechtse deel van het 
Merwedekanaal. Aan het Ministerie van BZK is gevraagd om hierover te adviseren. 
 
 
Zomernota in relatie tot kaderbrief 2021-2024 
In de kaderbrief 2021-2024 bent u geïnformeerd over het financieel beeld op hoofdlijnen en is een indicatie gegeven 
voor de meerjarenbegroting. In navolging op de kaderbrief 2021-2024 willen wij u met de zomernota inzicht geven 
in de voortgang van de in de programmabegroting 2020 opgenomen beleidsdoelen.  
 
Een groot deel van de verwachte uitgaven in verband met corona komen ten laste van het jaar 2020. Deze effecten 
zijn verwerkt in de zomernota. Daarnaast willen wij met de resultaten uit de zomernota een bijdrage leveren aan 
het scherper krijgen van de financiële ontwikkelingen en mogelijkheden. De gecombineerde informatie uit de 
jaarrekeningen 2018 en 2019 en de zomernota vormt mede de basis voor de nieuwe begroting 2021. 
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Plaats van de Zomernota 
 
De zomernota is de financiële voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar en geeft inzicht in de prognose 
voor het gehele jaar. De voortgang tot en met 31 mei 2020 wordt afgezet tegen de programmabegroting 2020, die 
vorig jaar is vastgesteld door PS.   
 
Provinciale Staten leggen in de begroting zowel de financiële kaders alsook de beleidskaders voor het komend jaar 
vast. Via de planning- en controlcyclus controleert u of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders 
realiseert. Het college stuurt en beheerst het realiseren van de beleidsdoelstellingen en de budgetten via de 
planning- en controlcyclus. Via deze cyclus van verschillende financiële producten legt zij verantwoording af aan 
PS. Elke cyclus start met een kadernota of kaderbrief, de kaders en uitgangspunten voor de begroting, daarna volgt 
de planning. De planning wordt vastgelegd in de Begroting. Na de planning volgt de uitvoering van deze planning. 
Naar aanleiding van de zomernota kan er bijsturing plaatsvinden. Daarnaast is er sprake van een Slotwijziging die 
alleen technische wijzigingen bevat. Met de Jaarrekening sluiten we de planning- en controlcyclus af. Daarmee 
evalueren we de uitvoering van het beleid en leggen we verantwoording af. 
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Leeswijzer 
 
De Zomernota is de voortgangsrapportage over het huidige begrotingsjaar 2020. De voortgang tonen wij u op 
subdoelen van de doelenbomen die in de programmabegroting 2020 voor het eerst zijn opgenomen. Hiervoor 
gebruiken we 3 symbolen: 
 

  voortgang conform planning 

  bijsturing gewenst, is wel beheersbaar 

  bijsturing noodzakelijk  
 
 
Met het gebruik van deze symbolen, willen we meer eenduidigheid in de rapportages bereiken. Indien het symbool 
"voortgang conform planning" wordt gebruikt, is naar eigen wens een toelichting opgenomen. Bij de andere 
symbolen wordt aan de hand van drie standaard vragen een toelichting gegeven. 
 

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 

Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 

 
In de begroting 2020 zijn de middelen gekoppeld aan de subdoelen. Hierdoor zullen de voortgangsrapportages in 
2020 ook inzicht geven in het inzetten van de middelen. 
 
De Zomernota sluit af met een aantal bijlagen. In bijlage 1 wordt het Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) van 
Mobiliteit en bedrijfsvoering opgenomen. In Bijlage 2 wordt de staat van begrotingssubsidies geactualiseerd. Deze 
staat vormt de grondslag om subsidies aan derden te verstrekken. In bijlage 3 wordt de voortgang vermeldt ten 
aanzien van de moties met directe financiële impact op de Provincie Utrecht. Bijlage 4 geeft de voortgang van het 
actiemanagement weer. In bijlage 5 wordt een weergave gegeven van de voortgang van de 
(complexe)investeringsprojecten en bijlage 6 van het verloop van de subsidieregelingen. De laatste bijlage geeft 
een samenvattend overzicht van alle begrotingswijzigingen per programma. 
 
De bedragen in de financiële tabellen staan weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de 
leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld in een financiële tabel. Een positief 
bedrag geeft weer per saldo hogere lasten of hogere baten. Een negatief bedrag betekent per saldo lagere lasten 
of lagere baten. 
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2. Trends en ontwikkelingen 
 
In dit hoofdstuk worden de bestuurlijke-, maatschappelijke-, en organisatorische ontwikkelingen uiteengezet.  
 

2.1 Bestuurlijke ontwikkelingen 
Hoe komen we samen sterker uit de huidige crisis? 
De (omvangrijke) decentralisaties van de afgelopen decennia hebben eraan bijgedragen dat de verhoudingen 
tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn veranderd. Het grotere takenpakket en bijbehorende 
financiële verantwoordelijkheid voor de overheden maken dat zij meer en meer van elkaar afhankelijk zijn om 
(nieuwe) verantwoordelijkheden waar te maken. Voorts dienen zich nieuwe opgaven aan, zoals de Omgevingswet 
en de Energietransitie, die extra inspanningen van de overheden vragen zoals uitgebreide participatieprocessen. 
Nieuwe opgaven die een interbestuurlijke aanpak vragen versterken de onderlinge afhankelijkheid, zoals bij de 
aanpak van de stikstofproblematiek waarbij is gekozen voor de inzet van de commissaris van de Koning, als 
rijksorgaan.  
 
Het uitvoeren van de maatschappelijke opgaven vraagt derhalve een steeds meer gecoördineerde wijze van 
samenwerken tussen overheden. Daarbij is niet langer de vraag ”ga je erover of niet?”, maar “hoe kunnen we 
samen de klus klaren?” De inwoners zien tenslotte maar één overheid en verwachten dat de overheid voor hen de 
opgaven realiseert en taken uitvoert, en letten niet op de onderlinge taakverdeling. In dat kader is het Rijk met de 
medeoverheden gestart met het Interbestuurlijk Programma (IBP) om in gezamenlijk partnerschap te komen tot 
oplossingen voor urgente maatschappelijke opgaven. Als we de inhoud van de opgaven centraal stellen kunnen 
we samen tot betere oplossingen komen. Interbestuurlijke samenwerking vraagt daarom voortdurend onze 
aandacht waarbij we ook aandacht hebben voor ieders positie en rol, blijven investeren in ons partnerschap en 
samenwerking over de domeinen heen. 
 
De minister van BZK deelt in de Thorbeckebrief van 18 oktober 2019 de analyse van de Raad van State (RvS) in 
de Vierde periodieke beschouwing: ”En nu verder, 2016”. Er is een ontwikkeling van toenemende samenwerking 
en schaalvergroting als gevolg van taakverschuiving en veranderde interbestuurlijke verhoudingen. De minister wil 
het proces van regiovorming bijsturen door gemeenten en daar waar nodig ook provincies en waterschappen beter 
toe te rusten. Er worden daarvoor drie sporen van maatregelen uitgewerkt. Deze sporen hebben betrekking op het 
versterken van de verbondenheid met inwoners en betreffen voorstellen om de participatie (Right to Challenge) en 
democratische legitimatie (aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen) te vergroten. Een ander spoor 
gaat over het gerichter (regionaal) samenwerken. Er wordt ondermeer gewerkt aan een instrumentarium en 
werkwijzen die beter aansluiten op de partnerschappen. In de vorm van o.a. City Deals, Regio Deals, Woondeals 
en het IBP wordt al ervaring opgedaan met interbestuurlijke samenwerking. Het derde spoor gaat over het beter 
toerusten van medeoverheden. In dialoog met gemeenten en provincie wordt onderzoek gedaan waar behoefte 
aan is, zowel qua wetgeving als naar ondersteuning. Mede op basis van consultatie van gemeenten, provincies, 
waterschappen en andere maatschappelijke partners is recent hierover het rapport “Ruimte in regels” opgesteld.  
 
Het is van belang dat we als overheden en samenwerkingspartners blijven nadenken hoe we de (regionale) 
maatschappelijke opgaven voor onze inwoners zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen realiseren. De coronacrisis 
maakt dit extra urgent. De majeure opgaven van de provincie gaan over het omgevingsbeleid, energietransitie, 
klimaatadaptatie, mobiliteit, stikstof en natuur. Deze opgaven staan niet op zich maar beïnvloeden ook elkaar. Dat 
maakt dat er een veelheid en vaak complexe vormen van samenwerken en belangen ontstaan die steeds hogere 
eisen stellen aan de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van de provincie Utrecht.  
Tegen de achtergrond van de geschetste ontwikkelingen en ter uitvoering van onze ambitie in het coalitieakkoord 
om samen met de gemeenten na te gaan hoe we de regionale slagkracht en kwaliteit van bestuur kunnen vergroten, 
wordt met betrokkenheid van gemeenten en waterschappen een Programma Sterk Utrechts bestuur ontwikkeld. 
Het programma heeft als doel om gemeenten, waterschappen en provincie zowel individueel als in 
(netwerk)samenwerkingsverbanden een kwalitatief sterke(re) positie in te laten nemen. Het initiatief om dit 
Programma op te stellen is besproken met het bestuur van de VNG afdeling Utrecht en kan rekenen op hun 
instemming en medewerking. 
 
De minister van BZK heeft met de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen (UvW) de Studiegroep 
Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen (april 2019) ingesteld, die verkenning uitvoert naar de ervaren 
knelpunten in de interbestuurlijke samenwerking. Daarvoor zijn drie actuele casussen onderzocht: Woningbouw: 
75.000 woningen per jaar, Ambulantisering van de GGZ en het organiseren van de Energie- en warmtetransitie. 
De studiegroep heeft in april 2020 een discussiedocument opgeleverd: “Nederland heeft één overheid nodig”. De 
opbrengst van de discussie over oplossingsrichtingen van de knelpunten wordt opgenomen in het eindrapport dat 
in zomer van 2020 verschijnt. Het rapport kan ons verder helpen om bestaande en toekomstige samenwerkingen 
te verbeteren.  
  
De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft op verzoek van de minister van BZK en het Interprovinciaal 
Overleg (IPO) op 1 mei 2020 advies uitgebracht over de financiële gevolgen van een (gedeeltelijke) vrijstelling van 
de motorrijtuigenbelasting (MRB) van elektrische auto’s voor de provinciale opcenten. Dit in het kader van het 
beleidsvoornemen van het Rijk om voor de periode 2021-2024 elektrische auto’s vrij te stellen van de MRB en de 
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hybride auto’s gedeeltelijk daarvan vrij te stellen. Het ROB concludeert dat de provincies een wezenlijk verlies van 
inkomsten hebben bij de invoering van deze maatregel.    
Het ROB merkt tot slot op dat het een politiek-bestuurlijke weging van het Rijk is om het verlies van opcenten MRB 
aan de provincies te vergoeden. Het advies vormt de basis voor een overleg tussen de minister van BZK en het 
IPO over de derving van de inkomsten van opcenten bij de invoering van (gedeeltelijke) vrijstelling van MRB voor 
elektrische auto’s. 
 

2.2 Maatschappelijke ontwikkelingen 
2.2.1 Impact corona op de Provincie 
De wereldwijde uitbraak van het corona-virus heeft geleid tot veel ziekte en sterfgevallen en een enorme druk op 
de zorgsector. Om de snelle verspreiding van het virus te stoppen heeft het kabinet op 15 maart 2020 vergaande 
maatregelen afgekondigd. Dit heeft o.a. geleid tot sluiting van winkels, horeca, recreatieve voorzieningen en 
festivals en massaal thuiswerken en thuisonderwijs. De impact op de samenleving is enorm, zowel in economische 
als sociale zin. De provincie Utrecht heeft op 2 wijzen een crisisaanpak vormgegeven.  
 
Een kernteam onder leiding van de provinciesecretaris zorgt ervoor dat we als werkgever voldoen aan de richtlijnen 
van thuiswerken en ‘social distancing’. Zo zetten we optimaal in op de gezondheid van onze eigen medewerkers, 
houden we rekening met anderen en met voorzieningen -zoals OV- door het aantal bewegingen van onze 
medewerkers terug te dringen en continueren we onze werkzaamheden (voornamelijk vanuit huis).  
We hebben daartoe onder andere het digitaal werken voor alle medewerkers mogelijk gemaakt door het versneld 
uitrollen van de noodzakelijk applicaties. Dit heeft geleid tot de unieke situatie dat ook Provinciale Staten, evenals 
het college van Gedeputeerde Staten, digitaal vanuit huis vergadert. Verder hebben we alle medewerkers in 
provinciale dienst de mogelijkheid geboden om de thuiswerkplek naar behoren in te richten door daarvoor een 
beperkt bedrag te bieden en door provinciaal materiaal tijdelijk uit te lenen.  
Het management is zich bewust van de impact van corona en heeft meer dan ooit aandacht voor het welbevinden 
van haar medewerkers. Zij wordt daarin bijgestaan door de bedrijfsmaatschappelijk adviseur. 
De provinciale locaties zijn inmiddels ingericht op een gedeeltelijke terugkeer van de medewerkers, passend bij de 
RIVM-richtlijnen en bij de anderhalvemeter samenleving.  
 
Als organisatie willen we lering trekken uit de manier van werken die ons met de coronacrisis is overkomen. Middels 
een enquête, die door een groot percentage van de medewerkers is ingevuld, is inzicht gekregen welke zaken we 
als onderdeel van de doorontwikkeling van de organisatie willen behouden en daarin een plek willen geven. 
 
Parallel aan de zorg voor de eigen medewerkers hebben we ons gericht op de maatschappelijke effecten. Eind 
maart is onder leiding van gedeputeerde Strijk de provinciale Taskforce corona ingericht. De Taskforce is erop 
gericht de majeure effecten op de economie, culturele instellingen en het openbaar vervoer als gevolg van de 
Corona-maatregelen gecoördineerd te bestrijden in aansluiting op de steunmaatregelen vanuit het Rijk en de inzet 
van onze 26 gemeenten. Door middel van statenbrieven hebben wij u regelmatig over de inzet van de Taskforce 
geïnformeerd. Ook hebben wij hierover met u in diverse commissievergaderingen van gedachten gewisseld. 
Inmiddels is de taskforce Corona opgeheven en vindt de sturing op flankerend beleid weer plaats via de domeinen. 
 
De Taskforce richtte zich op het organiseren van frequent contact met gemeenten, bedrijven en instellingen over 
de impact van het coronavirus. Op grond van die informatie proberen we te voorzien in directe ondersteuning bij 
gemeentelijke werkzaamheden, zijn we signalerend richting Rijk over hiaten in de geboden steunmaatregelen en 
organiseren we waar nodig provinciale ondersteuning. Andere belangrijke pijler is het aanbieden van een monitor, 
waarmee wijzelf en gemeenten herhaaldelijk de impact op de Utrechtse samenleving en werkgelegenheid meten. 
Daarmee leggen we basis om periodiek onze inzet te toetsen. 
 
In onze aanpak hebben we twee duidelijke rollen onderscheiden: die van opdrachtgever en die van middenbestuur. 
Als opdrachtgever zijn wij een belangrijke levensader voor verschillende Utrechtse en nationale ondernemingen. 
Denkt u bijvoorbeeld aan aannemers, ZZP-ers, natuurorganisaties, culturele instellingen en Recreatieschap Midden 
Nederland. Als opdrachtgever hebben we ingezet op continuering van onze projecten. Ook zorgen we voor snelle 
uitbetaling van facturen. We hebben voor Recreatie Midden Nederland en onze vervoerbedrijven bevoorschotting 
van onze bijdragen geregeld om acute financiële nood te voorkomen We gaan soepel om met toegekende 
subsidies; waar reeds kosten zijn gemaakt mogen subsidies gehouden worden, ook als het beoogde product 
uiteindelijk niet geleverd wordt. Als middenbestuur in het publiek domein zetten we in op verbinding tussen partijen 
en ondersteuning van gemeenten en belangengroeperingen met kennis en informatie over actuele ontwikkelingen 
(zoals bijvoorbeeld de monitor en de wekelijkse contacten met gemeenten). Ook hebben we personeel uitgeleend 
aan gemeenten, RUD en GGD voor ondersteuning bij subsidieverlening, handhaving en communicatie. Hetzelfde 
geldt voor materiaal, zoals het beschikbaar stellen van verkeersborden en matrixborden om recreatiegebieden af 
te sluiten voor bezoek. Hierbij is steeds ook sprake met een nadrukkelijke relatie met de veiligheidsregio waarin de 
commissaris van de Koning en de burgemeesters toezien op de openbare orde en veiligheid.  
 
Speciale zorg hadden wij als opdrachtgever voor het regionaal openbaar vervoer, dat door het kabinet is 
aangewezen als vitale dienst. De afgelopen maanden hebben we samen met onze vervoerders ingezet op het 
aanbieden van veilig openbaar vervoer voor personeel en reiziger. Dit vroeg om maatregelen in de trein en tram 
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om bestuurders af te schermen van reizigers en voldoende afstand tussen reizigers te borgen. Ook vroeg dit om 
veel flexibiliteit van vervoerders om het benodigde reisproduct te bieden, waar sprake was van aanzienlijke uitval 
van personeel. Ondanks dat het aantal reizigers terugviel tot 15% van het reguliere aantal, moesten we wel het 
merendeel van de reguliere dienstregeling handhaven. Terugkijkend kunnen we constateren dat dit succesvol is 
verlopen.  
 
De financiële impact hiervan is wel groot. Op het moment dat de reisvraag op 25% van de reguliere vraag uitkwam, 
moesten we volledig de oude dienstregeling oppakken. Door de wegvallende reizigersopbrengsten is maandelijks 
sprake van een tekort van circa € 5 mln. per maand. Daarnaast zijn kosten gemaakt om het materieel geschikt te 
maken voor de 1,5 meter samenleving. Met het Rijk hebben we samen met de andere vervoersautoriteiten en 
vervoerders afspraken gemaakt over financiële compensatie voor die eenmalige kosten en de inkomstenderving in 
2020. Hiermee lijken de financiële risico’s voor 2020 beperkt. Via een statenbrief hebben wij u hierover 
geïnformeerd. 
 
Met de provinciale aanpak van de coronacrisis zijn ook andere financiële inspanningen gemoeid. Ook daar bent u 
steeds via separate statenvoorstellen over geïnformeerd. In gevallen gaat het om ombuiging van de inzet binnen 
bestaande programma’s. Een belangrijk voorbeeld daarvan zijn de MKB-vouchers die erop gericht zijn 
ondernemers te ondersteunen met advies over de wijze waarop ze hun onderneming door de crisis loodsen en/of 
de transitie maken naar een andere wijze van werken. Daarnaast heeft u besloten tot het vrijmaken van € 4 mln.  
in het lopende jaar voor een cultuurfonds voor getroffen culturele instellingen. Daarnaast is besloten tot 
ondersteuning van de lokale media en bent u geïnformeerd over verwachte meerkosten op het project Vernieuwing 
Regionale Tram waarin de coronacrisis een grote rol speelt. 
 
Bij de Kaderbrief 2021 hebben wij u geïnformeerd over de verwachte meerkosten en risico’s ten gevolge van de 
coronacrisis in 2021. 
 
Tot slot hebben we met het kabinet afspraken gemaakt over bevriezing van het accres tijdens de regeerperiode 
van het huidige kabinet. Voor de periode daarop kijken we uiteraard naar de gevolgen van deze periode op het 
provinciefonds. Aannemelijk is dat de huidige grote rijksuitgaven op termijn vragen om bezuinigingen. 
 

2.2.2 Stikstof 
Voorgeschiedenis 
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het toenmalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) vernietigd. Hiermee 
kwam vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming voor een groot deel stil te liggen en waren 
nieuwe stikstofuitstotende activiteiten, of wijzigingen van bestaande activiteiten, veelal niet meer mogelijk.  
 
Opstarten vergunningverlening 
Na de vernietiging van het PAS zijn de provincies en het Rijk aan de slag gegaan met de bekende methoden voor 
vergunningverlening zoals die reeks golden voor het PAS, namelijk intern en extern salderen. Dit heeft geleid tot 
het vaststellen van een set beleidsregels intern en extern salderen in oktober, die in december is gewijzigd nadat 
er verschillen waren geconstateerd in beleid tussen Rijk en provincies. Voor toezicht & handhaving is een strategie 
opgesteld op basis van de landelijk vastgestelde handhavingsstrategie, waarbij relevant is in hoeverre iemand 
opzettelijk heeft gehandeld. Dat betekent concreet dat onder het PAS vrijgestelde activiteiten, die nu alsnog 
vergunning plichtig waren, zoveel mogelijk gedoogd worden.  
 
Stikstof en woningbouwprojecten 
Door stikstofeffecten kunnen grotere bouwprojecten, zoals woningbouwprojecten, vertraging oplopen of stil liggen. 
Het Rijk heeft het Stikstofregistratiesysteem (SSRS) opgezet om de stikstofruimte van bronmaatregelen uit te 
kunnen geven aan woningbouwprojecten en grote infrastructuurprojecten (MIRT). De effecten van het verlagen van 
de snelheid op snelwegen tot 100 km/uur overdag is reeds opgenomen en in Utrecht zijn meerdere 
woningbouwaanvragen binnen gekomen die van deze ruimte gebruik willen maken. Daarnaast is het Rijk met de 
bouwsector in overleg naar aanleiding van het advies van de commissie Remkes, om een drempelwaarde in te 
stellen voor de bouwsector.  
 
Op weg naar een structurele oplossing 
Op verzoek van de Tweede Kamer zijn twee onafhankelijke adviescommissies ingesteld o.l.v. de heren Remkes 
en Hordijk. De commissie Remkes heeft een eindadvies uitgebracht voor de structurele aanpak van de 
stikstofproblematiek. . Hierop vooruitlopend heeft het Rijk reeds een aanpak aangekondigd in haar Kamerbrief van 
24 april 2020. Er is een pakket aangekondigd van ongeveer € 5 miljard, waarvoor een deel wordt ingezet voor het 
uitvoeren van extra herstelmaatregelen en een deel voor het doorvoeren van bronmaatregelen. De 
bronmaatregelen, in combinatie met de autonome daling, moeten er voor zorgen dat in 2030 er in minder dan 50% 
van het stikstofgevoelig areaal in Natura 2000-gebieden nog sprake is van een overschrijding van de drempel 
waarboven schade door stikstofdepositie niet is uit te sluiten (de KDW, of Kritische Depositie Waarde). Naar 
aanleiding van het rapport van de commissie Remkes is de streefwaarde in de aanpak van het kabinet omgezet 
naar een resultaatverplichting. Het Rijk komt nog met een uitgebreidere reactie op het rapport. Ook de commissie 
Hordijk heeft haar eindadvies uitgebracht en geeft daarin verbeterpunten mee voor het meet- en 
rekeninstrumentarium aan het Rijk. 
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De gebiedsgerichte aanpak 
De provincies staan primair aan de lat voor de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Dit betreft de aanpak van de 
problematiek op lokale schaal, direct rondom de Natura 2000-gebieden, waarbij de provincies zijn aangewezen als 
gebiedsregisseur. De provincie Utrecht heeft haar aanpak verwoord in een leidraad. De provincie steekt daarbij in 
op drie hoofdaspecten: het versterken van de natuur middels aanvullende herstelmaatregelen, het doorlopen van 
een gebiedsproces wat leidt tot verduurzaming van de lokale activiteiten (en een stikstofdaling) en de stimulatie 
van innovatie, omvorming en extensivering (stikstofdaling bij bestaande en blijvende activiteiten). De provincie is 
hierbij deels afhankelijk van een door het Rijk aangekondigde opkoopregeling voor veehouderijen. 
 
Personele bezetting 
De werkorganisatie heeft zich ingesteld op de hectiek die hoort bij de stikstofproblematiek. Zo zitten de 
gedeputeerden met de portefeuilles vitaal platteland en VTH, tezamen met de commissaris van de Koning in zijn 
functie als Rijksheer, in de Bestuurlijke Taskforce Stikstof. Deze taskforce verzorgt de wekelijkse bestuurlijke 
aansturing. Daarbij is ook een ambtelijke evenknie ingesteld. Dagelijkse beleidstaken en vormgeving van de 
gebiedsgerichte aanpak worden opgepakt door een klein kernteam stikstof. Beperkte verspreiding van kennis is 
daarbij een risico. Momenteel wordt onderzocht welke personele extra capaciteit nodig is om de continuïteit in 
kennis en kunde te waarborgen. Bij vergunningverlening is het team uitgebreid met tijdelijke versterking voor zowel 
vergunningverlening, als ook voor een specifieke helpdesk voor stikstofvragen. Ook daar is mogelijk permanente 
versterking noodzakelijk.  
 
Risico’s en beheermaatregelen 
Omdat met een schone lei begonnen wordt door de val van het PAS, wordt er nieuw beleid, wet- en regelgeving 
ontwikkeld. Deze worden weliswaar gestaafd om aan de nieuwste jurisprudentie te voldoen, maar zullen zelf ook 
door de Rechter getoetst moeten worden. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de nieuwe vrijstelling voor beweiden en 
voor de beleidsregels intern en extern salderen. Een deel van het werkbudget van de Taskforce is gealloceerd om 
eventuele proceskosten die voortvloeien uit rechtszaken te kunnen voldoen. Indien het aantal vergunningen sterk 
toeneemt voordat definitieve uitspraken van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beschikbaar 
zijn, kan mogelijk aanvullend budget noodzakelijk zijn.  
 

2.3 Organisatorische ontwikkelingen 
 

2.3.1 Voortgang 100 nieuwe formatieplaatsen 
De uitvoering van een ambitieus coalitieakkoord vraagt om een organisatie die op orde is. In de 
Programmabegroting 2020 hebben we middelen gereserveerd voor het aannemen van meer medewerkers met een 
dienstverband; voor een derde bij bedrijfsvoering en financiën, voor twee derde bij de uitvoering van onze 
programma’s. In totaal gaat het om 100 nieuwe formatieplaatsen (uitgedrukt in fte: fulltime-equivalent), die volgens 
onderstaand overzicht (meerjarig) verdeeld zijn over de programma’s.  
 

 
 
We hebben momenteel een achterstand in te halen met het invullen van de fte's. Ongeveer de helft van het aantal 
beoogde vacatures is nu daadwerkelijk ingevuld en bij een kwart loopt de sollicitatie nog of zit de procedure in de 
afrondende fase. We werken ernaar toe om in het najaar de werving ten behoeve van de extra personele inzet zo 
veel mogelijk afgerond te hebben, onder voorbehoud van Corona-gevolgen en -maatregelen (zie ook de vorige 
paragraaf). 
 
Door het wervingsproces zo veel mogelijk digitaal te laten verlopen (zoals met videobellen via o.a. MS teams) 
hebben we de afgelopen periode geprobeerd de voortgang er in te houden. Ondank de beperkingen als gevolg van 
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de Corona-crisis, konden we daardoor toch vacatures blijven invullen, ook voor reguliere en bestaande functies, 
echter in een lager tempo.  
 
Het achterblijven van het aantal gerealiseerde nieuwe formatieplekken vertaalt zich ook in een onderbesteding c.q. 
geprognosticeerd voordeel in salarislasten. Daarnaast houden wij rekening met inhuurbudget. Bij de Slotwijziging 
zullen wij exacter kunnen aangeven hoe groot het geprognosticeerde voordeel zal zijn. 
 
Afgelopen circa 8 jaar is nadrukkelijk gestuurd op het versterken van de uitvoeringsgerichtheid van de organisatie. 
Dit heeft zich ook vertaald in de samenstelling van de personele inzet bij de inhoudelijke domeinen, waar veel 
aandacht is geweest op versterking van de projectvaardigheden. We moeten nu constateren dat we daarmee 
onbedoeld hebben ingeboet op onze inhoudelijke adviescapaciteit. Binnen de ruimtelijke domeinen wordt een 
steeds groter beroep gedaan op een gelijkblijvend of zelfs krimpend aantal inhoudelijk ‘experts’. Ook voor onze 
nieuwe ambities is inzet van deze expertise nodig, maar geconstateerd wordt dat hier in toenemende mate een 
personeel knelpunt optreedt en de werkdruk van de inhoudelijk adviseurs hoog is. 
 
  



16 

3.  Financiële samenvatting Zomernota 2020 
 

3.1 Ontwikkeling algemene dekkingsmiddelen en stelposten 
 
Samenvatting ontwikkeling algemene dekkingsmiddelen 

 
Saldo treasury 
Het verwachte rentepercentage schatkistbankieren voor het gehele jaar 2020 blijft op 0%. De rente op verstrekte 
leningen vanuit publiek belang brengt renteopbrengsten met zich mee. Het rendement op de obligatie is € 0,8 
mln. 
 
Dividend 
Drinkwaterbedrijf Vitens gaat geen dividend uitkeren. De reden om geen dividend uit te keren is een enorme 
investeringsopgave waar het drinkwaterbedrijf zegt voor te staan. Door de toenemende vraag naar water en 
veranderingen in het klimaat en verspreidde regenval, moet Vitens fors investeren in de komende jaren. 
 
Uitkering Provinciefonds 
De beginstand van het provinciefonds in de Zomernota 2020 is gebaseerd op de Meicirculaire provinciefonds 2019 
Een aantal ontwikkelingen hebben de stand tot en met meicirculaire van het provinciefonds 2020 beïnvloed 
- Aanpassing van het accres in met name de septembercirculaire 2019 in jaarschijf 2020  
- Aanpassing van de maatstaven in decembercirculaire 2019 in jaarschijf 2020 
 
De toename van uitkering uit het provinciefonds vanwege fusiegemeente Vijfheerenlanden was al verwerkt in de  
Begroting 2020. 
 
Het kabinet heeft samen met de koepels van de decentrale overheden in deze corona-periode besloten om de 
schommelingen in het accres te dempen door de volume en loon- en prijsontwikkelingen in de meicirculaire 2020 
te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021. Het is aan het nieuwe kabinet om in overleg met de koepels van de 
decentrale overheden te besluiten hoe in de toekomst met het accres om te gaan.  
 
Opcenten motorrijtuigenbelasting 
In de Begroting 2020 is voor de raming van de verwachte opbrengst uitgegaan van de raming die door het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geformuleerd in de meicirculaire van het Provinciefonds van 
het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Op die basis is de opbrengst voor 2020 in de Begroting geraamd op 
128,0 mln. euro. Daarnaast is een jaarlijkse groei voorzien van 0,4% voor de jaren daaropvolgend.  
 
Uit de meicirculaire 2020 is thans gebleken dat de opbrengst voor het jaar 2020 wordt geraamd op € 130,8 mln. 
Daarnaast is de verwachte jaarlijkse groei van deze opbrengst aangepast naar 0,2%.  
 
Gelet op de opbrengsten van de eerste maanden van 2020 wordt voorgesteld de verwachte opbrengst voor het 
jaar 2020 in lijn met de raming in de meicirculaire 2020 aan te passen naar € 130,8 mln. Hierbij dient wel te worden 
opgemerkt dat de Coronacrisis mogelijk een negatieve invloed kan hebben op de uiteindelijke opbrengst over 2020 
door met name een afname in de verkoop van motorrijtuigen, de oninbaarheid van opcenten en het buiten gebruik 
stellen van motorrijtuigen. 
 
Overig 
In de Begroting 2020 is € 8,2 mln. begroot voor de kosten als gevolg van opname van de gemeente 
Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht. In de begroting is dit nog niet vertaald naar de beleidsprogramma's, omdat 
de concept overeenkomst "Financiële afwikkeling provinciale rechten en verplichtingen bij herindeling 
Vijfheerenlanden" nog niet definitief is. In deze Zomernota stellen wij voor om de volgende bedragen toe te kennen 
aan de beleidsprogramma's waar de kosten m.b.t. Vijfheerenlanden ook gemaakt worden: 
 
Programma 2. Landelijk gebied à € 3,3 mln 
- Subsidieaanvragen op gebied van natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer: € 1,3 mln. 
- Natura 2000/Programma aanpak stikstof: € 1,0 mln 
- Begrenzingenplan 30 ha. nieuwe natuur NNN: € 0,3 mln. 
- Faunaschade gebiedsuitbreiding: € 0,2 mln. 
- Faunafonds: € 0,1 mln. 
- Extra capaciteitsinzet: € 0,9 mln. 
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Programma 3. Water, Bodem, Milieu à € 0,5 mln 

- Extra werkzaamheden RUD agv groter werkgebied: € 0,4 mln. 

- Extra capaciteitsinzet: € 0,15 mln. 
 
Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV) à € 2,2 mln. 
- Vast en variabel onderhoud: € 2,2 mln. 
 
Programma 5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer à € 1,7 mln.  
- Openbaar vervoer concessie: € 1,7 mln.  
 
Programma 6. Cultuur en erfgoed à € 0,2 mln. 
- BiSC Utrecht: € 0,1 mln. 
- Restauratiesubsidie molens: € 0,1 mln. 
- Kunst Centraal: € 23.000 
- Landschap erfgoed Utrecht: € 15.000 
 
Bedrijfsvoering à € 0,2 mln. 
- Bijdrage organisatiekosten inzake Programma landelijk gebied en BWE (bodem, water en milieu): € 0,1 mln. 
 
Het bedrag van € 0,2 mln. dat aan prognose is opgenomen in deze Zomernota betreft de bijdrage van de provincie 
Utrecht in de financiële problematiek van de provincie Zeeland. Dit betreft een effectuering van het advies van de 
tijdelijke commissie Jansen, zoals in de Begroting 2020 is toegelicht. De toegekende budgetten zijn gebaseerd op 
ramingen. De komende maanden wordt gewerkt aan het verkrijgen van meer duidelijkheid over de precieze 
bedragen die bij de budgetten worden toegevoegd.  
 
Samenvatting ontwikkeling stelposten 

 
 
Stelpost onvoorzien 
Met ingang van de Begroting 2020 is de stelpost Onvoorzien opgehoogd naar € 1,8 mln. In deze Zomernota stellen 
wij voor om daaruit de kosten te financieren voor het programma Versterking Financiële functie, door deze bedragen 
over te hevelen naar de beleidsprogramma's waar de realisatie plaatsvindt. 
 
Programma Versterking Financiële Functie in Bedrijfsvoering (Overhead) (lasten € 350.000) 
In onze Statenbrief van 7 januari, met kenmerk 2020AC04 zijn de Provinciale Staten geïnformeerd over de 
intensivering en versnelling van het Programma Versterking Financiële Functie. Voor het jaar 2020 is incidenteel € 
0,35 mln benodigd. Deze kosten zijn voornamelijk gericht op het opzetten van de nieuwe interne controle, het 
verbeteren van de kwaliteit van de financiële data en het vergroten van de basiskennis door het trainen en opleiden 
van medewerkers.  
 
Per saldo resteert 1,45 mln., waarvan wij voorstellen om dit budget te behouden om eventuele onvoorziene uitgaven 
in de tweede helft van 2020 uit te financieren. Wij denken hierbij o.a. aan de extra accountantskosten. 
 
Stelpost loon en prijsontwikkeling 
In deze Zomernota stellen wij voor om volgende bedragen toe te kennen aan de betreffende beleidsprogramma's, 
om daarmee de kosten te financieren die betrekking hebben op loon- en prijsontwikkeling.  
Programma 6. Cultuur en erfgoed 
- Indexering budget Statenjacht: € 3.000 
 
Programma 7. Bestuur en middelen 
-  Indexering budget fractievoorzittersvergoeding: € 44.000 
 
Het bedrag dat resteert na toekenning van deze budgetten betreft € 0,8 mln. Wij stellen voor om dit bedrag te laten 
vrijvallen.  
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Saldo saldireserve 
  

 
 
De onttrekking uit de saldireserve van de bestemmingsvoorstellen uit de jaarrekeningen 2018/2019 zijn onder 
voorbehoud opgenomen. Deze zijn tenslotte nog niet vastgesteld door uw staten.  
 
 
Saldo reserve weerstandsvermogen 
 

 
 
Energietransitie 
Voor de toelichting verwijzen wij u door naar paragraaf 3.2. Voor de te verwachte garanties is € 0,6 mln toegevoegd 
aan de reserve weerstandsvermogen.  
 
Risico afdekking ROM 
Op 29 mei 2020 is, met een vertraging van een aantal weken door de voorhangprocedure van de Tweede Kamer, 
de ROM Regio Utrecht opgericht. Daarmee gaan we na de fase van verkennen, kwartiermaken en inrichten van de 
ROM, naar een fase waarin we bedrijven in hun ontwikkeling en financiering kunnen ondersteunen. De ROM richt 
zich hierbij in lijn met de Regionale Economische Agenda (REA) op bedrijven die een bijdrage leveren aan ‘gezond 
stedelijk leven’; toekomstbestendige leefomgeving, gezonde mensen en waardevolle digitalisering. Voor de 
provincie Utrecht betekent dit ook een verschuiving van (mede-)oprichter naar aandeelhouder. Met een 
exploitatiebijdrage van €750.000,- per jaar en een aandeel van 36% (agiostorting van €8 mln.) in de ROM Regio 
Utrecht bij de start is provincie Utrecht samen met het Ministerie van EZK de grootste aandeelhouder. De 
internationale taken en werkzaamheden van Invest Utrecht (onderdeel provincie Utrecht) gaan over naar de ROM 
Regio Utrecht. Voor de 9 medewerkers die het betreft is een akkoord gesloten met de OR en de Bonden om een 
zorgvuldige overgang te waarborgen. 
 
Voor de risico afdekking ROM wordt € 2,5 mln. toegevoegd aan de reserve weerstandsvermogen. 
 
Stikstof 
Dagelijkse beleidstaken en vormgeving van de gebiedsgerichte aanpak worden opgepakt door een klein kernteam 
stikstof. Beperkte verspreiding van kennis is daarbij een risico. Momenteel wordt onderzocht welke personele extra 
capaciteit nodig is om de continuïteit in kennis en kunde te waarborgen. Bij vergunningverlening is het team 
uitgebreid met tijdelijke versterking voor zowel vergunningverlening, als ook voor een specifieke helpdesk voor 
stikstofvragen. Ook daar is mogelijk permanente versterking noodzakelijk.  
 
Om de organisatiekosten, extra bijdrage aan het IPO en externe onderzoeken te dekken, hebben Provinciale Staten 
op 3 juni besloten om € 1,4 mln te onttrekken aan de bestemmingsreserve weerstandsvermogen. Het risico was 
voorzien dat de rechter de PAS zou kunnen vernietigen en dat daarmee kosten mee zijn gemoeid.  
 
 
 

  



19 

3.2 Ontwikkelingen risicomanagement 
Wanneer een (maatschappelijke) ontwikkeling voldoet aan de criteria van de 3 O’s: onvoorzien, onvermijdbaar en 
onuitstelbaar, is deze verwerkt in de zomernota. Met de zomernota heeft de provincie gekozen voor één 
begrotingswijzigingsmoment per jaar met als peildatum eind mei. Een consequentie daarvan is dat de kans dat de 
opgegeven prognose wijzigt door in het bijzonder, onvoorziene (wettelijke) uitgaven, groter wordt. In het onderdeel 
ontwikkelingen risicomanagement worden (maatschappelijke) ontwikkelingen genoemd die kunnen leiden tot 
onvoorziene (wettelijke) uitgaven danwel tot een hoger risicoprofiel.   
 
Coronacrisis 
Binnen de provincie heeft er een risico-inventarisatie plaatsgevonden naar de financiële effecten van de 
coronacrisis op onder andere het weerstandsvermogen. Voor een aantal risico’s hebben wij ingeschat dat de kans 
dat het risico zich voordoet groter is dan 50%. In de kernnota Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2016) is 
de beleidslijn vastgelegd dat dergelijke risico’s dan als last genomen dienen te worden. Een groot deel van de 
verwachte uitgaven in verband met de coronacrisis komen ten laste van het jaar 2020. Deze effecten (zoals 
bijvoorbeeld de verhoging van het krediet voor de vernieuwde regionale tramlijn regio Utrecht) zijn dan ook verwerkt 
in de zomernota 2020.  
 
Daarnaast zijn er naar aanleiding van de coronacrisis risico’s opgenomen in het provincie breed 
risicomanagementsysteem, zodat er rekening mee wordt gehouden in het weerstandsvermogen. De omvang van 
het bedrag aan risico’s dat is geïnventariseerd met betrekking tot de coronacrisis, en dat voldoet aan ons vigerend 
risicobeleid, is met de huidige kennis bepaald op ongeveer € 21,4 mln. Als we de algemene risico’s en de 
coronacrisis gerelateerde risico’s bij elkaar optellen, dan telt het op tot een totaal aan risico’s van € 137,1 mln. Via 
de statistische simulatie is berekend dat een benodigde weerstandscapaciteit € 16,3 mln. moet zijn. In de 
programmabegroting van 2020 staat dat de omvang van de reserve weerstandsvermogen € 30,9 mln. bedraagt. 
De reserve weerstandsvermogen in relatie tot het vereist weerstandsvermogen (ratio weerstandsvermogen) kent 
een kwalificatie van € 30,9 mln. / € 16,3 mln. = 1.9 = ruim voldoende. Daarmee wordt voldaan aan de in het 
coalitieakkoord opgenomen afspraak dat de ratio weerstandsvermogen minimaal 1.0 moet bedragen.   

 
Hoewel het ernaar uitziet dat het effect wat de coronacrisis op onze maatschappij heeft afneemt, blijft de 
ontwikkeling daarvan een onzekerheid opleveren voor het realiseren van de doelstellingen zoals opgenomen in de 
begroting van de provincie.  
 
Energietransitie 
Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen is een transitie nodig naar andere energiebronnen, tezamen 
met een grootschalige energiebesparing. De ambitie van de provincie is om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat 
betekent dat in 2040 in de provincie de vraag naar energie even groot is als het aanbod aan duurzame energie. 
Om dit te kunnen realiseren is een instrumentarium ontwikkeld. Eén van de instrumenten binnen het programma 
Energietransitie is het afgeven van garantstellingen. In 2020 zullen naar verwachting in het kader van de 
energietransitie meerdere garantstellingen worden afgegeven. Wanneer een garantstelling wordt afgegeven zal er 
een bedrag (risicopremie) worden gestort in de reserve weerstandsvermogen.  
 

3.3 Financieringsinstrumenten 
Inleiding 
De inzet van financiële beleidsinstrumenten, zoals geborgde leningen en verstrekte leningen, past bij de tijdsgeest 
waarin de provincie en andere lokale overheden in toenemende mate kiezen voor een faciliterende rol. Dit betekent 
dat zij realisatie van publieke doelstellingen steeds vaker geheel of gedeeltelijk onderbrengen bij (private) partijen. 
 
Vanuit het beleid wordt als eerste beoordeeld of een financieringsinstrument geschikt is om bij te dragen aan de te 
realiseren doelen. In de nota Financieringsbeleid zijn de kaders van de financieringsinstrumenten vastgesteld. 
Provinciale Staten worden in de Zomernota geïnformeerd over de huidige en te verwachte geborgde en de 
verstrekte leningen in 2020.  
 
Garantstellingen 
Energietransitie 
Voor de toelichting hieromtrent verwijzen wij u door naar paragraaf 3.2.  
 
Verstrekte leningen 
In de nota Financieringen is opgenomen dat PS in de P&C producten geïnformeerd wordt over het verloop van de 
verstrekte leningen. Een voorwaarde hiervan is dat onder meer de omvang van de verstrekte leningen onder het 
plafond van € 20 mln. blijft. De omvang van de verstrekte leningen zit ruim onder € 10 mln. De verwachting is niet 
dat het plafond in 2020 overschreden wordt. 
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3.4 Overig 
3.4.1 Compensatie extra kosten Corona-crisis 
Op 28 mei hebben de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over 
aanvullende maatregelen die het kabinet – vooruitlopend op het volledig in beeld brengen van de financiële 
gevolgen van Corona voor de medeoverheden voor de periode tot en met 1 juni – heeft genomen om 
medeoverheden te compenseren.  
 
Het doel is om medio augustus een compleet beeld te hebben van de impact van de Corona-aanpak op de 
medeoverheden voor de periode tot 1 juni 2020. De hoogte en omvang van de reële compensatie vraagt een 
politieke bestuurlijke afweging, waarbij het uitgangspunt is dat de medeoverheden er als gevolg van de Corona-
aanpak niet slechter voor komen te staan dan daarvoor.  
 
Voor de periode na 1 juni, trekken Rijk en medeoverheden samen op bij de invulling van de nodige maatregelen en 
om de sociaaleconomische crisis het hoofd te bieden. Samen wordt bekeken welke reële compensatie nodig is op 
basis van hogere uitgaven en gederfde inkomsten. 
 

3.4.2 Grondbeleid 
In september 2020 komt in PS de nieuwe Nota Grondbeleid 2020 ter vaststelling. Deze nota geeft een kader 
waarbinnen de provincie handelt op het gebied van grondtransacties. Het grondbeleid bestaat uit het organiseren 
van processen, kennis, grondbeheer en instrumenten zoals de aan- en verkoop van gronden.  
 
Uitgangspunt is dat het grondbeleid binnen de provincie opgavegericht is. Grond is dan één van de middelen die 
door de provincie ingezet kunnen worden om haar doelen te bereiken. Over de grondtransacties is als kader 
meegegeven:  

• De provincie handelt marktconform, transparant, openbaar en conform gelijkberechtiging; 

• Anticiperende verwerving is mogelijk; 

• Provincie voert geen grondexploitatie ‘tenzij’.  
 
Om het nieuwe grondbeleid te borgen zijn de processen beschreven. Zij kunnen ook onafhankelijk worden getoetst. 
Daarbij is rekening gehouden met voldoende functiescheiding en de borging van de verschillende risico’s die 
samenhangen met verwerving en uitgifte van grond door de provincie. 
 

3.4.3 Subsidies 
In bijlage 6 is meer inzicht gegeven ten aanzien van de lopende subsidieregelingen is het toegekende bedrag tot 
31-05-2020 aan subsidies vergeleken met de begroting 2020. Daarnaast is de verwachte prognose 2020 weer 
gegeven. Afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn toegelicht.  
 
3.4.4 Meerjarenonderhoudsplannen als basis voor onderhoudsvoorzieningen 
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2020 heeft uw Staten aan ons de opdracht gegeven om de 
mogelijkheid te onderzoeken om meerjarenonderhoudsplannen de basis te laten zijn voor het creëren van 
onderhoudsvoorzieningen in plaats van onderhoudsreserves. In die door u vastgestelde begroting zijn er twee 
reserves opgenomen die voldoen aan de classificatie van “onderhoudsreserves”. Dat zijn:  

- Reserve beheer & onderhoud (vaar)wegen; 
- Reserve beheer & onderhoud openbaar vervoer. 

 
In de exploitatiebegroting is een structureel bedrag beschikbaar van € 18,4 mln. voor het beheer en onderhoud aan 
(vaar)wegen en € 17,3 mln. voor het beheer en onderhoud van het openbaar vervoer. Deze bedragen dienen ter 
dekking van het vaste en het variabele onderhoud dat jaarlijks wordt uitgevoerd. De bestedingen aan beheer en 
onderhoud laten geen constant beeld zien, maar fluctueren logischerwijs door de jaren heen. In sommige jaren 
wordt er minder uitgegeven en in andere jaren juist meer. Die fluctuaties komen tot uitdrukking in de exploitatie, 
waarbij na resultaatbestemming de effecten worden verrekend met de betreffende reserves.  
 
Voor de lasten die voldoen aan de typering van “groot onderhoud” kan een voorziening worden gevormd op grond 
van het BBV. In artikel 44, lid 1c is opgenomen dat voorzieningen worden gevormd wegens “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 voorgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van de lasten 
over een aantal begrotingsjaren”. Dit gaat dus over lasten waar de provincie niet ‘onderuit’ kan. Hierbij valt met 
name te denken aan het cyclisch (terugkerend) onderhoud van kapitaalgoederen, zoals wegen en 
(tram)infrastructuur.  
 
Het instellen van voorzieningen voor groot onderhoud is voorbehouden aan Provinciale Staten. Aan dergelijke 
voorzieningen zijn specifieke regels gesteld die zijn af te leiden vanuit het BBV en de door de commissie BBV 
geschreven notitie ‘Materiële vaste activa’. Specifieke eisen zijn: 

- Elke voorziening dient gebaseerd te zijn op een actueel beheersplan van maximaal 5 jaar oud; 
- Een tussentijdse bijstelling van het beheersplan is verplicht indien een belangrijke afwijking is opgetreden 

in de staat van het onderhoud; 
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- Per categorie aan kapitaalgoederen dient een aparte voorziening te worden gevormd; 
- Bij de vaststelling van de begroting en de jaarstukken dient verklaard te worden of de voorzieningen van 

voldoende omvang zijn voor de bekostiging van het toekomstig groot onderhoud.  
 
In aanloop naar de begroting 2021 bereiden we een zogenoemde ‘position paper’ voor, waarin we de vigerende 
wet- en regelgeving beschrijven en de effecten in kaart brengen indien tot instelling van onderhoudsvoorzieningen 
wordt overgegaan. Daarin zullen we ook de voor- en nadelen van de huidige situatie met reserves ten opzichte van 
die van voorzieningen meenemen. Deze ‘position paper’ wordt vervolgens besproken met onze controlerend 
accountant PWC. De uitkomsten daarvan zullen we aan u voorleggen en, indien noodzakelijk, uitwerken in 
besluitvorming in de begroting 2021.  
 

3.4.5 Beleidsaudit financiën mobiliteitsprogramma 
Op 23 april 2018 is de ‘Beleidsaudit financiën mobiliteitsprogramma’ met u besproken (PS2018MME10-03). Daarbij 
is de afspraak gemaakt om in de planning & control producten te rapporteren over de voortgang van de 
aanbevelingen en eventuele planning. In de Najaarsrapportage 2019 is aan u gemeld dat alleen de voortgang van 
de lopende acties op de aanbevelingen wordt opgenomen. 
 
 

Aanbevelingen Voortgang/planning 
Mobiliteitsplan 2019-2023 
4. Verzoek GS na vaststelling van het nieuwe 

Mobiliteitsplan om een uitvoeringsprogramma (per 
subdoel) op te stellen voor de bestuursperiode, met 
daarin een (realistische) planning, financiën en 
prioritering en deze ter kennis te brengen van PS. Geef 
bij het jaarlijkse besluit tot vaststelling van de begroting 
concreet aan welke bedragen en kredieten worden 
geautoriseerd. 

Er zijn 7 uitvoeringsprogramma’s 
vastgesteld  (aanbeveling is afgerond). 

Verantwoording besteding budgetten 
8. Verzoek GS ervoor zorg te dragen dat de financiële 

administratie zo is ingericht dat deze beter kan voorzien 
in (ad hoc) informatiebehoefte, zoals verschillende 
dwarsdoorsnedes op verzoek van PS (bestedingen naar 
modaliteit, locatie, financiering e.d.).  

De financiële administratie is ingericht conform 
de uitvoeringsprogramma’s en de daarin 
opgenomen actielijnen. Dit sluit aan op de 
voorgestelde actualisatie van de doelenboom 
van het programma Bereikbaarheid 
(aanbeveling is afgerond). 

Actuele stand van zaken Mobiliteitsplan 2014-2028 
10. Neem kennis van de financiële stand van zaken van het 

Mobiliteitsplan 2014-2028 naar de stand per 1 januari 
2017 en verzoek GS aan te geven:  
wat de actuele stand van zaken is;  
welke verplichtingen inmiddels zijn aangegaan;  
 welke “vrije ruimte” nog beschikbaar is.  
 

In 2019 is de actuele stand van het 
Mobiliteitsprogramma 2015-2018 opgesteld 
inclusief de financiële stand van de 
reserves. Het Mobiliteitsprogramma 2015-2018 
is onderdeel van Mobiliteitsplan 2014-2028 
(aanbeveling is afgerond).  
 

Transitie BRU 
13. Verzoek GS om ná 2019 een verslag op te stellen 

waarin wordt aangegeven op welke wijze is voldaan aan 
de gemaakte afspraken bij de overdracht van het BRU 
en waaraan de provincie de bedragen voor wegen en 
OV-infra heeft uitgegeven. Breng dit verslag ter kennis 
van de U-10 gemeenten en PS. 

In de jaarrekening 2019 is een eindrapportage 
opgenomen over de gemaakte afspraken en 
het eindsaldo met betrekking tot de BRU-
middelen, inclusief resterende verplichtingen 
en een richtinggevende uitspraak over 
bestemming van het eindsaldo (aanbeveling is 
afgerond). 

Sturing en uitvoering 
15. Verzoek GS de financiële functie binnen de provinciale 

organisatie te verstevigen o.a.  
door de concerncontroller te herpositioneren in de 
directieraad; 
de afdeling financiën waar nodig te verstevigen  

In de afgelopen periode zijn een nieuwe, vaste 
concerncontroller en een tweetal 
concernmanagers benoemd. Eén van hen 
betreft een concernmanager bedrijfsvoering die 
de portefeuille financiën onder zich heeft.  
 
In 2020 wordt het controllerstatuut herzien - dat 
regelt het systeem van de control binnen de 
provincie Utrecht. De onafhankelijkheid van de 
concerncontroller komt in het geding als hij 
deelt neemt aan besluitvorming in de 
directieraad (van de tram). Om die reden is 
ervoor gekozen om een business controller, die 
medewerker is van het team Concerncontrol, 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2018/23-april/13:30/PS2018MME10-03-rapport-mobiliteit-29032018.pdf
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adviseur te laten zijn van de directieraad 
(aanbeveling is afgerond).  

16. Overweeg als PS om GS te verzoeken te onderzoeken 
wat de voor- en nadelen zijn om de taken op het terrein 
van Openbaar vervoer (U-OV, streekvervoer, Uithoflijn 
e.d.) (intern) te verzelfstandigen. Vooruitlopend hierop 
GS te verzoeken een apart programma in de begroting 
op te nemen voor deze taken. 

De verkenning naar een toekomstbestendige 
tramorganisatie valt uiteen in twee aspecten. 
Voor de korte termijn verkennen we de wijze 
waarop de samenhang (en de sturing daarop) 
tussen de verschillende onderdelen van het 
trambedrijf (beheer materieel, beheer 
infrastructuur, vervoersconcessie en 
bedrijfsvoering) en de grote infrastructurele 
projecten zoals de Vernieuwing Regionale 
Tram en afrondende werkzaamheden project 
Uithoflijn kunnen versterken. Hierover denkt de 
adviesraad Tram mee. Een besluit hiervoor is 
voorzien in 2020.  
In navolging daarop wordt de verkenning van 
mogelijke scenario’s voor een toekomstige 
organisatievorm opgepakt. 
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3.4.6 Investeringsprojecten 
In de vergadering van 27 november 2019 met de Financiële Audit Commissie is een memorandum ‘Complexe 
projecten’ ingebracht. Naar aanleiding daarvan is met elkaar gesproken over de wijze waarop uw Staten meer 
inzicht kan krijgen in (investerings)projecten die niet het stempel “complex” hebben gekregen, maar waar u wel 
behoefte heeft aan meer inzicht in het verloop van projecten c.q. of deze op schema lopen.   
 
In deze zomernota wordt u hier nader over geïnformeerd. Projecten die een doorlooptijd kennen naar het jaar 2021 
en verder zijn opgenomen in bijlage 5. 
 

 
 
A = Bijstelling van het kasritme passend binnen het totaal krediet 
 

3.4.7 Actiemanagement  
In 2018 en 2019 zijn een groot aantal kritische rapporten door onder andere Randstedelijke Rekenkamer en 
accountant uitgebracht. Het College heeft daarop in haar Coalitieakkoord de ambitie opgenomen dat “de 
aanbevelingen uit de Rekenkameronderzoeken en de adviezen van de accountant met betrekking tot de 
jaarrekening 2017 zijn adequaat en naar tevredenheid geïmplementeerd”. Teneinde deze ambitie zichtbaar en 
controleerbaar te realiseren is er een monitor ‘actiemanagement’ ontwikkeld waarin alle aanbevelingen, de daaruit 
volgende acties, actiehouder en einddatum opgenomen. In bijlage 4 is een rapportage opgenomen waarin inzicht 
wordt verstrekt over de mate waarin de acties worden gerealiseerd. 

  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Financiele-Audit-Commissie/2019/27-november/19:30/2019AC33-01-memo-complexe-projecten.pdf
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4 Programma’s en overhead 
 

(Financiële en economische ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2020 van de provincie 

Utrecht)  
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4.1  Ruimtelijke ontwikkeling 
 
 

4.1.1 Wat gaat het kosten 

 
 

4.1.2 Beleidsdoelen 
 
4.1.2.1 Integraal ontwikkelen ruimtelijk beleid 
In januari 2020 hebben PS ingestemd met het Afwegingskader uitbreidingslocaties voor wonen. Hierin wordt extra 
beleidsruimte gegeven voor de uitbreiding van kleine kernen ten behoeve van vitaliteit én is de basis gelegd voor 
regionale programmering: een nieuwe systematiek voor de planning en sturing van uitbreidingslocaties voor wonen 
en werken. Dit is ook verankerd in de Ontwerp - Omgevingsvisie. Verdere kaderstelling door PS voor regionale 
programmering is voorzien in het derde kwartaal van 2020. Via een proces van regionale programmering in de drie 
regio’s (U16, regio Amersfoort, regio FoodValley) stellen GS naar verwachting in het begin van het voorjaar van 
2021 het Provinciale programma wonen en werken vast. Daarna vindt jaarlijkse actualisatie plaats. De financiële 
gevolgen hiervan worden bezien in het kader van de Begroting 2021. 
 

Bijstellingen 
Beheerkosten omgevingsinformatie (Lasten -/- € 90.000 en Baten € 90.000)  
Op verzoek verricht GIS tijdelijk extra werkzaamheden. Voor de uitvoering van deze taak huurt GIS extra 
capaciteit in en worden deze kosten doorbelast. Hierdoor stijgen zowel de lasten als de baten. 
 
Onderhoud GIS (Lasten -/- € 16.000)  
In 2019 is materieel budget van GIS omgezet naar uren, door omzetting van inhuur naar vaste formatie. Achteraf 
blijkt dat deze inhuur en vaste formatie bij Milieu ingezet is. De structurele omzetting wordt nu gecorrigeerd door 
een verschuiving vanuit beleidsdoel ‘Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving’. 

 
4.1.2.2 Zorgdragen aantrekkelijke steden en dorpen 
Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 
De doelstelling van 10.000 nieuwe woningen per jaar is een forse ambitie. Door zowel de stikstofproblematiek als 
corona lijkt het behalen van deze doelstelling er niet eenvoudiger op te worden. De stikstofproblematiek vergt extra 
inzet van menskracht en middelen. De verlening van de omgevingsvergunning van sommige bouwprojecten is 
vertraagd, en daarmee is de bouwproductie ook vertraagd. De effecten van corona op de te bereiken doelstellingen 
zijn nog onzeker. Het gaat dan zowel om korte termijn effecten -zoals het stilliggen van participatie en 
inspraaktrajecten- als effecten op langere termijn -zoals economische neergang- waardoor 
investeringsbeslissingen worden uitgesteld. Het risico op extra vertraging van bouwprojecten is hierdoor 
toegenomen. Tegelijkertijd is de vraag naar woningen nog onverminderd groot. Voor bouwers en ontwikkelaars is 
het cruciaal dat portefeuilles gevuld blijven zodat er geen personeel ontslagen hoeft te worden hetgeen weer tot 
meer vertraging leidt bij het realiseren van de woningbouwopgave.  
 
Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 
Uit gesprekken met gemeenten blijkt dat het met name ontbreekt aan benodigde kennis en expertise. Gemeenten 
kampen daarnaast met krappe budgetten als gevolg van toenemende taken en de gevolgen van Corona. De 
provincie biedt daarom ondersteuning en levert expertise aan gemeenten en bouwende partijen. De instrumenten 
die we in eerdere economische crisis hebben ingezet worden geactualiseerd en kunnen ook in een nieuwe 
economische crisis worden ingezet. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de ondersteuning van bouwprojecten met de 
mogelijkheid van garantstelling of afnamegaranties voor het afdekken van financiële risico’s. Indien er vertraging in 
en/of uitstel van projecten optreedt kan dit doorwerken naar het aantal projecten dat vanuit de provincie kan worden 
ondersteund. 
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Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 
Op dit moment zit voor ruim € 3 mln. aan projecten in de pijplijn. Daarnaast is uit de  bestemmingsreserve van BO 
€ 2 mln. gereserveerd als voorlopige dekking voor de Vitale Wijken aanpak/regiodeals. Dit betekent dat de huidige 
prognose van € 6,5 mln. ongewijzigd blijft. 
 

Bijstellingen 
Regiodeal Vitale Wijken gem. Utrecht, Zeist en Nieuwegein (Lasten -/- € 2.000.000) 
In de begroting 2020 is het budget voor de regiodeals opgenomen onder programma 3. De invulling van de 
regiodeals Vitale Wijken past beter onder dit beleidsdoel onder programma 1. Daarnaast wijzigt het kasritme: 4 x 
€ 1 mln. (2020-2023) wordt 2 x € 2 mln. (2020-2021). 

 
4.1.2.3 Stimuleren integrale (gebieds)ontwikkeling 
IGP, IFL en Groen groeit mee 
In het ruimtelijk domein is prioriteit gegeven aan extra inzet voor het opstellen van de Provinciale Omgevingsvisie 
en – verordening. Hierdoor is de vervolgaanpak voor het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving (IFL) en 
Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) licht vertraagd. De beschikbare budgetten in 2020 worden 
daardoor niet geheel benut. Lopende gebiedsontwikkelingen zoals de A12-zone en Salmsteke Ontkiemt! worden 
ook in 2020 financieel ondersteund. Voor Salmsteke Ontkiemt! hebben PS inmidddels ingestemd met het IGP – 
realisatieplan, waarin € 1 mln. beschikbaar wordt gesteld uit de IGP – reserve voor deze gebiedsontwikkeling langs 
de Lek bij Lopik. De vervolgaanpak van het IFL en het IGP wordt vormgegeven in nauwe samenhang met een 
aantal andere ruimtelijke ontwikkelinstrumenten / expertises, zoals ruimtelijk ontwerp, de onafhankelijk adviseur 
ruimtelijke kwaliteit, de ruimtelijke agenda gemeenten en het spoor ‘Aanpassen manier van werken’ van het 
programma Implementatie Omgevingswet worden  Vaststelling van de vervolgaanpak is voorzien in de tweede helft 
van 2020. 
 
In de Ontwerp Provinciale Omgevingsvisie is uitgesproken dat ‘groen groeit mee’ een fundamentele en grote 
opgave is, gericht op een evenwichtige ontwikkeling van rood en groen. Daarom wordt gewerkt aan een programma 
Groen Groeit Mee, in lijn met de gedachte achter het Ringpark. In de Ontwerp Omgevingsvisie/Verordening wordt 
de koppeling gelegd tussen regionale programmering wonen en werken en Groen Groeit Mee. Bij Groen Groeit 
Mee wordt de opgave voor (recreatief) groen stevig gepositioneerd, voorstellen ontwikkeld voor de financiële 
borging en praktische voorbeelden geïnitieerd. Dit jaar vindt ook de start van de herijking kwaliteitsgids Utrechtse 
Landschappen plaats, zoals aangekondigd in de begroting 2020. Deze loopt door in 2021. 
 
Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 
In totaal is er vrijval van € 0,2 mln. Dit betreft vrijvallende bedragen uit IGP, IFL en Ringpark voor € 0,4 mln. 
Daartegenover staat de inzet van benodigde middelen voor de herijking kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen 
van € 0,1 mln. in 2020 en 2021. 
 
Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg 
Wat verandert er aan het doel/effect? 
Hart van de Heuvelrug/ Vliegbasis Soesterberg is een langlopende integrale gebiedsontwikkeling. Het programma 
is gestart in 2004 en zal lopen tot en met 2025. Doel van het programma is om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, 
onder meer door twee ecologische verbindingen (corridors) te maken. Daarnaast zorgt het programma dat meer 
ruimte ontstaat voor wonen, werken, zorg en recreatie in het gebied. Een belangrijk uitgangspunt in de uitvoering 
is de financiële en ruimtelijke verevening tussen de rode projecten (het ontwikkelen van woon- en werklocaties) en 
groene projecten (ontwikkeling van natuur en recreatie). 
 
Het doel is ongewijzigd. Er zijn al veel projecten gerealiseerd, met name groene. Er is inmiddels 700 hectare natuur 
toegevoegd aan het gebied. Maar er zijn ook rode ontwikkelingen uitgevoerd, zoals Richelleweg, Sterrenberg en 
de sauna Soesterberg. De provincie Utrecht, gemeente Soest, gemeente Zeist en het Utrechts Landschap werken 
de komende jaren intensief samen om ook de overige projecten te realiseren en af te ronden. Dit gaat vooral om 
het ontwikkelen van woon- en werklocaties.  
 
De Coronacrisis en maatregelen die daaruit voortvloeien hebben in beperkte mate invloed op de werkzaamheden 
van het programma. De planvoorbereidingen kunnen redelijk goed doorgang vinden. Er zijn wel beperkingen in het 
organiseren van participatietrajecten om de belanghebbenden in de directe omgeving van de projecten te 
informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen. Er worden alternatieven uitgewerkt om dit op een andere wijze te 
vorm te geven. Financiële consequenties als gevolg van de Corona zijn op dit moment nog lastig in te schatten.  
De kosten die in de grexen zijn opgenomen zijn onderdeel van de langjarige ontwikkeling. Er zijn op dit moment 
bijna geen extra kosten in het programma als gevolg van de Corona. Naast de kosten is er in de grexen ook een 
opbrengstencomponent. In de grexen wordt redelijk conservatief gerekend (bv in jaren van economische hoogtij 
een index van 2% toegepast). Dit omdat HvdH/ VBS een langjarig programma (20 jaar) is waarin zowel 
economische pieken en dalen voorkomen. Mocht het opbrengstniveau onder druk komen van de wijzigingen op de 
woningmarkt (afzet risico), dan kan nog gedifferentieerd worden in de beoogde woningprogrammering. Deze ruimte 
zit al in het bestemmingsplan. 
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Wat verandert er in de uitvoering? (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 
Op hoofdlijnen loopt het programma Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg gestaag door. Zowel in de 
rode ontwikkelingen als in de resterende groenprojecten zijn stappen gezet. Voor de voortgang van de diverse 
projecten verwijzen we naar het projectblad complex programma hart van de Heuvelrug/ Vliegbasis Soesterberg.  
 
Wel is er op meerdere projecten een vertraging zichtbaar. Deze kan naar verwachting binnen de resterende 
doorlooptijd van het programma worden opgevangen. De vertraging heeft een aantal oorzaken: 
Op verschillende projecten zijn extra onderzoeken nodig voor een goede besluitvorming of sturing van de projecten 
zoals de PFOS in de woonwijk, juridische onderzoeken voor Kamp van Zeist. Ook de ontheffingen voor de Wet 
natuurbescherming hebben langer geduurd. Deze zijn zeer zorgvuldig voorbereid om latere bezwaar- en 
beroepsprocedures zo goed mogelijk te kunnen afhandelen.  
 
Op enkele deelprojecten is in de bemensing discontinuïteit ontstaan waardoor projecten stil zijn komen te liggen en 
niet afgerond kunnen worden (padenplan park VBS, Harlanterrein en ecoduct Boele Staal). Er zijn inmiddels extra 
mensen aangesteld die de projecten komend jaar afronden. Het RVB heeft het project Camp New Amsterdam stil 
gelegd vanwege capaciteitsgebrek. Dit is inmiddels opgeschaald met Defensie. 
De Coronacrisis heeft tot gevolg dat een aantal participatietrajecten anders georganiseerd moeten worden. Dit heeft 
enkele maanden vertraging tot gevolg (kavels Westflank en Sortie 16). 
 
Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 
De grondexploitaties (grexen) van het programma HvdH en VBS zijn een gesloten systeem: investeringen worden 
bekostigd door de toekomstige opbrengsten binnen het programma HvdH en project VBS. Het programma en 
project komen niet ten laste van de algemene middelen. 
 

Bijstellingen 
IFL (Lasten € 200.000), IGP (Lasten € 100.000), Ringpark (Lasten € 100.000) en Kwaliteitsgids Utr. 
Landschappen (Lasten -/- € 100.000)  
Vanwege prioriteitstelling is de (vervolg)aanpak voor het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving (IFL), het 
Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) en het programma Ringpark vertraagd. Hierdoor valt er op deze 
budgetten € 400.000 vrij.  
 
Daarentegen is in de begroting 2020 aangegeven dat er een herijking komt van de Kwaliteitsgids Utrechtse 
Landschappen zonder dat er budget aangevraagd is. Hiervoor is in totaal € 200.000 nodig, verdeeld over de jaren 
2020 en 2021. Voorgesteld wordt dit bedrag uit de vrijval van de genoemde programma’s beschikbaar te stellen, 
voor 2020 met deze Zomernota en voor 2021 in de begroting 2021. Per saldo valt er dan € 200.000 vrij, ten gunste 
van de algemene middelen, waarvan € 100.000 in 2020. 
 
IGP Salmsteke ontkiemt (Lasten -/- € 1.000.000)  
In PS van 27 mei 2020 is het voorstel IGP Realisatieplan Gebiedsontwikkeling Salmsteke Ontkiemt vastgesteld. In 
het voorstel is opgenomen dat er voor de uitvoering van dit plan € 1.000.000 beschikbaar gesteld wordt uit de 
reserve IGP/RAP en overgedragen wordt aan het programma Mooie en veilige dijken (programma 3).  
 
Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg (Lasten € 18.926.000 en Baten -/- € 18.926.000)  
Door een wijziging in de administratie van het programma worden een aantal deelprojecten niet meer op de 
Voorraden verantwoord. Hierdoor wijzigt ook de verantwoording op programma 1 van de lasten en de baten. 

 
4.1.2.4 Provincie is omgevingswetproof 
Om de provincie omgevingswetproof te krijgen werken we intensief en nauw samen met (regionale) partners in het 
fysieke domein 
 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en 
waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van 
de wet. Het doel dat de provincie Utrecht nastreeft, een omgevigswetproof provincie, blijft uiteraard overeind staan. 
 
Het uitstel van de Omgevingswet heeft voor dit jaar 1 belangrijke financiële consequentie, namelijk dat we een 
interim Omgevingsverordening moeten maken. Daarnaast heeft Corona ook impact op de activiteiten die we kunnen 
ontplooien. In de Omgevingswet is participatie een essentieel onderdeel. Dit is afgelopen maanden onmogelijk of 
veel lastiger gebleken. Zo is bijvoorbeeld de tervisielegging van de Omgevingsvisie uitgesteld.  
Voor nu gaan we door met de meerjarendoelen die we nastreven binnen de mogelijkheden die er zijn.  
 
Voor 2020 heeft uitstel van de Omgevingswet een concreet financieel gevolg: 

- Opstellen en digitaliseren interim verordening: € 80.000 
Dit wordt binnen de begroting met een andere kostenverdeling opgevangen. 
Echter ook voor de lange termijn heeft het uitstel van de Omgevingswet financiële gevolgen, op het gebied van 
personeelskosten, communicatiekosten en extra kosten voor communicatie en participatie bij de visie en 
verordening. Deze kosten zullen in de begroting 2021 worden geconcretiseerd.  
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Omgevingswet (Lasten -/- € 400.000)  
Bij het opstellen van het jaarplan 2020 voor het programma Omgevingswet bleek het beschikbare budget niet 
toereikend. Hiervoor was 400.000 extra onttrekking uit de projectreserve nodig om deze op het peil van de prognose 
te brengen. Deze financiële consequenties wordt nu verwerkt in de zomernota.  
De financiële consequenties als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet worden verwerkt in de begroting 2021.  
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4.2  Landelijk gebied 
 

4.2.1 Wat gaat het kosten 
   

 
 

4.2.2 Beleidsdoelen  
 
4.2.2.1 Ontwikkelen robuust natuurnetwerk 
Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 
In de begroting 2020 is als beoogd resultaat opgenomen om 125 ha nieuwe natuur te ontwikkelen via 
functieverandering. De personele capaciteit binnen grondzaken is inmiddels uitgebreid. Wel is het als gevolg van 
corona niet goed mogelijk om nieuwe aankopen te starten doordat grondeigenaren niet of beperkt bezocht kunnen 
worden. De realisatie blijft vooralsnog achter op de doelstelling. De prognose is dat het areaal voor het einde van 
het jaar gerealiseerd kan worden. Dit hangt uiteraard wel af van de medewerking van de diverse grondeigenaren. 
In verband met de ontwikkelingen bij de aanpak van stikstof kan de medewerking van de agrariërs veranderen.   
 
Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 
Er worden voorbereidingen gedaan om snel van start te kunnen gaan zodra dit weer mogelijk is. Reeds lopende 
dossiers worden wel doorgezet.  
De inrichting van natuurgebieden kan grotendeels wel voortgezet worden. Een deel van de inrichting die in 2020 
wordt uitgevoerd zal pas in 2021 tot resultaat leiden omdat dan de projecten met de internationale 
natuurdoelstellingen worden afgerond.  
 
Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 
Er worden vooralsnog geen financiële bijstellingen voorzien t.o.v. de prognose zoals opgenomen in het 
Programmaplan AVP 2020.  
 

Bijstellingen 
Wijzigingen o.b.v. Programmaplan AVP 2020 (Lasten € 4.798.000 en Baten -/- € 2.224.000) 
Voorgesteld wordt om de lasten van ontwikkeling NNN bij te stellen naar € 15.322.000 (verlaging van € 4.798.000) 
aan de prognose conform Programmaplan AVP 2020 (GS 21-01-2020). Vooralsnog is de verwachting dat het areaal 
functieverandering gerealiseerd gaat worden. De bedragen voor Vijfheerenlanden € 990.000 (N2000/PAS) + 
€300.000 (NNN) Vijfheerenlanden worden in een aparte bijstelling opgenomen. Het begrote bedrag voor de baten 
wordt bijgesteld naar € 1.500.000 (verlaging van € -2.224.000). Als gevolg van het activeren gronden worden er 
geen baten verwacht vanuit de verkoop die worden geboekt bij AVP, maar deze worden geboekt op de balans 
onder grondvoorraden AVP. Per saldo wordt er een bedrag van € 2.574.000 minder onttrokken uit de reserve. 
 
Vrijgeven van algemene middelen Vijfheerenlanden voor realisatie NNN Diefdijk/ Linge (Lasten € 420.000 waarvan 
€ 15.000 ten behoeve van Overhead) 
In de begroting 2020 zijn de kosten in verband met de overdracht van het gebied Vijfheerenlanden als stelpost 
opgenomen. Deze stelpost is circa € 8 mln. terwijl de financiële dekking vanuit de provinciefondsuitkering circa € 4 
mln. bedragen.  
 
Het betreft de realisatie van 30 ha nieuwe natuur (in het NNN) ter versterking van de aanwezige N2000 gebieden. 
Hiermee wordt een robuust systeem gecreëerd. Deze 30 ha zijn niet wettelijk verplicht en de Provincie Utrecht heeft 
deze overgenomen bij de overdracht van de Vijfheerenlanden. De provincie Zuid-Holland had deze ha vanwege 
het ecologisch belang opgenomen als strategische reservering NNN. De begrenzing hebben we inmiddels 
opgenomen in het ontwerp-natuurbeheerplan 2021.  
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4.2.2.2 Beschermen, verbeteren en bewaken kwaliteit natuur en landschap 
Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 
Het natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer lopen volgens planning. Hiermee is een budget van in totaal € 13,2 
mln. gemoeid (circa 50% van het natuurbudget).  
 
Voor het versterken van de biodiversiteit beschikken we over verschillende subsidie-instrumenten om projecten te 
financieren. Het gaat hierbij onder andere om specifieke maatregelen voor de Utrechtse aandachtsoorten, 
verbetering van leefgebieden en maatregelen uit het actieplan weidevogels. In algemene zin loopt het aanvragen 
van subsidies door terreinbeherende organisaties minder snel dan verwacht. Terreinbeheerders geven als 
belangrijkste instrument dat zij over onvoldoende personele capaciteit beschikken. Een bijkomende vertragende 
factor is de noodzakelijke aanpassing (o.a. m.b.t. exotenbestrijding) van de Uitvoeringsverordening Subsidie 
Biodiversiteit, waardoor de openstellingsperiode opschuift tot na 23 juni 2020. Inmiddels hebben GS een herziene 
verordening die beter op de praktijk aansluit vastgesteld. 
 
In de Voorjaarsnota van BIJ12 is geprognotiseerd dat er in Utrecht rekening moet worden gehouden met een 
toename van de faunaschade.  
 
Na een voorfinanciering in 2019 kon in 2020 voluit worden gestart met het tweejarige Programma Invasieve exoten 
2020/2021 o.a. ter voorbereiding van het definitieve programma in 2022.  
 
Hoewel de middelen in 2020 beschikbaar zijn gesteld is het programma qua capaciteit nog onvoldoende bemenst. 
De uitvoering ligt daardoor niet op schema. Momenteel wordt dit aandachtspunt opgepakt. De subsidieverordening 
voor exotenbestrijding was nieuw in 2019 en bleek niet op alle punten goed aan te sluiten op de behoefte. Ook 
bleek het aanvraagformulier te ingewikkeld. Dit heeft mogelijk ook geleid tot minder aanvragen en vertraging in de 
uitvoering. Een noodzakelijke aanpassing van zowel de verordening als het aanvraagformulier zorgt er voor dat de 
aangepaste subsidieregeling voor 2020 na de zomer wordt opengesteld. GS hebben hier inmiddels over besloten. 
Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is ook de preventieregeling met een jaar uitgesteld.  
 
Met de komst van de Wnb is de provincie samen met de gemeenten verantwoordelijk voor het verlenen van Wnb-
ontheffingen voor ruimtelijke ontwikkelingen (het passieve soortenbeleid door vergunningverlening en handhaving). 
Onderdeel van de Utrechtse aanpak is het stimuleren van gemeenten om soortenmanagementplannen (SMP’s) op 
te stellen om het belang van de energietransitie en het belang van de natuur (biodiversiteit) in de stad veilig te 
stellen. Deze vragen meer voorbereidingstijd bij de gemeenten dan oorspronkelijk gepland waardoor de tijdelijk 
beschikbaar gestelde budgetten uit 2018 en 2019 naar de Reserve realisatiestrategie natuurvisie (RSN) zijn 
gevloeid. Gemeenten kunnen nog steeds subsidie aanvragen voor een SMP. Er zijn nu twee subsidieaanvragen in 
voorbereiding. Het is nog onzeker of wij dit jaar minimaal 2 plannen voor subsidiëring aangeboden krijgen.  
 
Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 met betrekking tot het PAS heeft de 
vergunningverlening in de tweede helft van 2019 stilgelegen in afwachting van nieuwe regelgeving. Nu het nieuwe 
toetsingskader in de loop van de eerste helft van 2020 gefaseerd wordt vastgesteld moeten zowel de nog liggende 
aanvragen van voor de uitspraak in mei 2019 als de vernietigde besluiten als gevolg van de uitspraak én nieuw 
binnengekomen aanvragen alsnog versneld worden opgepakt . Dat heeft tot gevolg dat het aantal af te handelen 
aanvragen meer dan verwacht is toegenomen en er maatwerk nodig is om de afhandeling ter hand te nemen. 
 
Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 
Wij treden in overleg met de terreinbeherende organisaties om samen te bepalen op welke wijze er een versnelling 
van de projecten (soorten, weidevogels en kwaliteitsverbetering) kan worden bewerkstelligd. 
 
Voor de bestrijding van de exoten is intern geschoven met capaciteit en zal voorgesteld worden extra capaciteit in 
te huren. Dit zal naar verwachting de voortgang positief beïnvloeden. Inmiddels is ook gebleken dat er grenzen 
zitten aan de capaciteit van het subsidieloket, vooral als er veel beschikkingen in korte tijd afgehandeld moeten 
worden. Het aanvraagformulier en de subsidieverordening worden aangepast. Bekeken wordt of het wenselijk en 
mogelijk is de vertraging van de preventieregeling als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet te voorkomen door de preventieregeling tijdelijk in te voegen in de Verordening Natuur en 
Landschap provincie Utrecht.  
 
Om de Utrechtse aanpak Wnb beter en sneller tot uitvoering te brengen wordt een nieuwe programma-aanpak 
voorbereid met een nieuwe begroting.  
 
Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 
Voor agrarisch natuurbeheer wordt er vanuit gegaan dat sprake zal zijn van een tekort in 2020 van ca. € 400.000. 
Dit tekort zal worden opgevangen uit de opgebouwde reserve van ca. € 0,7 mln. in de afgelopen jaren. Bij het 
verwachte tekort wordt er vanuit gegaan dat 50% van de kosten van de subsidies ten laste wordt gebracht van de 
provinciale middelen, en de overige 50% ten laste van POP3 middelen. Bij de landelijke afspraken over de inzet 
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van POP-middelen wordt het definitieve percentage vastgesteld. Omdat het nog niet duidelijk is welk percentage 
(marge 25-100%) uiteindelijk toegepast wordt kan het tekort groter of kleiner zijn. Het optreden van het risico dat 
sprake zal zijn van een groter tekort nu en in de komende jaren zal worden meegenomen bij de eerstvolgende 
actualisatie van het concern risicoprofiel in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting van de provincie. 
Bij bovenstaande berekening is ervan uit gegaan dat het voor de Vijfheerenlanden benodigde bedrag ad € 465.000 
vanuit de stelpost aan de desbetreffende onderdelen wordt toegedeeld. 
 
Voor de kostenplaats Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit verwachten wij dit jaar een kostenonderschrijding (voor het 
onderdeel soorten en soortenmanagementplannen) van € 1,7 mln. 
 
De tegemoetkoming faunaschade is in de Programmabegroting opgehoogd met € 500.000 per jaar omdat de kosten 
veroorzaakt door beschermde diersoorten oplopen. In de Voorjaarsnota 2020 van BIJ12 is geprognotiseerd dat 
voor de provincie Utrecht de hoogte van de tegemoetkoming zal oplopen met € 40.993 tot € 1.615.868. Dit kan 
worden opgevangen in de begroting mits de middelen uit de stelpost Vijfheerenlanden (€ 40.000) worden 
toegedeeld aan het desbetreffende programmaonderdeel.  
 
Bij het onderdeel SMP’s Utrechtse aanpak Wnb moeten wij uitgaan van de mogelijkheid dat nog 22 van de 26 
gemeenten een SMP subsidie van €50.000,- zouden kunnen aanvragen op basis van de USB. Indien gemeenten 
geen gebruik maken van de regeling is er een onderbesteding van maximaal €1.100.000,-.In de nieuwe 
programma-aanpak zal het achterblijven van SMP’s door gemeenten worden meegenomen. De onderschrijding is 
meegenomen in de onderschrijding Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit.  
 
De bijdrage van de provincie Utrecht aan de NDFF bedraagt tot nu toe € 20.000/jaar (5,97%).  
 
Op basis van het voorstel in de Voorjaarnota van BIJ12 zijn extra middelen geraamd tot en met 2025. Volgens de 
IPO-verdeelsleutel moet de provincie Utrecht over de jaarsnede 2020 € 38.805 en voor de periode 2021 tot met 
2025 totaal € 862.665 bijdragen. Dit is gebaseerd op een kostenverdeling van 80% door de provincies en 20% door 
het Rijk. Over deze kostenverdeling moet door IPO nog worden onderhandeld. Dit kan worden opgevangen binnen 
het bestaande budget.  
 
Het IPO-bestuur heeft deze aanpak vastgesteld met de daarbij behorende financiële verplichtingen. De bijdragen 
voor de jaarsneden 2021 tot en met 2025 worden ingebracht in de Kaderbrief volgens het onderstaande ritme: 
 

  Provincie % 
Beheerkosten 

2020 
2021 2022 2023 2024 2025 

Utrecht 5,97%        38.805       53.730     125.370     214.920     238.800     191.040 

 
Voor de huisvesting van BIJ12 moet rekening worden gehouden met een jaarlijkse toename van de aan de provincie 
Utrecht toegedeelde kosten met maximaal € 41.083 (6,48% van € 634.000) en een éénmalige investering in 2021 
van € 21.348 (6,48% van € 330.000). Omdat de werkorganisatie BIJ12 grotendeels werkt aan natuur gerelateerde 
onderwerpen zal deze verhoging via de al gehanteerde verdeelsleutel worden verdeeld over de jaarlijks al 
aangeslagen budgetten (600077, p.2502.045, p.2620.001, p.1717.003, p1717.004) voor de overhead van BIJ12.   
 
Om de gevolgen voor vergunningverlening van het intrekken van de PAS op te vangen, is een formatie-uitbreiding 
noodzakelijk. PS hebben ingestemd om de verwachte extra uitgaven voor 2020 te onttrekken uit de 
bestemmingsreserve Weerstandsvermogen.  
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Bijstellingen 
Wijzigingen o.b.v. Programmaplan AVP 2020 (Lasten € 92.000) 
Voorgesteld wordt om de begrote lasten voor Natura 2000/PAS bij te stellen naar € 2.500.000 (verlaging van € 
392.000) conform prognose Programmaplan AVP 2020 (GS 21-01-2020). Daarnaast wordt voorgesteld om de 
begrote lasten voor AVP Kwaliteit natuur bij te stellen naar € 300.000(verhoging € 300.000). Hiermee wordt het 
bedrag aangepast aan prognose conform Programmaplan AVP 2020 (GS 21-01-2020) t.b.v. subsidiëring aanleg 
kleine landschapselementen. Dekking vindt plaats uit de reserve landelijk gebied. Het bedrag voor Vijfheerenlanden 
€ 990.000 (N2000/PAS). wordt in een aparte bijstelling opgenomen. 
 
Stikstof (Lasten -/- € 1.440.000 waarvan € 120.000 ten behoeve van Overhead) 
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vernietigd. Hierdoor kwam 
vergunningverlening in het kader van stikstof tot een halt en vervielen de onder het PAS geldende vrijstellingen. 
In december 2019 zijn de beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld waarmee vergunningverlening weer 
mogelijk is gemaakt. Het Rijk heeft middels kamerbrieven bronmaatregelen aangekondigd. De provincies 
bereiden de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak voor, waarbij per gebied gekeken wordt welk pakket aan 
stikstofmaatregelen ingezet kan worden. 
 
De stikstofproblematiek heeft ook financiële gevolgen voor de provinciale organisatie. De consequenties die we op 
dit moment kunnen overzien voor dit jaar bedraagt € 1.440.000. Dit bedrag is opgebouwd uit € 750.000 voor 
capaciteitsknelpunten (waarvan € 120.000 ten behoeve van Overhead), €300.000 t.b.v een werkbudget en € 
390.000 bij te dragen aan de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof van het IPO. De financiering zal gedekt 
worden uit de bestemmingsreserve weerstandsvermogen. 
 
Vrijgeven van algemene middelen Vijfheerenlanden (Lasten € 2.825.000 waarvan € 52.500 ten behoeve van 
Overhead) 
Extra capaciteit vergunningverlening nodig a.g.v. uitbreiding werkgebied VHL.In de begroting 2020 zijn de kosten 
in verband met de overdracht van het gebied Vijfheerenlanden als stelpost opgenomen. Deze stelpost is circa € 8 
mln. terwijl de financiële dekking vanuit de provinciefondsuitkering circa € 4 mln. bedragen.  
 
Natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer, beheer N2000 (€ 1.332.500) 
Het betreft bestaande en nieuwe contracten (agrarisch) natuurbeheer. Nieuwe aanvragen moeten worden 
gehonoreerd als zij passen in het vastgestelde natuurbeheerplan conform het subsidie- en toetsingskader. Derhalve 
is sprake van een structureel juridisch verplicht onderdeel. De commissie Jansen heeft geadviseerd een bedrag 
van € 1.332.500 per jaar op te nemen in de uitkering van het provinciefonds.  
 
N2000/PAS (Lasten € 1.305.000) 
Het betreft maatregelen die voortvloeien uit de N2000 beheerplannen en de PAS gebiedsanalyses, zoals 
grondverwerving resp. functieverandering, inrichtings- en herstelmaatregelen en specifieke beheermaatregelen. 
Alle maatregelen zijn wettelijk verplicht (wet natuurbescherming) en dienen binnen de beheerplan- en looptijd van 
de PAS gebiedsanalyse uitgevoerd te worden. Het gaat daarbij om twee beheerperioden van elk 6 jaar. De 
voorbereiding van de grondverwerving resp. functieverandering en inrichtings- en herstelmaatregelen starten in 
2020.  
 
Exploitatiesubsidie partnerorganisaties (€ 85.000) 
De partnerorganisaties LEU, IVN, NMU, en FBE krijgen door uitbreiding met de Vijfheerenlanden een groter 
werkgebied. Zij moeten in dit deel hun werk op uniforme wijze kunnen uitvoeren als in de rest van de provincie 
Utrecht, dit om een gelijke behandeling van de doelgroep te bewerkstelligen.  
 
Achterlopen subsidieaanvragen en Opschuiven openstellingsperiode biodiversiteit (Lasten € 1.710.000) 
Voor het versterken van de biodiversiteit beschikken we over verschillende subsidie-instrumenten om projecten te 
financieren. Het gaat hierbij onder andere om specifieke maatregelen voor de Utrechtse aandachtsoorten, 
verbetering van leefgebieden en maatregelen uit het actieplan weidevogels. In algemene zin loopt het aanvragen 
van subsidies door terreinbeherende organisaties minder snel dan verwacht. Terreinbeheerders geven als 
belangrijkste argument dat zij over onvoldoende personele capaciteit beschikken om projecten uit te voeren. Wij 
hebben aangegeven dat inhuur van deze capaciteit door ons gezien wordt als subsidiabele projectkosten.   
Een bijkomende vertragende factor is de noodzakelijke aanpassing (o.a. m.b.t. exotenbestrijding) van de 
Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit, waardoor de openstellingsperiode opschuift naar medio 2020. 
 
Toename faunaschade door gebiedsuitbreiding Vijfherenlanden (Lasten -/- € 163.000)  
Het projectteam ganzenbeheer Utrecht is bezig met het opstellen van een advies over de voortzetting van het 
ganzenbeleid in de provincie Utrecht dat als basis dient voor de provinciale beleidsvorming. In de Voorjaarsnota 
van BIJ12 is geprognosticeerd dat er in Utrecht rekening moet worden gehouden met een toename van de 
faunaschade als gevolg van de gebiedsuitbreiding met de Vijfheerenlanden.  
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RSN fauna- en alternatief beheer, ganzenbeleid restanten 2017 t/m 2019 (Lasten -/- € 405.000) 
In 2017 en 2018 is tijdelijk budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het ganzenbeleid en onderzoeken 
naar alternatieve beheermethoden, omdat besloten was de ganzenaanpak met twee jaar te verlengen en voor 2019 
te evalueren (Beleidskader WNB PS 12-12-2017). De evaluatie is vervolgens uitgesteld tot uiteindelijk 2020. Om 
de uitvoering van het ganzenbeleid en het onderzoek en uitvoering van alternatieve beheermethoden niet stil te 
laten vallen, is besloten de restanten van het tijdelijke budget mee te nemen. 

 
4.2.2.3 Versterken verbinding natuur, maatschappij en economie 

De realisering van dit beleidsdoel loopt volgens planning. Hieronder zijn de financiële bijstellingen opgenomen. 
 

Bijstellingen 
Wijzigingen o.b.v. Programmaplan AVP 2020 (Lasten -/- € 265.000) 
Voorgesteld wordt om de begrote lasten bij te stellen naar € 265.000 (verhoging van € 265.000) conform prognose 
Programmaplan AVP 2020 (GS 21-01-2020) t.b.v. de exploitatiesubsidie stichting Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug 2020. Dekking vindt plaats uit de reserve landelijk gebied. 
 
Vrijgeven van algemene middelen Vijfheerenlanden voor het Faunafonds (Lasten -/- € 40.000) 
In de begroting 2020 zijn de kosten in verband met de overdracht van het gebied Vijfheerenlanden als stelpost 
opgenomen. Deze stelpost is circa € 8 mln. terwijl de financiële dekking vanuit de provinciefondsuitkering circa € 4 
mln. bedragen. Dit geldt dan niet alleen voor het begrotingsjaar 2020 maar ook gedurende de kaderbriefperiode tot 
en met 2023. Voor het Faunafonds betreft het een juridisch verplichte afdracht om wildschade aan agrariërs te 
vergoeden. Door commissie Jansen geadviseerd om dit in de uitkering van het provinciefonds op te nemen. 

 
4.2.2.4 Bevorderen duurzame landbouw 
Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 
Mede vanwege corona en door iets vertraagde start van werving projectmanager en operationeel management, 
loopt het afleggen van bedrijfsbezoeken en daardoor het geven van bedrijfsadviezen door de in te zetten 
erfbegeleiders/landbouwcoaches vertraging op. Dit maakt dat in 2020 minder bedrijfsadviezen gegeven kunnen 
worden dan gepland. 
 
De uitvoering van het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur heeft vanwege de stikstofproblematiek en de 
corona-crisis vertraging opgeleverd (m.u.v. het onderdeel pilots groene contour), en zal in 2021 worden afgerond. 
Hierdoor heeft het opstellen van duurzame bedrijfsplannen  vertraging opgelopen.  
 
Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 
Voor het onderdeel duurzame bedrijfsplannen heeft men een enquête uitgezet onder de Utrechtse boeren om te 
inventariseren waar behoefte aan is. Daarop is goed gereageerd en de verwachting is dat de in de tweede helft van 
2020 de eerste bedrijfsplannen zullen worden gemaakt. 
 
Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 
De vertraagde start van inzet van erfbegeleiders/landbouwcoaches heeft gevolgen voor de geplande uitgaven in 
2020, 2021 en 2022. In de Programmabegroting 2020 waren de uitgaven begroot op € 1.333.000 voor 2020 en 
2021 en € 533.000,- voor 2022 (totaal € 3,2 mln.). Voorgesteld wordt dit te veranderen in € 190.000 voor 2020, € 
1.100.000 voor 2021 en 2022 én € 810.000 voor 2023 (ook totaal van € 3,2 mln.). 
 

Bijstellingen 
Wijzigingen o.b.v. Programmaplan AVP 2020 (Lasten -/- € 5.692.000 en Baten € 50.000) 
Voorgesteld wordt om de begrote lasten voor AVP Duurzame landbouw bij te stellen naar € 5.866.000 (verhoging 
van € 5.692.000) conform prognose Programmaplan AVP 2020 (GS 21-01-2020). In het Programmaplan AVP 2020 
welke op 21 januari 2020 door GS is vastgesteld zijn middelen opgenomen voor de landbouwopgave in de provincie 
Utrecht. Het bedrag van € 5,866 mln. bestaat uit:  
LaMI € 100.000, Boerderijeducatie € 50.000, Landbouwstructuurversterking € 100.000, POP3 -Fysieke 
investeringen € 3.450.000, POP3-regeling jonge boeren € 400.000, POP3-Leader€ 266.000, POP3 – 
Uitvoeringskosten € 1.500.000.   
 
Een nadere detaillering van deze kosten staat in hoofdstuk 3.4 van het Programmaplan AVP 2020. Met het 
vaststellen van het Programmaplan AVP is een verschuiving aangekondigd tussen de kostenplaatsen van AVP in 
de Zomernota, vooral naar de kostenplaats 600363 (AVP Duurzame Landbouw). Met het wijzigingsvoorstel in de 
Zomernota wordt dit geëffectueerd. 
 
De begrote baten worden verhoogd met € 50.000 i.v.m. verwachte subsidiebaten verwacht voor de POP3-subsidie 
Kavelruil Kamerik Harmelen in 2020. Dekking vindt plaats uit de reserve landelijk gebied. 

 
4.2.2.5 Versterken leefbaarheid landelijk gebied 
De realisering van dit beleidsdoel loopt volgens planning. Hieronder zijn de financiële bijstellingen opgenomen. 
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Bijstellingen 
Wijzigingen o.b.v. Programmaplan AVP 2020 (Lasten -/- € 300.000) 
Voorgesteld wordt om de begrote lasten voor AVP Leefbaarheid bij te stellen naar € 300.000 (verhoging van € 
300.000) conform prognose Programmaplan AVP 2020 (GS 21-01-2020) t.b.v. subsidiëring leefbaarheid en kleine 
kernen. Dekking vindt plaats uit de reserve landelijk gebied.  
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4.3  Bodem, water en milieu 
 

4.3.1 Wat gaat het kosten 
 

 
 

4.3.2 Beleidsdoelen  
 
4.3.2.1 Waarborgen waterveiligheid en klimaatadaptatie 
De realisering van dit beleidsdoel loopt volgens planning. Er worden vooralsnog geen bijstellingen voorzien ten 
aanzien van de begroting. 
 

Bijstellingen 
Bijdrage vanuit het Integraal Gebiedsontwikkeling Programma voor Salmsteke (Lasten -/- € 1.000.000 en Baten € 
1.000.000) 
Het gebied Salmsteke is gelegen in de gemeente Lopik en ligt in de uiterwaarden van de Lek. Het traject 
Salmsteke maakt onderdeel uit van het dijkversterkingsprogramma Sterke Lekdijk van Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden (HDSR). Voor dit gebied zijn de kansen voor het meekoppelen van de ontwikkeling van 
recreatie en natuur aan de dijkversterking verkend. Op dit moment ligt er een vastgesteld voorkeursalternatief 
voor de dijk en uiterwaarden en worden met de partners (HDSR, Recreatieschap de Stichtse Groenlanden (SGL), 
Rijkswaterstaat (RWS), Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik) afspraken gemaakt over de samenwerking voor 
de volgende fase: de planvorming. HDSR zal dit project namens de samenwerkingspartners gaan trekken. 
De totale kosten voor planvorming en realisatie zijn € 5.595.962 en worden gedragen door de verschillende 
partners. De provincie draagt € 1.388.062 bij waarvan € 1.000.000 bijgedragen vanuit het Integraal 
Gebiedsontwikkeling Programma (IGP-investeringsbudget). Het bedrag van € 1.000.000 betreft een verschuiving 
vanuit Programma 1, waardoor hier € 1.000.000 aan baten tegenover staan. Het overige bedrag van € 388.062 
wordt bijgedragen vanuit het programma 'Mooie en veilige dijken'. 
 
Decentralisatie-uitkering Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (Lasten -/- € 52.843 en Baten € 52.843) 
Bij de septembercirculaire 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is er voor het 
regionaal Programma gevolgbeperking overstromingen opgenomen dat provincie Utrecht, als penvoerder namens 
38 organisaties, een subsidie voor procesondersteuning regionale versnelling ontvangt van €100.000 uit het 
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).   
 
Dit bestaat uit een bijdrage voor 2019 van € 47.157 en voor 2020 van € 52.843. Met deze bijdrage kan er uitvoering 
worden gegeven aan het plan van aanpak. In 2019 zijn er geen uitgaven gedaan vanwege complexiteit in uitvoering 
en projectorganisatie. In 2020 is het gehele bedrag van €100.000 nodig voor het uitvoeren van het plan van aanpak 
bijhorende bij de subsidieaanvraag. Dit bestaat uit het opstellen van een handelingsperspectief en het vertalen in 
beleid.  
 
Decentralisatie-uitkering Erfgoeddeal Hoornwerk Grebbedijk (Lasten -/- € 427.500 Baten € 427.500) en Bijdrage uit 
Parelfonds (Lasten -/- € 236.250) 
Erfgoed Deal is de in februari 2019 gezamenlijk uitgesproken ambitie van overheden en maatschappelijke 
organisaties om met cultureel erfgoed inspiratie en houvast te bieden bij de opgaven Klimaatadaptatie, 
Energietransitie en duurzaamheid en Stedelijke groei en krimp. Erfgoed Deal financiert de meerkosten als gevolg 
van een erfgoed inclusieve uitvoeringspraktijk van het project. Voorwaarde is matching door gemeenten of 
provincies waarbij wordt uitgegaan van reële extra financiële impulsen in plaats van ambtelijke inzet. 
 
De Grebbedijk loopt dwars door het rijksmonumentale Hoornwerk aan de Grebbe, onderdeel van de Grebbelinie. 
Door het Hoornwerk terug te brengen naar zijn oorspronkelijke vorm van 1785 wordt het onderdeel van de dijk. Het 
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project wordt als integrale gebiedsontwikkeling opgepakt. Dit betekent dat er naast het versterken van de dijk ook 
natuuropgaven worden gerealiseerd en ambities zijn geformuleerd voor de thema’s recreatie, verkeersveiligheid, 
duurzaamheid en cultuurhistorie. De matchingsgelden komen uit de budgetten van het Programma Mooie en Veilige 
Dijken en het Fonds Erfgoedparels. 

 
4.3.2.2 Zorgdragen goede zoetwatervoorzieningen en kwaliteit oppervlaktewater 
De realisering van dit beleidsdoel loopt volgens planning. Er worden vooralsnog geen bijstellingen voorzien ten 
aanzien van de begroting. In 2020 wordt gewerkt aan een verplicht op te stellen nieuw Provinciaal Bodem- en 
Waterplan. Dit kan leiden tot een kostenoverschrijding van circa € 30.000. 
 

Bijstellingen 
Wijzigingen o.b.v. Programmaplan AVP 2020 (Lasten € 2.689.000) 
Voorgesteld wordt om de begrote lasten voor AVP Waterkwaliteit bij te stellen naar € 172.000 (verhoging van € 
172.000) conform prognose Programmaplan AVP 2020 (GS 21-01-2020). Door Waterschap Vallei en Veluwe is de 
samenwerkingsovereenkomst 'Inrichting natuur langs de Eem' afgerekend. De provincie betaalt 50% mee aan de 
KRW-maatregelen en betaalt de natuurcompensatie fietspad Grebbeliniedijk. Deze afrekening was niet 
meegenomen in de begroting 2020/ in het Programmaplan AVP 2020 en wordt met deze Zomernota 2020 alsnog 
begroot in 2020.                                     
 
Daarnaast wordt voorgesteld om de begrote lasten voor AVP bodemdaling bij te stellen naar € 520.000 (verlaging 
van € 2.861.000) conform prognose Programmaplan AVP 2020 (GS 21-01-2020).  
Het restantbedrag wordt gestort in de reserve landelijk gebied (van waaruit andere bijstellingen met juist extra lasten 
worden gedekt).          
 
Decentralisatie uitkering uit het Provinciefonds Deltaprogramma Zoetwatervoorziening (Lasten -/- € 54.000 en 
Baten € 54.000, saldo neutraal) 
 
Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) (Lasten -/- € 120.000 en Baten € 60.000) 
Het VIC heeft als doel een bijdrage te leveren aan een (economisch) vitaal en klimaatbestendig 
veenweidelandschap met een gezonde landbouwsector en een duurzaam bodem- en watersysteem. De focus ligt 
daarbij op een integrale benadering van de vraagstukken en vertaling naar de praktijk. Via een meerjaren- en een 
jaarlijks programma dat in het bestuurlijk overleg wordt vastgesteld, worden de prioriteiten bepaald. Naast de 
provincie Utrecht dragen ook de provincies Zuid- en Noord-Holland en zes waterschappen bij aan de exploitatie 
van het VIC. 
 
De totale subsidie in 2020 bedraagt € 120.000. Tot en met 2019 is deze bijdrage incidenteel gefinancierd door het 
Programmabureau Groene Hart en vanuit het Programma Agenda Vitaal Platteland.  
De Provincie Utrecht draagt financieel structureel bij aan de exploitatiebegroting van het Veenweiden 
Innovatiecentrum (VIC) à € 60.000 per jaar vanaf 2020. Daarnaast draagt de Provincie Zuid Holland € 60.000 per 
jaar bij in de periode 2020 t/m 2023 waarvan de Provincie Utrecht de administratieve afhandeling voor haar rekening 
neemt. 
  
Kostensoort (negatieve bedragen) actualiseren P3 (Lasten -/- €251.000 en Baten € 251.000) 

  
4.3.2.3 Zorgen voor een robuust bodem- en grondwatersysteem 
Voor het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant staat een bedrag begroot van € 3.399.000. Bij 
aanvang van het programma in 2016 is het toegekende bedrag van het Rijk 2016-2020 in 5 gelijke delen op de 
begroting gezet. Het programma gaat formeel het laatste jaar in. De verwachting is dat er dit jaar veel projecten in 
uitvoering gaan met meer kosten. Er vindt daarom een onttrekking uit de reserve plaats van € 2.712.000 Dit bedrag 
wordt besteed aan o.a.:  

• Extra onderzoek naar potentiële spoedlocaties (locaties met risico’s. Deze moeten beheerst zijn voor de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet € 200.000  

• Extra subsidieaanvragen door gemeenten en particulieren € 530.000  

• Onderzoek en sanering van een nieuw ontdekte grote sanering in Cothen geschatte kosten € 1.000.000. 

• Een aangetroffen Drugslab in Overveen geschatte kosten € 500.000 

• Procesgeld en opdracht aan de RUD om taken en dossiers over te dragen van Provincie aan de 
gemeenten die onder Omgevingswet bevoegd gezag worden (o.a. op orde krijgen en digitaliseren van 
de bodemdossiers) kosten € 220.000 

• Extra inhuur om laatste jaar van programma de werkzaamheden te versnellen. Kosten € 260.000 extra 
  
Overigens is de verwachting dat het programma een jaar wordt verlengd i.v.m. uitstel Omgevingswet. Provincie 
blijft een jaar lang nog bevoegd gezag en zal zeer waarschijnlijk nog een jaar extra budget krijgen van het Rijk.  
 

Bijstellingen 
Een onttrekking uit de Egalisatiereserve Bodemsanering (Lasten -/- € 2.712.000) 
Voor de nog niet begrote, verwachtte lasten wordt een bedrag van € 2.712.000 uit de reserve onttrokken. 
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Vrijgeven van algemene middelen Vijfheerenlanden (Lasten -/- € 115.000 waarvan € 15.000 ten behoeve van 
Overhead) 
Extra capaciteit vergunningverlening nodig a.g.v. uitbreiding werkgebied VHL. 

 
 
4.3.2.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving 
Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 
Het merendeel van dit doel staat op groen. We hebben geen wijzigingen in de gestelde doelen en effecten, maar 
we lopen op onderdelen vertraging op in de ontwikkeling en uitvoering. Dat heeft verschillende oorzaken en 
gevolgen die hieronder omschreven worden. 
 
Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 
Op subdoelniveau moeten nieuwe programma’s en initiatieven nog starten, zoals het programma Sanering 
astbestdaken,, de agenda Geluid, programma Gezonde leefomgeving en de herijking van de agenda Luchtkwaliteit. 
Voor deze agenda’s en programma’s geldt dat er sprake was van onderbezetting qua personeel en dat er vertraging 
is opgelopen door de corona-crisis, voor wat betreft de visievorming, de herijking van plannen en concrete uitvoering 
van de projecten. Het maken van plannen en herijken van plannen kost simpelweg meer tijd door de digitale 
werkvorm die we hebben.  
 
In het derde kwartaal van 2020 maken we een inhaalslag in de visievorming en de herijking en de concrete 
uitvoering van projecten door een volledige personele bezetting en de doordat er meer tijd is geweest voor de 
aanpassing aan de nieuwe werkwijze voor de visievorming. 
 
Welke financiële gevolgen heeft de verandering?  
Door de latere start van de programma’s en agenda verwachten wij dit jaar de budgetten niet geheel uit te geven. 
Het gaat dus om eenmalige onderbesteding. Voor geluid gaat het om een onderbesteding van 150.000 euro. Voor 
Gezonde Leefomgeving gaat het om een restant van 150.000 euro. 
 

Bijstellingen 
Sociale agenda naar programma 7. Bestuur en middelen (lasten € 100.000) 
Bij de behandeling van de Programmabegroting 2020 is door uw Staten bepaald, middels amendement 36, dat de 
sociale agenda een breed en portefeuille overkoepelend karakter heeft en beter op zijn plaats is onder een breed 
en portefeuille overkoepeld programma als Bestuur en middelen. Middels deze technische bijstelling wordt dit 
geëffectueerd.   
 
Programma Gezonde leefomgeving (Lasten € 16.000)  
In 2019 is materieel budget van GIS omgezet naar uren, door omzetting van inhuur naar vaste formatie. Achteraf 
blijkt dat deze inhuur en vaste formatie bij Milieu ingezet is. De structurele omzetting wordt nu gecorrigeerd naar 
beleidsdoel ‘Integraal ontwikkelen ruimtelijk beleid’. 
 
Programma Gezonde leefomgeving (Lasten € 1.000.000)  
Het budget bestemd voor ons aandeel in de regiodeals met Utrecht en Amersfoort schuift naar Programma 1. De 
invulling van de regiodeals met Vitale wijken past beter in dat programma. 
 
Ontgrondingenheffing (Lasten 21.000 en Baten € 21.000)  
De werkelijke legesontvangst blijkt de afgelopen jaren lager te zijn dan de structurele begroting. Het bedrag van de 
begroting wordt nu aangepast aan de prognose. 
 
Programma Geluid en Gezonde leefomgeving (Lasten € 300.000) 
Door de latere start van de programma’s en agenda verwachten wij dit jaar de budgetten niet geheel uit te geven. 
Voor geluid gaat het om een onderbesteding van € 150.000 en ook voor Gezonde Leefomgeving gaat het om € 
150.000. 
 
Vrijgeven van algemene middelen Vijfheerenlanden (Lasten -/- € 422.000) 
Ophogen budget RUD als gevolg van groter werkgebied met komst VHL. 

 
  

https://stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Amendement/PS2019PS23-Amendement-36-Sociale-agenda-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
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4.4a  Economie 
 

4.4a.1 Wat gaat het kosten 
 

 
4.4a.2 Beleidsdoelen 
 
4.4a.2.1 Verbeteren kwaliteit werklocaties 
We zetten in lijn met het coalitieakkoord meer in op intensivering van bestaande werklocaties en zijn terughoudend 
in de aanleg van nieuwe. We gaan per regio afspraken maken over de programmering voor (bestaande en nieuwe) 
werklocaties (uitwerking van de Omgevingsvisie), in de programmering wonen-werken. Hiervoor zijn in de eerste 
periode van dit jaar gesprekken met gemeenten gevoerd. Daarnaast werken we aan een plan voor Intensivering 
van bedrijventerreinen. Dit doen we in samenwerking met de Ontwikkelings Maatschappij Utrecht (OMU). Het plan 
voor Intensivering Bedrijventerreinen is gericht op vergroting van het bestaande werkkapitaal van de OMU (nu €15 
mln.). Dit plan zal eind 2020 ter vaststelling voorgelegd worden aan GS en PS. 
We verkennen de mogelijkheden voor meer flexibiliteit op de kantorenmarkt; ook in het licht van mogelijk meer thuis 
werken in de toekomst. Daarnaast monitoren we de ruimtelijke consequenties voor de behoefte aan werklocaties 
als gevolg van de coronacrisis. Om de regionale programmeringsafspraken te ondersteunen zal een aantal 
onderzoeken gedaan worden uit het budget voor werklocaties. 
 
4.4a.2.2 Versterken aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt 
Het doel om structureel in te blijven zetten op versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt 
door de coronacrisis urgenter. Van een arbeidsmarkt waarin sprake was van grote tekorten komen we mogelijk in 
een situatie terecht waarin de werkloosheid zal stijgen en tegelijkertijd een verschuiving zal plaatsvinden in sectoren 
waar de vraag naar arbeid toeneemt en andere sectoren waar de vraag afneemt. De focus komt door de 
coronacrisis nog meer te liggen op het stimuleren van leven lang ontwikkelen en het om-, her- en bijscholen van de 
beroepsbevolking richting de banen en de skills van de toekomst.  
Zo willen we als provincie een pilot met een voucherregeling ondersteunen waarbij mensen zich kunnen laten 
omscholen naar de techniek. Daarnaast blijven we inzetten op de al bestaande en in gang gezette projecten 
waaronder een regionale HCA (onderwijs-arbeidsmarkt agenda) met bijbehorende governance en 
uitvoeringsprogramma. De coronacrisis en de impact van corona op de arbeidsmarkt wordt hier nadrukkelijk 
onderdeel van.  
 

Bijstellingen 
MBO-aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (Lasten € 34.000) 
De laatste twee subsidieverleningen (totaal €30.000) zijn niet in 2019 beschikt, maar pas in 2020. We hadden 
daarvoor een reserve van €64.000 van 2019 naar 2020 meegenomen om dit te kunnen betalen. Aan deze 
reserve is nu na afronding van de JRK2019 € 30.000 onttrokken, de rest vloeit terug naar de algemene reserve. 
 

 
4.4a.2.3 Vergroten innovatiekracht 
Het beleidsdoel ‘Vergroten innovatiekracht’ is opgebouwd uit een aantal onderliggende onderdelen die hieronder 
worden toegelicht. Enkele onderdelen liggen op schema of zelfs voor op schema, maar er zijn ook onderdelen 
waarvoor een planningswaarschuwing wordt gegeven.  
ROM Regio Utrecht 
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Op 29 mei 2020 is, met een vertraging van een aantal weken door de voorhangprocedure van de Tweede Kamer, 
de ROM Regio Utrecht opgericht. Daarmee gaan we na de fase van verkennen, kwartiermaken en inrichten van de 
ROM, naar een fase waarin we bedrijven in hun ontwikkeling en financiering kunnen ondersteunen. De ROM richt 
zich hierbij in lijn met de Regionale Economische Agenda (REA) op bedrijven die een bijdrage leveren aan ‘gezond 
stedelijk leven’; toekomstbestendige leefomgeving, gezonde mensen en waardevolle digitalisering. Voor de 
provincie Utrecht betekent dit ook een verschuiving van (mede-)oprichter naar aandeelhouder. Met een 
exploitatiebijdrage van €750.000,- per jaar en een aandeel van 36% (agiostorting van €8 mln.) in de ROM Regio 
Utrecht bij de start is provincie Utrecht samen met het Ministerie van EZK de grootste aandeelhouder. Via de 
paragraaf verbonden partijen wordt u hierover op financieel gebied via de jaarrekening in het vervolg geïnformeerd. 
De internationale taken en werkzaamheden van Invest Utrecht (onderdeel provincie Utrecht) gaan over naar de 
ROM Regio Utrecht. Voor de 9 medewerkers die het betreft is een akkoord gesloten met de OR en de Bonden om 
een zorgvuldige overgang te waarborgen. 
 
Economic Board Utrecht (EBU) 
Met de komst van de ROM Regio Utrecht worden ook duidelijke afspraken gemaakt met de Economic Board Utrecht 
(EBU) over rollen, taken en de afstemming tussen beide organisaties in de nieuwe situatie. De EBU zal zich 
focussen op vier kerntaken; netwerkvorming, strategische advisering, versterken lobbykracht en het opwerken van 
maatschappelijke initiatieven. De meer uitvoerende taken gaan naar de ROM. Op dit moment zijn de partners 
samen met de EBU in gesprek over de benodigde aanpassingen in de governance en boardstructuur, inrichting en 
begroting. De taak en bijbehorende medewerker op het gebied van regionaal economisch onderzoek is in maart 
van dit jaar in nauw overleg met de EBU overgegaan naar de provincie Utrecht. 
 

MKB 
In april 2020 is de Economische Visie 2020-2027 afgerond en aan PS gestuurd. In deze visie wordt veel aandacht 
besteed aan de steun van de provincie aan het (brede) MKB. De visie bundelt twee toezeggingen aan PS; enerzijds 
de herijking van het economisch beleid, anderzijds een beleidsplan voor het brede MKB. De eerste pilot over 
Opvolging MKB/familiebedrijven is afgerond, een tweede pilot is gestart. Afhankelijk van ontwikkelingen corona zal 
deze in de tweede helft van 2020 worden afgerond en geëvalueerd. De pilot vroege fase signalering 
(MKBDoorgaan!) is afgerond, de evaluatie wordt binnenkort verwacht. De Smart Industry Hub (samenwerking met 
provincies Noord-Holland en Flevoland) is operationeel. De website staat live en er is een informatieve flyer 
gepubliceerd. Verder wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de Hub te continueren, mogelijk met 
Europese middelen (European Digital Information Hub). In het westen van onze provincie (de regio Woerden, 
Mijdrecht en Nieuwegein) is de MKB deal getekend met MKB-ondernemers en onderwijsinstellingen uit die regio 
en het Ministerie van EZK. We steunen drie concrete initiatieven voor praktijkgericht onderwijs, gericht op het 
opleiden van scholieren en zij-instromers in de techniek en de maakindustrie.  
 
Dienstverlening MKB 
Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 
Door de coronacrisis is de dienstverlening voor het MKB in het teken van corona komen te staan. 
 
Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 
Om het MKB te helpen in de coronacrisis is een aantal maatregelen genomen: er is een voucherregeling voor het 
MKB voor bedrijven die advies en ondersteuning nodig hebben, er heeft bevoorschotting van een subsidie 
plaatsgevonden, er is een extra bedrijven enquête uitgezet en een monitoring opgezet, er zijn webinars door 
URECA georganiseerd en de COL-regeling is door de ROM Regio Utrecht uitgevoerd. In totaal zijn hiermee (stand 
1 juli 2020) 57 start ups, scale ups en innovatief MKB geholpen en is ruim 11 miljoen euro uitgeleend verspreid 
over de hele provincie. De verwachting is dat in totaal een kleine 15 miljoen nodig zal zijn. Het versterken van de 
algemene dienstverlening aan het MKB staat gepland voor de tweede helft van 2020.  
 
Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 
Vooralsnog zijn de intensiveringen uit het eigen budget gefinancierd, ook door middelen naar voren te halen. Bij 
deze zomernota ligt het verzoek voor incidenteel € 750.000 extra uit te trekken voor het domein economie. 
 
Verzoek incidenteel extra geld voor domein economie ondersteuning MKB 
In de eerste helft van 2020 is een aantal activiteiten binnen het programma economie door de ontstane situatie met 
corona en de lockdown versneld als flankerend economisch beleid. U bent hierover middels de vier Taskforce 
brieven geïnformeerd. U kunt denken aan de voucherregeling voor MKB bedrijven die advies nodig hebben, en de 
voucherregeling voor omscholing van mensen die hun baan kwijtraken naar de techniek sector. Deze intensivering 
en versnelling van beleid is uit het bestaand economiebudget gefinancierd. Er is daardoor geen budget meer 
beschikbaar voor extra versnelling of intensivering in de tweede helft van dit jaar.  
 
Uit onze contacten met wethouders economie uit gemeenten horen wij de zorgen over leegstand in 
winkelgebieden. Dit dorpshart, stadshart of hart van de wijk, met een belangrijke sociale functie, kampte al met de 
gevolgen van online winkelen, maar door het teruglopende consumentenvertrouwen en de effecten van de 
lockdown lijkt dit proces van leegstand te versnellen. Dit vraagt van gemeenten om samen met 
vastgoedeigenaren en retailers na te denken over de toekomst van winkelgebieden. En eventueel in te zetten op 
concentratie van winkels, verscherpen van het profiel van het winkelgebied en de transformatie van winkels naar 
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panden met een andere bestemming. De provincie kan hier een helpende hand bieden, in projectondersteuning 
en qua kennis. Naast de pilot met de voucher regelingen voor de technieksector, kunnen we ook stappen zetten 
in ons arbeidsmarktbeleid voor andere tekortsectoren zoals de zorg, het onderwijs en de ICT. Daar waar mogelijk 
mensen hun baan kwijtraken door faillissementen door corona, of schoolverlaters niet direct een baan kunnen 
vinden door terughoudendheid bij de werkgevers, kunnen scholingstrajecten naar de beroepen waar nog wel 
tekorten zijn helpen. Het gaat om incidentele middelen om voorgenomen beleid te versnellen. Deels nog in de 
tweede helft van dit jaar en deels in 2021. Vandaar dat bij deze zomernota wordt voorgesteld het Economie 
budget te verhogen met € 0,75 miljoen voor intensivering van het arbeidsmarktbeleid en de ondersteuning van 
retailers en gemeenten bij de transitie van hun winkelgebieden. 
 
Startup ecosysteem 
Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 
Om het startup en scaleup ecosysteem te ondersteunen en te bevordering is besloten om (financiële) ondersteuning 
meer structureel te regelen met een regeling vanaf 2021. Om onrechtmatige staatssteun te voorkomen, is de vorm 
van de regeling nog onzeker.  
Voor 2020 is een overbrugginssubsidie voor organisaties die eerder werden ondersteund afgesproken. 
Er is budget gereserveerd in de begroting, dus er zijn geen financiële gevolgen in negatieve zin. 
 

Bijstellingen 
Cofinancieringsfonds (Lasten -/- € 1.500.000 en Baten € 1.500.000)  
Voor de uitvoering van de MKB-MIT regeling draagt het rijk in 2020 € 1,5 mln. bij over de jaren 2018-2020. De 
raming voor zowel de baten als de lasten stijgt met dit bedrag. 
 
Cofinancieringsfonds (Lasten -/- € 4.500.000)  
We hebben geld in het reserve cofinancieringsfonds wat we van plan waren uit te geven. De prognose van de 
subsidieverleningen komt uit op €7,5 miljoen. Dit bestaat uit €4,4 miljoen voor de MIT-regeling en €3,1 miljoen die 
gemoeid is met de uitvoering van de regeling HULAF (Healthy Urban Living). Het bedrag voor de HULAF-regeling 
wordt nu in een keer overgedragen aan de ROM. De verwachte uitgaven dekken we door een onttrekking uit de 
hiervoor bestemde reserve.  
 
EU project SUPER (Lasten -/- € 51.000 en Baten € 51.000)  
De uitgaven aan het EU-project SUPER worden geheel gecompenseerd door een bijdrage van de EU. De 
verwachting is dat de uitgaven 2020 en dus ook de inkomsten ca € 65.000 zullen bedragen. 
 
International Welcome Centre (IWCUR) (Lasten -/- € 100.000)  
Uit de vrijvallende middelen uit BD0404, Versterken vestigingsklimaat, wordt een eenmalige extra bijdrage in de 
oprichting van het IWCUR beschikbaar gesteld, naast de al beschikbare structurele bijdrage van € 200.000. Met 
deze ton wordt bijgedragen aan de incidentele aansluitkosten voor gemeenten bij het IWCUR. 
 
Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM) (Lasten -/- € 105.000)  
In 2019 is incidenteel geld beschikbaar gesteld, zowel door de provincie als door de in de ROM deelnemende 
gemeenten. Dit heeft geleid tot een restant van € 105.000, dat in de projectreserve ROM is gestort. De daadwerkelijk 
oprichting is eind mei 2020 definitief geworden. Daarmee kan het saldo van de projectreserve ten behoeve van de 
voorbereidings- en oprichtingskosten onttrokken worden en toegevoegd worden aan het budget 2020. 
 
Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM) (Lasten  € 2.500.000)  
In de begroting 2020 is rekening gehouden met een storting in de algemene reserve van € 2,5 mln. voor afdekking 
van mogelijke risico’s. Dit bedrag wordt hiermee overgeheveld naar de reserve. 
 
MKB Voucherregeling  
Om de gevolgen van de coronacrisis voor het MKB te kunnen verzachten is een voucherregeling in het leven 
geroepen voor hulp aan het MKB vanuit de gedachte van URECA van bedrijven voor bedrijven. De verwachting is 
dat na afloop van de rijksmaatregelen de urgentie snel toeneemt en de regeling eind dit jaar nuttig zal blijken te zijn 
voor de meer complexe vragen van bedrijven. 
Vanuit het budget Economisch beleid wordt hieraan € 150.000 bijgedragen en uit het budget MKB-beleid is € 
300.000 vrijgespeeld. In totaal is € 450.000 beschikbaar voor de voucherregeling.  

 
4.4a.2.4 Stimuleren internationalisering 
Het stimuleren van de internationalisering wordt vanaf de oprichting van de ROM RegioUtrecht een operationele 
taak van de ROM en gaat dus weg bij de PU. Door internationalisering onder te brengen bij de ROM zullen bedrijven 
met een Healthy Urban Living (HUL) profiel (volgens REA) sterker ondersteund worden en zullen lokale bedrijven 
geholpen worden bij hun internationale ambitie en trekken we met prioriteit investeringen aan die ook aan het HUL 
profiel voldoen. Het budget voor internationalisering en het uitvoerend personeel gaat voor een groot deel  over 
naar de ROM RegioUtrecht. Een klein budget en een liaison blijft achter bij de PU.  Als gevolg van corona en de 
internationale lockdown zijn er activiteiten niet doorgegaan.   
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Bijstellingen  
Promotie en acquisitie (Lasten € 60.000 en Baten € 60.000)  
Voor onze inzet ten behoeve van het landelijk NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) maken wij extra 
kosten en deze worden vergoed door het NFIA. Zowel de baten als de lasten worden verhoogd met € 60.000. 

 
4.4a.2.5 Stimuleren recreatieve voorzieningen 
Het nieuwe Programma Recreatie en Toerisme zal naar verwachting niet meer dit jaar maar begin 2021 in PS 
voorliggen. De overige resultaten worden behaald. 
 

Bijstellingen 
Transitie recreatieschappen (Lasten € 200.000)  
Als gevolg van de corona-crisis is de geplande transitie met de recreatieschappen vertraagd, waardoor naar 
verwachting € 200.000 van het budget niet aangesproken wordt. Dat bedrag valt terug naar de algemene middelen. 
 
AVP Recreatie (Lasten -/- € 139.000)  
Voor de uitvoering van het programmaplan AVP wordt het budget verhoogd met € 139.000. Hier staat een 
onttrekking uit de reserve Landelijk gebied tegenover 

 
4.4a.2.6 Vrijetijdseconomie 
Utrecht Buiten krijgt een vervolg in de integrale benadering ‘Groen groeit mee’. In het onder 4.4a.2.5 genoemde 
Programma Recreatie en Toerisme zullen we volgend jaar de uitvoering voor recreatie uitwerken. 
 

Bijstellingen 
AVP Recreatie om de stad (Lasten -/- € 659.000) 
Voor de uitvoering van het programmaplan AVP wordt het budget verhoogd met € 659.000. Hier staat een 
onttrekking uit de reserve Landelijk gebied tegenover. 

 
 
4.4a.2.7 Uitvoeren transitie recreatieschappen 
Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 
In het kader van de structuur-discussie over de recreatieschappen, wordt het onderzoek ‘RMN in transitie ‘  
uitgewerkt door een extern bureau. In het najaar van 2020 moet de bestuurlijke keuze zijn gemaakt. 
 
Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 
In de uitvoering zal er niets wijzigen. 
 
Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 
In de begroting is 4 ton gereserveerd voor de problematiek bij RMN; een deel hiervan is benut voor de 
deelnemersbijdrage aan het Plassenschap. In het kader van het transitietraject worden nog verdere uitgaven 
verwacht. Maar het bedrag kan in 2020 met 2 ton worden verlaagd. 
 
4.4a.2.8 Stimuleren en regisseren (internationaal) toerisme 
Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 
Het toerisme heeft door de de corona-crisis een enorme klap gekregen. We weken samen met de marketing 
organisaties om de sector te helpen. Spreiding blijft ook daarbij uitgangspunt. Om de spreiding te stimuleren in de 
huidige 1,5 meter samenleving starten wij binnenkort met een druktemonitor. Hiermee kunnen de inwoners en de 
bezoekers zien op welke plekken in onze provincie het druk en relatief rustig is. Deze monitor zal verder uitgebouwd 
worden tot een volwaardig instrument. Door de coronacrisis is de start van de Vuelta in Utrecht geannuleerd.  
 
Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 
De marketingorganisaties gaan een ‘hersteloffensief’ uitvoeren; mogelijk gaan we hier financieel aan bijdragen, 
vanuit de bestaande budgetten. 
 
Nu de start van de Vuelta in 2020 geen doorgang kan vinden  loopt er momenteel een onderzoek naar haalbaarheid 
van een Utrechtse Vueltastart in 2022 (of het definitief niet doorgaan). Na afronding van het onderzoek worden de 
resultaten voorgelegd voor besluitvorming. 
 
Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 
Geen financiële gevolgen. De middelen zijn reeds besteed. 
 
4.4a.2.9 Realiseren transitie circulaire economie 
De voortgang is goed. De werkzaamheden om beleid en uitvoering in de toekomst te baseren op het sluiten van 
kringlopen zijn in gang gezet, er is geen verandering van het doel nodig en er worden voor dit jaar geen financiële 
aanpassingen verwacht. 
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4.4b  Energietransitie 
 

4.4b.1 Wat gaat het kosten 

 
4.4b.2 Beleidsdoelen 
 
4.4b.2.1 Energiebesparing 
De bezetting van deze programmalijn is snel gegroeid en per 31 mei 2020 op sterkte. De inzet richt zich op 
ondersteuning van gemeenten, woningcorporaties, en Verenigingen van Eigenaren bij de transitie visies warmte, 
de aanpak aardgasvrije wijken en het grootschalig aanpakken van verduurzaming van woningen, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. Er zijn 7 gemeentes die een aanvraag hebben ingediend voor het Programma 
Aardgasvrije wijken. De ontwikkeling van de Transitie Visie Warmte in de 26 Utrechtse gemeentes is op gang 
gekomen. Voor VVE’s en woningcorporaties geldt dat er goede voortgang is geboekt met de procesafspraken over 
grootschalige verduurzaming. Voor het toezicht op energiebesparing bij bedrijven zijn aanvullende afspraken 
gemaakt met de uitvoeringsdiensten. Bij maatschappelijke organisaties, loopt de ondersteuning van de zorg goed, 
is een aanpak voor scholen gestart en is een aanpak voor de culturele organisaties en sportclubs in voorbereiding. 
Het onderzoek naar de ontwikkeling van instrumentarium voor een inclusieve energietransitie ligt op schema. 
 
4.4b.2.2 Duurzame energie 
De bezetting van deze programmalijn is snel gegroeid en per 31 mei bijna op sterkte. Er zijn veel initiatieven voor 
zon op dak. Er is een vervolg gegeven aan het traject “new grid on the block”. Samen met onze RES partners zijn 
drie concept RES’en opgeleverd. Vanwege de coronacrisis is de deadline voor het indienen van de concept-RES 
en de daaropvolgende producten vertraagd. De voorbereidingen voor de RES 1.0 worden al wel getroffen.  
Gemeenten worden bij de RES’en ondersteund met participatiestrategieën.  
 
Het revolverend fonds voor energiecoöperaties dat samen met andere provincies en EZK wordt ontwikkeld, loopt 
aan de kant van EZK vertraging op doordat er complicaties in de aanbestedingswijze naar voren zijn gekomen. Het 
Ontwikkelfonds moet passen binnen de wetgeving, zodat er geen sprake is van staatssteun.  
 
Het Informatie en consultatie orgaan Aardwarmte is in januari operationeel gegaan. We zijn actief betrokken bij de 
ontwikkeling van (ultra)diepe geothermie in de provincie. De eerste pilots met opwekken van energie in en boven 
infrastructuur zijn in voorbereiding. De samenwerking met de MRA-E voor de versnelling van de uitrol van 
laadinfrastructuur is getekend en wordt geïmplementeerd. De uitrol van waterstofinfrastructuur voor mobiliteit is in 
voorbereiding. De inzet van Biomassa wordt onderzocht en er loopt een onderzoek naar de consistentie van de 
doelstellingen op Europees, landelijk en provinciaal niveau. De rapportages worden dit najaar verwacht. 
 
4.4b.2.3 De provincie geeft het goede voorbeeld 
De door Corona gedwongen nieuwe manier van werken kan een structurele verandering betekenen voor de 
inrichting van het Provinciehuis en is daarmee een kans voor een versnelling in de verduurzaming van de 
bedrijfsvoering. De procedure certificering label C voor het Provinciehuis is gestart. De opties voor verduurzaming 
van het vastgoed worden in het 2e halfjaar uitgewerkt. 
 

Bijstellingen 
Bedrag te storten in de reserve weerstandsvermogen voor het risico aan garantstellingen (Lasten € 578.000)  
EBU heeft in het voorjaar van 2019 een aanvraag ingediend voor een garantstelling via de Uitvoeringsverordening 
voor Binnenstedelijke Ontwikkeling. Daarbij wordt de provincie gevraagd garant te staan voor het bedrag dat de 
Europese Investeringsbank (EIB) wil voorfinancieren in het kader van het ELENA-initiatief in een project om VvE’s 
te begeleiden naar verregaande verduurzaming van hun appartementencomplexen. Het gaat om 1,89 mln. (70% 
van 2,7 mln. aan ELENA-subsidie). De garantstelling wordt gebruikt voor twee tranches (40%/30%) aan 
voorschotbetalingen. De EBU draagt 0,3 mln. (10%) bij, deels via de eigen bijdragen van de VvE’s. Het project is 
daarmee begroot op €3 mln. 
 



43 

Het bedrag dat wordt toegevoegd aan de reserve weerstandsvermogen ter afdekking van het berekende 
risicoprofiel gekoppeld aan de garantstelling van € 1,89 mln. is nu bepaald op € 378.000 (d.i. € 1.890.000 x 20%). 
Voor de pilot Gebouwgebonden Financiering (GGF) in Amersfoort, dat een hoog risicoprofiel kent, wordt er voor 
een mogelijke financiering van € 500.000 een bedrag van € 100.000 aan risico-opslag toegevoegd aan de reserve 
weerstandsvermogen. 
 
Voor een mogelijk aanvullende garantie op de Hamershof in Leusden wordt een bedrag van € 100.000 aan risico-
opslag aan het weerstandsvermogen toegevoegd. 
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4.5a  Bereikbaarheid (excl. OV) 
 

4.5a.1 Wat gaat het kosten 
 

 
4.5a.2 Beleidsdoelen  
 
4.5a.2.1 Provinciale wegen 
De wijzigingen betreffen diverse kleine correcties bij investeringsprojecten, deze hebben geen impact op te behalen 
doelen en effecten. 
 

Bijstellingen 
Beheer en onderhoud wegen- en vaarwegen (Lasten -/- € 11.800.000 en Baten € 442.000) 
Het meerjaren onderhoudsplan Mobiliteit 2020-2023 is ten tijde van de begroting 2020 geactualiseerd.  
De vaste en variabele onderhoudslasten bedragen in 2020 totaal € 26,1 mln., een verhoging van € 7,7 mln.. 
Daarnaast zijn niet alle onderhoudswerkzaamheden gerealiseerd. Deze worden alsnog in 2020 uitgevoerd en het 
benodigde budget is € 4,1 mln.. De totale lasten voor onderhoud wegen en vaarwegen komen hiermee op € 30,2 
mln. en dit is een verhoging van € 11,8 mln. In het meerjaren onderhoudsplan is € 1,8 mln. aan baten opgenomen 
voor 2020 en dit is een verhoging van € 0,44 mln.. 
 
De begrotingswijziging van € 11,4 mln. wordt uit de reserve Beheer en Onderhoud Wegen en Vaarwegen 
onttrokken.  
 
Vrijgeven van algemene middelen Vijfheerenlanden (Lasten -/- € 2.192.000 
Vast en variabele onderhoudswerkzaamheden 

 
 
4.5a.2.2 Goederenvervoer 
Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 
Doordat de capaciteit voor het thema goederenvervoer nog niet op orde is zullen de doelen voor 2020 niet volledig 
worden gerealiseerd. Dit betreft met name het onderdeel kwaliteitsnet goederenvervoer. 
 
Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 
Er zijn acties ondernomen om de capaciteit in de tweede helft van dit jaar op orde te hebben. De verwachting is dat 
hiermee de achterstand gedurende de looptijd van het uitvoeringsprogramma goederenvervoer wordt ingelopen 
 
Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 
Deze bijstelling betekent dat de middelen als bestemmingsresultaat dienen te worden beschouwd en derhalve 
beschikbaar blijven voor goederenvervoer 
 

Bijstellingen 
Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer (Lasten € 228.000) 
Het Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer is eind 2019 vastgesteld. Het lagere kasritme van 
€ 0,02 mln. wordt met de zomernota verwerkt in de begroting.Daarnaast is de verwachting dat de doelen voor 2020, 
doordat de capaciteit voor het thema goederenvervoer nog niet op orde is, niet volledig worden gerealiseerd. De 
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begroting wordt derhalve verlaagd met € 0,21 mln. De vrijval van € 0,23 mln. wordt in de reserve 
Mobiliteitsprogramma gestort. 

 
4.5a.2.3 Verkeersveiligheid 
Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 
Door Corona is het verkeersbeeld dermate veranderd dat dit ook effect heeft op de verkeersveiligheidscijfers. Of 
dit ook meerjarig effect heeft is nu nog onduidelijk. 
 
Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 
Door Corona zijn de (basis)scholen, middelbare scholen en kinderopvang lange tijd gesloten geweest. Dit betekent 
dat onze educatie pakketten voor verkeerseducatie niet zijn afgenomen. De verwachting is dat we daarom dit jaar 
minder budget op het vlak van educatie en voorlichting nodig hebben. Ditzelfde geldt voor handhavingsactiveiten. 
De prioriteit van de politie heeft afgelopen tijd op andere zaken gelegen dan op verkeersveiligheid. Daarnaast is er 
een grote kans dat de geplande BOB-campagne geen doorgang vindt vanwege Corona. 
Daarnaast is de uitvoeringsverordening mobiliteit medio juli vastgesteld. Gemeenten kunnen pas na publicatie van 
de regeling gebruik maken. Gezien de resterende tijd in 2020 in combinatie met de benodigde inspanning die 
gemeenten moeten leveren om aanvragen te doen (o.a. verkrijgen van eigen bijdragen van 50%, vaak via besluit 
Raad) is de inschatting dat een beperkt deel van het begrote bedrag voor 2020 wordt benut. 
 
Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 
In 2020 zal er minder worden besteed aan educatie en handhaving. 
Wat betreft de bijdragen is de verwachting dat dit in latere jaren wordt ingelopen en daarom de  totale 10 mln. over 
de looptijd van het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid volledig wordt benut. Deze bijstelling betekent 
derhalve dat de middelen als bestemmingsresultaat dienen te worden beschouwd en beschikbaar blijven voor 
Verkeersveiligheid. 
 

Bijstellingen 
Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid (Lasten € 800.000) 
In 2020 zal naar verwachting minder aan educatie en handhaving worden besteed en de lasten zijn derhalve met 
€ 0,8 mln. verlaagd. De begrotingswijziging van € 0,8 wordt aan de reserve Mobiliteitsprogramma toegevoegd. 

 
4.5a.2.4 Fiets 
Het budget is in overeenstemming gebracht met de prognose van het Uitvoeringsprogramma Fiets, zoals dat medio 
december is vastgesteld. Er is een kleine afwijking verwerkt als gevolg van onzekerheid t.a.v. een verwachte 
bijdrage van I&W-klimaatakkoord voor fietsvoorzieningen bij knooppunten (prognose minder besteed, 373K€). In 
juli is de uitvoeringsovereenkomst gesloten voor de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort. Ook is een inventarisatie 
gehouden bij gemeenten voor verbeteringen van fietsinfrastructuur. De subsidie-aanvragen volgen in de tweede 
helft van 2020. 
 

Bijstellingen 
Uitvoeringsprogramma Fiets (Lasten -/- € 4.495.000) 
Het Uitvoeringsprogramma Fiets is eind 2019 vastgesteld. Het hogere kasritme van € 4,87 mln. wordt met de 
zomernota verwerkt in de begroting onder aftrek van € 0,37 mln. als gevolg van onzekerheid t.a.v. een verwachte 
bijdrage van I&W-klimaatakkoord voor fietsvoorzieningen bij knooppunten. 
De begrotingswijziging van € 4,5 mln. wordt uit de reserve Mobiliteitsprogramma onttrokken. 
 
Project Daalsetunnels (Locomotiefstraat) (Lasten -/- € 4.100.000 en Baten € 4.100.000) 
Op verzoek van gemeente Utrecht heeft de provincie op 20 juni 2019 een bijdrage aangevraagd bij het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van een nieuwe fietstunnel onder de sporenbundel bij de 
Cartesiusdriehoek (Locomotiefstraat). In november 2019 heeft het Rijk positief beschikt en in december 2019 zijn 
de middelen op onze rekening gestort. In 2020 wordt deze bijdrage via een nog op te stellen beschikking integraal 
doorgezet naar de gemeente.  

 
4.5a.2.5 Kwaliteit leefomgeving 
De realisering van dit beleidsdoel loopt volgens planning. Er worden vooralsnog geen bijstellingen voorzien ten 
aanzien van de begroting. 
 
4.5a.2.6 Smart Mobility 
Het budget is in overeenstemming gebracht met de prognose van het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility, zoals 
dat medio maart is vastgesteld. Deze bijstelling betekent derhalve dat de middelen als bestemmingsresultaat dienen 
te worden beschouwd en derhalve beschikbaar te blijven voor Smart mobility. 
 

Bijstellingen 
Uitvoeringsprogramma Smart Mobility (Lasten € 570.000) 
Het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility is in maart 2020 vastgesteld. Het verlaagde kasritme van € 0,57 mln. 
wordt met de zomernota in de begroting verwerkt. De vrijval wordt in de reserve Mobiliteitsprogramma gestort. 
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4.5a.2.7 Knooppunten 
Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 
Doordat de capaciteit voor het thema knooppunten nog niet op orde is het zullen de doelen voor 2020 niet volledig 
worden gerealiseerd. 
 
Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 
De Uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht is halverwege 2020 vastgesteld. 
Hierdoor is niet de verwachting dat het gehele budget van dit jaar besteed kan worden. 
 
Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 
Vanuit het huidige budget wordt € 1 mln. gereserveerd voor een subsidie aan Nieuwegein en € 0,5 mln. voor andere 
projecten. Het restantbedrag van € 1 mln. kan hierdoor vrijvallen. 
 

Bijstellingen 
Bijdrage Knooppunten (Lasten € 1.000.000) 
De Uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht is halverwege 2020 vast gesteld. 
Hierdoor is niet de verwachting dat het gehele budget van dit jaar besteed kan worden. Vanuit het huidige budget 
wordt € 1 mln. gereserveerd voor een subsidie aan Nieuwegein en € 0,5 mln. voor andere projecten. Een bedrag 
van € 1 mln. kan vrijvallen naar de algemene middelen. 

 
4.5a.2.6 Bereikbaarheid algemeen 
De realisering van dit beleidsdoel loopt volgens planning. Er worden vooralsnog geen bijstellingen voorzien ten 
aanzien van de begroting. 
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4.5b  Bereikbaarheid Openbaar vervoer 
 

4.5b.1 Wat gaat het kosten 

 
4.5b.2 Beleidsdoelen  
 
4.5b.2.1 Openbaar vervoer 
Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 
Het doel “reizigersgroei” zal vanwege corona moeten worden bijgesteld. Voor de komende concessiejaren zullen 
nieuwe realistische vervoerprognoses (inclusief businesscase) moeten worden opgesteld. De projecten VRT en 
busstalling lopen (beperkt) vertraging op en er is om diverse redenen sprake van kostenverhoging, maar de doelen 
en effecten zijn ongewijzigd.  
 
Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 
De uitvoering van het OV gebeurt vanaf medio maart conform de richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt er 
binnen die richtlijnen een (vrijwel) normale dienstregeling gereden. Landelijk zijn daarover financiële afspraken 
gemaakt. Daarmee is de situatie voor 2020 redelijk stabiel, al zal er op detail niveau, op basis van de actuele 
vervoervraag, steeds bijgeschakeld moeten worden. Het vervoerplanproces voor de dienstregeling 2021 is on hold 
gezet. Provincie en vervoerders zullen in korte tijd scenario’s voor 2021 en verder opstellen en doorrekenen. 
 
Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 
Door de landelijke steunmaatregelen voor 2020 zullen de financiële consequenties van corona voor de 
exploitatiebijdrage van het OV en regiotaxi dit jaar beperkt zijn. Voor de jaren daarna zijn (nog) geen landelijke 
afspraken gemaakt, maar de verwachting is dat in 2021 er nog steeds sprake is van minder reizigers(inkomsten) 
waardoor de financiën onder druk komen te staan.  

Bijstellingen 
Concessie OV (lasten -/- € 4.500.000) 
Ten opzichte van het Uitvoeringsprogramma Openbaar Vervoer zijn de uitgaven voor de Concessies 
geactualiseerd. Wat betreft de Proef voor gratis OV (Begroting 2020) is het door Corona nu niet 
mogelijk/wenselijk dat de kwetsbare doelgroep uitgenodigd wordt het OV te gebruiken. Voorgesteld wordt om het 
budget € 500.000 via de reserve OV concessies door te schuiven naar 2022 (in 2021 is in de begroting al budget 
beschikbaar). Ten behoeve van Zero Emissie OV (Kadernota 2019) worden in 2020 door Qbuzz bussen 
aangeschaft en wordt het beschikbare bedrag € 5 mln. als subsidie verstrekt. Voorgesteld wordt deze € 5 mln. te 
onttrekken uit de reserve OV concessie.   
 
Bijdrage RUVV project (lasten € 2.981.000) 
In de begroting 2020 was een bijdrage van € 3,0 mln. van opgenomen t.b.v. “A12 Salto 2e fase” uit het RUVV. Dit 
project is inmiddels opgenomen in het MIP en zal dus worden geactiveerd en niet meer direct ten laste van de 
exploitatie komen. De begrote bijdrage wordt uit de reserve BDU inzake BRU onttrokken. Voorgesteld wordt om 
het budget te verlagen en deze onttrekking terug te draaien.   
 
Vijfheerenlanden (lasten -/- € 1.740.000) 
Vanaf 1 januari 2019 rijdt het openbaar vervoer in Vijfheerenlanden in opdracht van de provincie. De begroting voor 
2020 is gebaseerd op de oude concessie(grenzen). Uitbreiding van de concessie leidt tot een kostenstijging van € 
1,74 mln. (exploitatiekosten minus reizigersbijdrage). Voorgesteld wordt om de € 1,74 mln. ten laste te brengen van 
de algemene middelen (via het Provinciefonds en MRB zijn extra inkomsten ontvangen voor Vijfheerenlanden). 
 
Huur Busstalling (lasten € 1.152.000 en baten -/- € 1.152.000) 
In de begroting 2020 is rekening gehouden met huurinkomsten ad € 1.152.000 voor de Busstalling. De busstalling 
is nog niet opgeleverd en dus zijn er ook nog geen huuropbrengsten. De huuropbrengst diende als dekking voor 
de kapitaallasten en de kosten Beheer en onderhoud. Vanwege de nieuwbouw was er in het MOP 2020 nog maar 
€ 100.000 opgenomen. Daarom het voorstel de overige gederfde huurinkomsten ad € 1.052.000 te verrekenen met 
de vrijval van de Kapitaallasten. 
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Meerjarenonderhoudsplan Openbaar Vervoer (lasten -/- € 731.000) 
Ten tijde van de begroting 2020 is ook het MOP geactualiseerd. Op basis van het MOP 2020 moet er onttrekking 
plaatsvinden van € 731.000 incl. aandeel Busstalling. 
 
Aanpassing afschrijvingstermijn installaties Nieuwe tramremise en vrijval kapitaallasten 
In 2019 is de nieuwe tramremise in gebruik genomen. Bij het activeren van de investering is, conform de Nota 
Investeren, de componenten benadering toegepast. In de Nota Investeren is voor technische installaties een 
afschrijvingstermijn opgenomen van 20 jaar. De verwachte levensduur van de technische installaties wordt echter 
geschat op 15 jaar. Om beter aan te sluiten bij de verwachte levensduur wordt voorgesteld om de technische 
installaties bij de NTR ook in 15 jaar af te schrijven. De hogere lasten per jaar van € 130.000 kunnen nog 
opgevangen worden binnen de kapitaallasten OV. Bij de onderstaande actualisatie van de kapitaallasten is dit 
meegenomen. 
 
Kapitaallasten incl. onttrekking reserve UHL (lasten € 6.388.000) 
In het mobiliteitsprogramma is voor de kapitaallasten OV een bedrag opgenomen van € 25 mln. Een deel daarvan 
€ 1,936 mln. was opgenomen voor de dekking van de kapitaallasten Uithoflijn en komt uit de reserve kapitaallasten 
Uithoflijn. Omdat het project Uithoflijn financieel nog niet is afgerond is deze onttrekking nu niet nodig. In plaats 
daarvan is een storting noodzakelijk van € 1,764 mln. voor de dekking van de toekomstige kapitaallasten UHL. De 
werkelijke kapitaallasten OV bedragen € 17,56 mln. in 2020. Het restant bedraagt € 3,74 mln., voorgesteld wordt 
om € 1,052 mln. in te zetten voor de dekking van de gederfde huurinkomsten Busstalling en € 2,688 mln. valt vrij 
naar de algemene middelen. 
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4.6  Cultuur en erfgoed 
 

4.6.1 Wat gaat het kosten 

 
 

4.6.2 Beleidsdoelen  
Algemeen 
Op 3 juni stelde PS het nieuwe cultuur- erfgoedprogramma vast. Met het vaststellen van dit programma “Voor Jong 
& Altijd” halverwege 2020, wordt 2020 een overgangsjaar met het inzetten op de nieuwe accenten. In de zomernota 
is de indeling van beleidsdoelen nog overeenkomstig de lopende begroting. De verdeling van de middelen over de 
doelen is al wel in lijn gebracht met het nieuwe programma. 
 
In het begrotingsprogramma treden verder significante wijzigingen op ten gevolge van het steunpakket voor de 
cultuur- en erfgoedsector. Voor dat Steunpakket wordt € 4 mln. vrijgemaakt: 
- € 3,25 mln. wordt onttrokken aan de algemene reserves (PS besluit daarover op 8 juli). 
- € 0,5 mln. euro wordt uit het cultuur- en erfgoedprogramma onttrokken.  
- € 0,25 mln. wordt onttrokken aan de Utrechtse Cultuurlening. Deze maakt geen deel uit van de 
programmabegroting omdat dit budget is ondergebracht bij het K.F. Hein Fonds.  
 
Een eventueel niet besteed deel in 2020 wordt via de reserve CHS beschikbaar gesteld in 2021. 
 
4.6.2.1 Versterken cultuur- en erfgoedsector (onderzoeken en ontwikkelen) 
De corona-crisis heeft grote invloed op de cultuur- en erfgoedsectorsector. Met de uitvoering van de nota “Voor 
Jong & Altijd” geven we invulling aan de ondersteuning van de sector. De geplande versterking van de 
samenwerking met gemeenten in het kader van het cultureel stedelijk regio-profiel wordt versneld door met rijk, 
fondsen, en sector samen te werken in de aanpak van de crisis. Bij het schrijven van de zomernota zijn de 
beleidsmatige en financiële gevolgen nog onduidelijk. 
 

Bijstellingen 
Steunfonds Corona (Lasten -/- € 4.000.000 en Baten € 250.000)  
Na  het vaststellen van het CEP heeft PS ook een voorstel goedgekeurd om een Steunfonds Corona van € 4 mln 
in te stellen. Het bedrag is als volgt samengesteld: 
Vanuit het cultuurprogramma  € 500.000 
Het terughalen van een cultuurlening bij het K. Hein fonds € 250.000 
Een bijdrage uit de de algemene middelen € 3.250.000 
 
Div kostenplaatsen - Verschuiving als gevolg van vaststelling CEP (Lasten € 187.000) 
Voor beleidsdoel 6.1, betekent de verschuiving dat er € 187.000 minder aan lasten begroot wordt. 

 
4.6.2.2 Zorg dragen voor erfgoed samen met partners (hebben en houden) 
Belangrijkste bestedingen onder dit doel betreffen de subsidiering van restauratiewerkzaamheden vanuit het Fonds 
Erfgoedparels en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het restauratiewerk leidt vooralsnog niet onder de corona-crisis.   
In de Nieuwe Hollandse Waterlinie lopen lokaal ontwikkelingen bij het in gebruik nemen van forten wat vertraging 
op, als gevolg van de coronacrisis.  

Voor een aantal lopende subsidies is verlenging van de doorlooptijd aangevraagd. De subsidie voor de restauratie 
van Paleis Soestdijk, met daarbij de aanvullende afspraken rond de herontwikkeling van het terrein, zal naar 
verwachting dit jaar beschikt worden. Voor de restauratie van Soestdijk wordt 4 mln. uit de reserve erfgoedparels 
gehaald. 
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Bijstellingen 
Div. kostenplaatsen – Bijdrage aan Steunfonds Corona (Lasten € 250.000) 
Div. kostenplaatsen - Verschuiving als gevolg van vaststelling CEP (Lasten -/- €198.000) 
 
Erfgoedparels – Domtoren (Lasten € 2.000.000)  
Op grond van de oorspronkelijke verdeling van de subsidielast van de restauratie van de Domtoren is € 2 mln. van 
het budget in de begroting 2020 opgenomen. Inmiddels is het hele subsidiebedrag ten laste van 2019 gebracht, 
waardoor het saldo van de jaarrekening 2019 negatief beïnvloed is. Ter compensatie valt het begrote bedrag 2020 
vrij en wordt het via het rekeningsaldo toegevoegd aan de reserve weerstandsvermogen. 
 
Erfgoedparels – Paleis Soestdijk (Lasten -/- € 4.000.000)  
Voor de aanvraag van restauratie van Paleis Soestdijk en het omliggende landgoed wordt vanuit de reserve 
Erfgoedparels een bedrag van € 4 mln. beschikbaar gesteld. 
  
Erfgoedparels – Monumenten (Lasten -/- € 766.000 en Baten € 766.000)  
In 2019 is de rijksbijdrage t.b.v. restauratie van monumenten verhoogd naar € 2.292.840. Dit is destijds in de 
begroting 2019 verwerkt, maar ten onrechte als een incidentele wijziging. De begroting 2020 wordt nu aangepast 
en het bedrag wordt in de begroting 2021 structureel verwerkt. 
  
Erfgoedparels – Grebbedijk (Lasten € 236.250) 
Tijdens de versterking van de Grebbedijk in het kader van Mooie en veilige dijken (progr 3) wordt ook het Hoornwerk 
van de Grebbedijk gerestaureerd. Hieraan draagt het rijk bij en vanuit de Erfgoedparels wordt de helft van de 
benodigde matching overgeheveld. 
 
AVP Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) (Lasten -/- € 450.000)  
Vanuit het programmaplan AVP komt een deel van de plannen ten goede aan de NHW. Vanuit de reserve Landelijk 
Gebied wordt hiervoor € 450.000 uitgetrokken op programma 6. 

 
4.6.2.3 Beleefbaar maken van cultuur en erfgoed (promoten en profileren) 
Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 
Nieuwe Hollandse Waterlinie: Als gevolg van de coronamaatregelen is in de eerste helft van 2020 het 
publieksbereik tijdelijk afgenomen. Vanwege de oproep blijf zo veel mogelijk thuis is afgezien van het vergroten 
van de zichtbaarheid en de bereikbaarheid om drukte te vermijden. Het uitgestrekte landschap van de Waterlinie 
en Stelling bieden echter samen met de grote forten, zodra ze weer open mogen, voldoende mogelijkheid om 
de 1,5 meter afstand te organiseren die in 2020 zo belangrijk is geworden. Vanaf juni wordt daarom weer actief 
aandacht gegeven aan de mogelijkheden die de Waterlinie en Stelling bieden voor vakantie in eigen land.  

Festivals: Door de coronacrisis zijn de festivals in grote problemen. Van de 11 door ons meerjarig gesteunde 
festivals is er op dit moment 1 doorgegaan, 6 geannuleerd en hopen 4 nog in aangepaste vorm door te gaan. De 
selectieprocedure voor de periode 2021-2024 loopt wel volgens schema. 
 
Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 
Alle partners en organisaties proberen de effecten van de corona-crisis te mitigeren, en hopen deels in het tweede 
halfjaar de schade in te halen. Met het oog op de corona-crisis zijn t.a.v. verleende subsidies nadere beleidsregels 
vastgesteld. Deze houden in dat organisaties, ook bij het niet kunnen uitvoeren van de activiteiten als gevolg van 
de corona-maatregelen, de subsidie behouden. Dit geldt dus ook voor de festivals, voor aantoonbare uitgaven die 
al zijn gedaan of onontkoombaar waren. 
 
Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 
De financiële gevolgen van het niet doorgaan van de festivals zijn nog niet duidelijk, maar naar verwachting wordt 
aanspraak gemaakt op de beschikte bedragen. We gaan coulant om met de gesubsidieerde instellingen door wel 
gemaakte kosten te dekken. 
 

Bijstellingen 
Div. kostenplaatsen – Bijdrage aan Steunfonds Corona (Lasten €100.000)  
Div. kostenplaatsen - Verschuiving als gevolg van vaststelling CEP (Lasten -/- € 220.000) 
 
Programma Nieuwe Hollandse waterlinie (NHW) (Lasten € 1.334.000)  
In de begroting 2020 is per abuis een onttrekking aan de Reserve Nieuwe Hollandse waterlinie blijven staan. Deze 
reserve is in 2019 uitgeput en met de begroting 2020 is nieuw budget vrijgemaakt voor het programma. Deze 
onttrekking kan dus vervallen. 
 
Statenjacht ‘De Utrecht’ (Lasten -/- € 20.000)  
In de begroting zijn structureel middelen beschikbaar voor de provinciale deelname aan het Statenjacht. Deze 
middelen worden overgeheveld van beleidsprogramma 7, Bestuur naar dit beleidsprogramma. 
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AVP Erfgoed (Lasten -/- € 44.000)  
Vanuit het programmaplan AVP komt een deel van de plannen ten goede aan de instandhouding van 
erfgoedelementen. Vanuit de reserve Landelijk Gebied wordt hiervoor € 44.000 uitgetrokken op programma 6. 

 
4.6.2.4 Vergroten culturele basisvaardigheden  
Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 
Dit beleidsdoel wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd via subsidie aan partnerinstellingen. Mogelijk zal een 
deel van de overeengekomen resultaten door hen echter niet worden behaald, bijvoorbeeld omdat minder leerlingen 
worden bereikt met cultuureducatie.  
 
Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 
Onze partners ontwikkelen andere vormen van educatie om alsnog zoveel mogelijk leerlingen te bereiken. 
 
Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 
De bestedingen zullen naar verwachting volgens de begroting plaatsvinden, mede door de overeengekomen 
coulance bij beschikte subsidies in de corona-periode. 
 

Bijstellingen 
Div. kostenplaatsen – Bijdrage aan Steunfonds Corona (Lasten € 200.000) 
Div. kostenplaatsen - Verschuiving als gevolg van vaststelling CEP (Lasten € 205.000) 
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4.7  Bestuur en middelen 
 

4.7.1 Wat gaat het kosten 

 
 

4.7.2 Beleidsdoelen  
 
4.7.2.1 Versterken positie Provinciale Staten in beleidsprocessen 
De realisering van dit beleidsdoel loopt volgens planning. Er worden wel hogere accountantskosten voorzien. De 
accountant is nu nog bezig met het controleren van de jaarrekeningen 2018 en 2019. Voor de controle hiervan 
hadden we € 980.000 opgenomen. De verwachting is dat de kosten hoger zullen uitvallen dan het geraamde 
bedrag. Bij de slotwijziging van 2020 willen we de hogere kosten van € 100.000 a € 200.000 ten laste brengen van 
de post onvoorzien. 
 

Bijstellingen 
Indexering budget fractievoorzittersvergoeding (lasten -/- € 44.000) 
Het budget voor de vergoeding voor fractievoorzitters is sinds 2016 in de begroting niet meer geïndexeerd, terwijl 
deze vergoeding wel jaarlijks wordt geïndexeerd conform het rechtspositiebesluit staten- en commissieleden. Om 
dit recht te trekken wordt om aanvullende middelen gevraagd. 
 
Flexibele werkplekondersteuning Statenleden (lasten -/- € 35.000) 
Voor de ondersteuning van de werkplek van Statenleden kan er dag- en nacht een beroep worden gedaan op 
onze ICT-afdeling. Om deze service structureel mogelijk te maken worden aanvullende middelen gevraagd 
 
Randstedelijke Rekenkamer (lasten -/- € 30.000 en baten € 30.000) 
In verband met loon- en prijsindexaties van de afgelopen jaren is de afdracht aan de Randstedelijke Rekenkamer 
verhoogd. De hogere afdracht wordt gecompenseerd door de hogere btw-compensatievergoeding. Hierdoor nemen 
zowel de lasten als de baten met dit bedrag toe 
 
Vergoeding statenleden (lasten -/- € 120.000) 
Met ingang van 2019 moet aan de statenleden een vergoeding pensioen en overlijden uitbetaald worden. De 
vergoeding bedraagt over 2019 en 2020 € 120.000. Voor dit bedrag worden aanvullende middelen gevraagd. 
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4.7.2.2 Bevorderen goed openbaar bestuur 
De realisering van dit beleidsdoel loopt volgens planning. Hieronder zijn de financiële bijstellingen opgenomen. 
 

Bijstellingen 
Deelname Statenjacht naar programma 6. Cultuur en erfgoed (lasten € 17.000) 
In de begroting zijn structureel middelen beschikbaar voor de provinciale deelname aan het Statenjacht. 
Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar het beleidsprogramma 6. Cultuur en erfgoed.  
 
Bijstelling lasten/baten bottertocht( lasten en baten € 35.000) 
Al jaren wordt de Bottertocht met zakelijke contacten niet meer door de provincie georganiseerd. De kosten van  
deze tocht werden in rekening gebracht bij de deelnemers. We stellen daarom voor om de in de begroting 
opgenomen lasten en baten, welke per saldo aan elkaar gelijk zijn, daaruit te halen.  
 
75 jaar Vrijheid – Utrecht (PS2019BEM08) -/- € 479.000 
Op 27 mei 2019 Heeft PS besloten een bedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen voor het project “75 Jaar 
Vrijheid – Utrecht”. In 2019 is hiervan € 21.000 besteed. Restant bedrag ad € 479.000 is gestort in de reserve 
projecten. Voorgesteld wordt om nu dit bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering, met name voor de 
subsidietoekenningen aan de gemeenten, die uitstel hebben gekregen tot en met het voorjaar 2021 om deze 
subsidies te mogen besteden, in de provincie Utrecht.. 

 
4.7.2.3 Versterken participatie in verbinding met stakeholders en vergroten strategisch vermogen 
De realisering van dit beleidsdoel loopt volgens planning. Hieronder zijn de financiële bijstellingen opgenomen. 
 

Bijstellingen 
Organisatieontwikkeling (lasten € 300.000) 
In het coalitieakkoord is in 2020 een bedrag van € 400.000 beschikbaar gesteld voor het verder ontwikkelen van 
houding, gedrag en leiderschap. Dit bedrag is aangevuld met € 300.000 vanuit het innovatiebudget van de directie. 
Voor het bereiken van de doelen is het project 'Utrecht ontwikkelt' gestart. Mede door de coronacrisis blijven de 
uitgaven achter bij de raming. Hierdoor kan er € 300.000 vrij vallen ten gunste van de algemene middelen.  
 
UtrechtLab (lasten € 60.000) 
Een aantal voorgenomen activiteiten blijven vanwege de coronacrisis achterwege. Hierdoor kan € 60.000 van het 
beschikbare budget van € 120.000 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. 
 
Sociale agenda vanuit programma 3. Bodem, water en milieu (lasten -/- € 100.000) 
Bij de behandeling van de Programmabegroting 2020 is door uw Staten bepaald, middels amendement 36, dat de 
sociale agenda een breed en portefeuille overkoepelend karakter heeft en beter op zijn plaats is onder een breed 
en portefeuille overkoepeld programma als Bestuur en middelen. Middels deze technische bijstelling wordt dit 
geëffectueerd.  

 
4.7.2.4 Versterken regionale uitvoeringskracht 
Wat verandert er aan het doel en/of de effecten? 
We liggen op schema om de beleidsdoelen te halen, echter een aantal voorgenomen resultaten behoeft bijstelling, 
omdat er vertraging is opgetreden. 

Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)? 
- GS willen aan het einde van het jaar het conceptprogrammaplan Sterk Utrechts Bestuur aan PS sturen. 

Gehoord hebben de discussie in de commissie BEM willen GS het programmaplan daarna vaststellen en 
ter informatie aan de Staten sturen. 

- De evaluatie van de Nota en de daarin genoemde Verbonden Partijen is uitgevoerd en de opzet voor 
een nieuwe uitgebreide nota Verbonden Partijen waarin ook netwerkachtige samenwerkingsverbanden 
een plek krijgen is gereed. Verbonden partijen dragen bij aan een sterk Utrechts bestuur en de 
uitvoeringskracht. De werkzaamheden voor de geactualiseerde nota zullen dit jaar plaatsvinden. De 
verwachting is dat begin 2021 de nota kan worden vastgesteld door GS. Daarna zal doorgeleiding 
plaatsvinden naar PS. 

 
Welke financiële gevolgen heeft de verandering? 
De vertraging in de uitvoering van bovenstaande actiepunten heeft geen  financiële gevolgen. 
  

https://stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Amendement/PS2019PS23-Amendement-36-Sociale-agenda-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
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Bijstellingen 
Investeren in innovatie van de dialoog naar bedrijfsvoering (overhead) (lasten € 50.000) 
In het coalitieakkoord is € 30.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek pluriformiteit, toegankelijkheid en vitaliteit 
regionale en lokale media. Door de huidige situatie met Corona werken veel mensen vanuit huis en hebben heel 
veel bedrijven het moeilijk het hoofd boven water te houden. Dit geldt ook voor de lokale- en regionale media. In 
Statenvragen en mondeling in de recente BEM-vergadering is gevraagd of de provincie de media kan steunen. 
Eerder heeft de portefeuillehouder toegezegd aan gemeenten dat de provincie een kwartiermaker levert die, terwijl 
het onderzoek naar de staat van de media gaande is, al lopende initiatieven met elkaar gaat verbinden. De 
kwartiermaker en onderzoekskosten worden geraamd op € 80.000. Omdat het onderzoek en de kwartiermaker 
‘Regionale Media’ nu zowel politiek als bij gemeenten een veelbesproken onderwerp is, willen we schuiven in de 
budgetten. Door € 50.000 uit het Innovatie-budget te halen en toe te voegen aan de Regionale Media kan zowel 
het onderzoek als de kwartiermaker worden gefinancierd. 
 
Europese zaken (lasten € 50.000) 
Door de coronacrisis konden veel activiteiten (reizen, bijeenkomsten, werkbezoeken) niet plaatsvinden. Hierdoor 
kan € 50.000 van het beschikbare budget van € 146.000 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. 

 
4.7.2.5 Toezicht houden op partners en gemeenschappelijke regelingen 
De realisering van dit beleidsdoel loopt volgens planning. Er worden vooralsnog geen bijstellingen voorzien ten 
aanzien van de begroting. 
 
4.7.2.6 Voeren van dagelijks bestuur 
De realisering van dit beleidsdoel loopt volgens planning. Hieronder zijn de financiële bijstellingen opgenomen. 
 

Bijstellingen 
Werkplekondersteuning Gedeputeerde Staten naar Bedrijfsvoering (Lasten € 9.000) 
In de begroting zijn structureel middelen beschikbaar voor de ondersteuning van de werkplek van Gedeputeerde 
Staten, inclusief kapitaallasten voor ICT-apparatuur. In het kader van het vereenvoudigen van de administratie 
worden deze kosten gecentraliseerd bij de overige kosten van werkplekken, welke gepresenteerd zijn in het 
overzicht Bedrijfsvoering (Overhead). 

 
4.7.2.7 Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer 
De realisering van dit beleidsdoel loopt volgens planning. Er worden vooralsnog geen bijstellingen voorzien ten 
aanzien van de begroting. 
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4.8  Bedrijfsvoering (Overhead) 
 

4.8.1 Wat gaat het kosten 
  

 
 

4.8.2 Beleidsdoelen  
 

4.8.2.1 Wat willen we bereiken? 
We werken aan een compacte, efficiënte en dienstverlenende bedrijfsvoering waarin het realiseren van onze 
inhoudelijke beleidsdoelen zo goed mogelijk worden ondersteund. In deze zomernota rapporteren we over de 
voortgang van de implementatie van diverse aanbevelingen van de accountant en de Rekenkamer, het Integis 
rapport en de beleidsaudit mobiliteit.  
 
Mede op basis van het verbeterprogramma voor de bedrijfsvoering optimaliseren we onze toegevoegde waarde 
vanuit bedrijfsvoering in samenhang met de lopende bedrijfsvoerings-gerelateerde concernopdrachten (zoals de 
P-opgave en de managementcyclus).  
 

4.8.2.2 Waar zijn we mee bezig? 
 
Organisatie ontwikkeling 
Onze omgeving vraagt een organisatie die snel en flexibel inspeelt bij het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken en opgaven. In 2020 zijn daar verdere stappen in gezet in lijn met “Utrecht opgavegericht, 
eigenaarschap en verantwoordelijkheid”. Wij richten ons op een flexibele, vitale organisatie waar de 
maatschappelijke opgaven leidend zijn.  
 
De organisatieontwikkeling krijgt in de 2e helft van 2020 verder vorm door het verbeterprogramma voor de 
bedrijfsvoering.  
 
Versterken HRM-functie en blijvend ontwikkelen organisatie en medewerkers 
Het coalitieakkoord heeft een stevige doorwerking op de personele kant. Zo moet er voldoende HR-capaciteit zijn 
om de beoogde groei van de organisatie te faciliteren. Sinds december 2019 zijn meer dan 100 nieuwe 
medewerkers ingestroomd. 
   
Naast de formatieve groei is ook de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers essentieel. Om  
ervoor te zorgen dat de talenten van medewerkers optimaal worden benut én de juiste medewerker op de juiste 
plek zit, wordt het instrument van de strategische personeelsplanning (SPP) de komende jaren ter hand genomen. 
Inmiddels wordt SPP uitgerold binnen het domein Bedrijfsvoering en worden eerste vervolgacties vastgelegd. 
Ingegeven door de Corona-situatie wordt verkend op welke manier SPP met behulp van digitale methodieken 
breder kan worden uitgerold. Hier zullen we werkende weg en via pilots ervaring mee opdoen.   
Mede in dat perspectief wordt een visie op Leren & Ontwikkelen opgesteld en voorbereidingen getroffen voor een 
Utrecht Academie. De implementatie van een nieuw E-HRM systeem helpt ons in de ambitie om meer data 
gedreven te werken.   
 
Om een en ander mogelijk te maken wordt de HR-functie zodanig versterkt dat deze als “motor” voor deze 
ontwikkeling kan dienen.   
 
De provinciale organisatie wil in haar personeelsbezetting een afspiegeling zijn van de samenleving, daarom gaan 
we door met het werven van trainees en stagiaires. Dat geldt ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
voor hen bieden we participatiebanen aan. We hebben de ambitie om juist in de onzekere tijd die het post-corona 
tijdperk met zich meebrengt door te blijven gaan met het werven van deze specifieke groepen. De invulling van 
participatiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vertraagt i.v.m. Corona wel. Deze mensen 
horen soms tot risicogroepen.   
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Versterken informatiebeveiliging en privacybescherming 
Tweejaarlijks wordt een assessment uitgevoerd naar het volwassenheidsniveau van de informatiebeveiliging 
binnen de provincie Utrecht. De ‘Notitie van bevindingen Assessment informatiebeveiliging 2019’ concludeert dat 
de verbetering van privacy en informatiebeveiliging stagneert. Het rapport schrijft de stagnatie toe aan een 
combinatie van twee factoren: de zwakke verbinding tussen lijn, opgave, programma en ICT-beheer enerzijds en 
het gebrek aan top-down sturing anderzijds. Deze bevindingen gelden voor de informatievoorziening binnen de 
hele organisatie. 
    
De notitie geeft ook richting aan interventies, die aansluiten bij de zwakte van de verbinding en het gebrek aan 
sturing en stelt twee interventies voor:   

- Versterk de governance waarbij de focus komt te liggen op eigenaarschap en verantwoording over 
beheersing van risico’s in privacy- en informatiebescherming.   

- Versterk de verbinding tussen lijn, ter zake doende professionals en ICT-beheer, zodat een krachtige 
samenwerking ontstaat.  

 
Per 4 maart jl. is een van de domeinmanagers Bedrijfsvoering verantwoordelijk gemaakt voor de dagelijkse 
aansturing van het programma IV&P. Hiermee is het hele programma, dus ook het hele team, onder 
lijnverantwoordelijkheid geplaatst. Met de keuze om het programma IV&P onder te brengen bij het domein 
Bedrijfsvoering is een belangrijke stap genomen om de verandering van binnen de ambtelijke organisatie uit te 
laten plaatsvinden.  
 
Sinds afgelopen najaar hebben zijn de meeste functies in huis die nodig zijn om aan de wettelijke eisen voor IV&P 
te kunnen gaan voldoen, te weten: een CISO, een Functionaris gegevensbescherming (FG), Privacy officers 
(PO’S), Security officers (SO’s). Per 1 april jl. is de laatst benodigde functie Technical Information security officer 
(TISO) ingevuld.  
 
Daarnaast zijn de Business Information Managers (BIM’ers) van belang. De BIM-functie moet in elk domein 
aanwezig zijn, dat is nog niet overal gerealiseerd. Op dit moment staat een vacature staat uit en in de andere 
domeinen is men bezig met het formuleren van een profiel.  
 
Verder heeft het CMT besloten om de interne processen door een ‘wasstraat’ te halen. Dit wordt door een 
domeinmanager van Bedrijfsvoering en een domeinmanager van het primaire proces getrokken. Na een pilot met 
teams die zich vrijwillig hebben aangemeld, wordt het verplicht op basis van dataclassificatie (beschikbaarheid, 
integriteit en vertrouwelijkheid van data) de wasstraat toe te passen. Daarmee worden de processen met 
(potentieel) de grootste kwetsbaarheden en risico’s als eerste beet gepakt. In het verlengde daarvan worden 
preventieve technische maatregelen uitgevoerd. De toets of de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) binnen deze processen is toegepast, is een vast onderdeel.  
 
Afgesproken is om twee keer per jaar aan de Staten te rapporteren over de voortgang.  
 
Versterken en versnellen digitalisering bedrijfsprocessen 
De aandacht voor het versneld verbeteren en digitaliseren van onze samenwerking en bedrijfsprocessen is mede 
door de Corona crises vergroot. Een aantal initiatieven op het gebied was al vormgegeven in de opgave digitale 
overheid zoals de basis op orde wat betreft de archivering en duurzame opslag van onze documenten. Inmiddels 
is hier een aantal initiatieven aan toegevoegd zoals de Wasstraat, het digitaliseren van het Bestuurlijk 
BesluitVormingsproces (inclusief digitaal stemmen door PS) en de verwerking aanvragen subsidies.  
 
Per 4 maart jl is het programma IV&P via de lijn van het domein Bedrijfsvoering opgepakt. De onderdelen van het 
programma IV&P worden nog altijd inhoudelijk gedragen. De interventie is bedoeld om naast de acties die nu lopen 
beter de lijnverantwoordelijkheid, het eigenaarschap, in de staande organisatie te kunnen borgen en sturen 
waardoor de IV&P-processen beter tot wasdom komen en de lijnorganisatie beter toegerust wordt om de risico’s te 
kunnen indammen. In de Statenbrief van 12 mei jl is dit ook weergegeven.  
 
Geconstateerd is dat soortgelijke bevindingen zich voordoen binnen de gehele organisatie van de 
informatievoorziening. De zwakke verbinding tussen de opgave digitale overheid en de lijnorganisatie leidt tot 
groeiende onduidelijkheid in verantwoordelijkheden van rapportage en aansturing. Zichtbaar vooral in de 
voortdurende discussies over de inrichting van de governance van de informatievoorziening, de positionering van 
de BIM-functie (business informatiemanagement) in de organisatie, het op orde hebben van het functioneel – en 
informatiebeheer en het voldoen aan de Archiefwet. Om tot een geborgde IV&P te komen is een interventie verricht 
op de gehele organisatie van de informatievoorziening (waar IV&P een onderdeel van is). Dat heeft inmiddels geleid 
tot een voorstel om nog een aantal onderdelen van de opgave digitale overheid versneld per 1 juli 2020, of spoedig 
daarna, onder verantwoordelijkheid van de lijn te gaan brengen. Om de sturing op de gehele informatievoorziening 
te versterken wordt een regieteam gevormd binnen de provincie waarmee een duidelijke scheiding wordt 
aangebracht tussen het Wat (de organisatie behoefte) en het Hoe (het ICT-aanbod) van de gehele 
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informatievoorziening, die zorgt voor meer executiekracht, een betere onderlinge verbinding en samenhang, zowel 
procesmatig als inhoudelijk.   
 
In de opgave digitale overheid en in Slimcity 2025 die PS hebben vastgesteld in 2019 is sprake van een rol voor de 
provincie in de digitale omgeving. Er tekent zich een nieuw beleidsgebied af, dat nog niet tot de wettelijke taak van 
de provincie behoort. Het komt als zodanig ook niet in het coalitieakkoord voor. De maatschappelijke discussie over 
algoritmes, de macht van Google/Facebook en over cybersecurity neemt toe. Dit wordt mede gevoed door de zaken 
waar de maatschappelijke opgaven tegen oplopen bij de uitvoering van programma’s en projecten. Tegelijkertijd 
speelt een gesprek over de kansen met data en Artificial Intelligence dat aanleiding gaf tot rapporten van CCO, I&A 
en GIS over de strategische kansen met Data en Data-analyses. In 2020 voeren we een verdere verkenning hier 
naar uit dat leidt tot een visie statement, een leer-en experimenteer agenda en een advies over de rol van de 
provincies aan GS met een aantal scenario’s in 2020.    
 
In de regio Utrecht beschikken we over verschillende bouwstenen die gezamenlijk enorme kansen bieden voor 
overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties om gevalideerde aanpakken, diensten en producten te 
ontwikkelen die bijdragen aan Gezond Stedelijk Leven. Utrecht wil hét voorbeeld worden op het gebied van data 
en kennis delen ten behoeve van Gezond Stedelijk Leven. Dé plek waar expertise op het gebied van Gezond 
Stedelijk Leven en data rondom het thema Gezond Stedelijk Leven beschikbaar is. De initiatiefnemers van deze 
kennisbundeling vormen een coalitie die zich sterk maakt voor innovatief data en kennis delen in de regio. Zij roepen 
andere organisaties op zich hierbij aan te sluiten om samen de Kennis en Data Hub Gezond Stedelijk Leven verder 
uit te bouwen. Er is reeds veel casuïstiek zoals diverse projecten rondom luchtkwaliteit zoals de ‘snuffelfiets’, 
techcommunity, digital twins, merwedekanaal, smart mobility. Binnenkort worden de eerste 
onderzoeksprogramma’s gestart. De initiatiefnemers voor deze kennisbundeling zijn het RIVM, de Hogeschool 
Utrecht, De Universiteit Utrecht, het Economic Booard Utrecht en de provincie Utrecht.  
 
Versterken juridische functie 
In 2019 is een traject gestart waaraan juristen vanuit alle domeinen van de provincie deelnemen om de juridische 
functie in de organisatie te versterken. Aanleiding daarvoor was enerzijds de in het coalitieakkoord aangekondigde 
verbetering van de financiële en juridische kwaliteit van de organisatie (basis op orde), anderzijds een gezamenlijk 
gevoelde behoefte van de provinciejuristen aan een intensievere samenwerking. Dit vanuit de gedachte dat de 
provincie, als onderdeel van de Nederlandse rechtsstaat, vanzelfsprekend rechtmatig handelt, maar dat dit in de 
netwerksamenleving ook in juridische zin complexer geworden is. De provincie werkt in toenemende mate met 
verschillende partijen in allerlei vormen samen, zowel publiek-publiek als publiek-privaat. Hierdoor ontstaat een 
toenemende vervlechting van privaat- en bestuursrecht. Doordat ook de provinciale overheid steeds meer een 
stimulerende rol speelt zoals bij de ROM, leidt dit tot toename van staatststeunvragen. En ook de ontwikkelingen 
ten aanzien transparant handelen (informatieverstrekking) en van digitalisering en privacy leiden tot uitdagingen in 
juridische zin. Tot slot leidt het niet goed organiseren en borgen van de juridische functie mogelijk tot imagoschade 
ten gevolge van negatieve aandacht bij burgers en in de media.  
 
Langs de volgende lijn wordt aan verbeteringen gewerkt.  

• De juristen binnen de provincie Utrecht zijn gestart om in de praktijk meer samen te werken als één team; 

dit betekent onder andere dat juridische vragen, ongeacht waar die binnenkomen, altijd belegd worden bij 

en beantwoord worden door de voor die vraag best geëquipeerde dan wel meest betrokken jurist, 

ongeacht waar hij/zij in de organisatie zit. De juristen ondersteunen elkaar bij adviesvragen en de 

juridische kwaliteitsontwikkeling.  

• Bij verschillen van inzicht en/of afweging van belangen wordt steeds op dezelfde wijze gezamenlijk het 

verschil van inzicht bepaald en gezamenlijk geëscaleerd in de besluitvormingskolom.  

• Er gelden duidelijke afspraken over het inwinnen van extern juridische advies. Deze externe juridische 

adviezen worden altijd via de juristen van de provincie uitgezet.  

• De juristen worden tijdig ingezet, dit betekent altijd aan het begin van een project/ bestuurlijke 

vraag/programma etc. Op die manier ontstaat ruimte voor het vinden van meerdere juridisch correcte 

oplossingen.  

• In elk voorstel tot besluitvorming wordt aangegeven of er juridisch advies is uitgebracht en wat er mee is 

gebeurd. Als wordt afgeweken van het advies wordt dat in het voorstel aangegeven met argumenten en 

beschrijving van risico’s.  

• In het juridisch advies worden – waar mogelijk – keuzeopties geboden, c.q. risico-inschattingen gemaakt. 

Verder zoeken de juristen de juridische speelruimte op als dat vanuit het project-, programma- en 

provinciebelang nodig en verantwoord is. 

 
Versterken van het subsidieloket 
Het versterken van het subsidieloket heeft tot doel om de doorlopentijden van de subsidieaanvragen te verkorten 
en de administratieve lasten van de aanvragers te verkorten. Hiertoe is een programma opgesteld gericht op het 
versoepelen en het digitaliseren van het proces, versterken van de kennis ten aanzien van het instrument subsidies 
binnen de Provincie en het moderniseren van de regelgeving. Dit jaar is vooral gericht op de voorkant van het 
subsidieproces waarbij hard gewerkt wordt aan het digitaliseren van alle formulieren zodat de aanvrager sneller het 



58 

effect ervaart van het programma. Echter vanwege de coronacrisis heeft de focus tijdelijk gelegen op het interne 
proces en het afhandelen van de openstaande en nieuwe aanvragen. Het streven is echter om dit jaar driekwart 
van de aanvraagformulieren te digitaliseren, de informatie op de website van de provincie transparant en eenduidig 
aan te bieden en alle overige formulieren voor aanvragers te digitaliseren.   
 
Verandering BBV regelgeving Lastneming subsidies  
De commissie BBV is bezig met een voorstel om de lastneming van subsidies vanaf 1 januari 2021 strakker te 
reguleren. Hier is het IPO bij betrokken.   
 
In de conceptregeling is de keuze opgenomen om de nieuwe regeling ofwel met terugwerkende kracht over 2020 
te laten gelden ofwel toe te passen op subsidies die vanaf 1 januari 2021 worden beschikt. Vooralsnog kiezen wij 
ervoor om de nieuwe regelgeving vanaf 1 januari 2021 toe te passen. We houden dan voor 2020 nog de 
verantwoordingslijn vast die ook voor 2019 en de jaren daarvoor is toegepast. Bijkomend voordeel is dat dit 
tussentijds veel administratief werk scheelt en in deze zomernota 2020 geen effecten hoeven te worden vermeld.  
 
In de begroting 2021 komen we hier verder op terug indien het significante meerjarige budgettaire gevolgen heeft.  
 
Versterken financiële functie (VFF) 
De provincie werkt aan het verbeteren van de financiële functie, met als doelstelling een adequate en betrouwbare 
verantwoordingscyclus. In de kern gaat het om het versterken van de sturing en professionaliteit in de 
bedrijfsvoering en financiële processen, waaronder control en governance met bijbehorende rollen, taken en 
verantwoordelijkheden. De kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle, de financiële 
vastlegging, de opzet van de werkprocessen, de kundigheid van mensen en de effectiviteit en functionaliteit van 
systemen staan centraal.  
 
Voorgeschiedenis VFF 
In het lopende verbeterprogramma ‘Versterken financiële functie’, gestart in januari 2020, is de ambitie vastgelegd 
dat dit programma en de projecten uiterlijk juli 2021 zijn geïmplementeerd en afgerond. De projecten richten zich 
op structuur, processen en interne controle, applicaties en methoden, personeel, cultuur en management.  Met veel 
inzet en loyaliteit wordt aan deze opgaven gewerkt, zodat de organisatie wendbaar en professioneel een 
toegevoegde waarde levert aan de maatschappelijke opgaven van de provincie Utrecht. 
Voor deze intensivering en versnelling van de implementatie is in januari 2020 in totaal een extra (incidenteel) 
budget van € 400.000 beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021. Deze kosten zijn voornamelijk gericht op het 
opzetten van de nieuwe interne controle, het verbeteren van de kwaliteit van de financiële data en het vergroten 
van de basiskennis door het trainen en opleiden van medewerkers.  
Het programma bestaat uit de pijlers: structuur, processen & interne controle, applicaties & methoden, medewerkers 
en cultuur & managementstijl. 
 
De volgende beleidseffecten worden beoogd: 

• Duidelijkheid rollen en taken binnen de financiële functie;  

• Er wordt tussentijds afgesloten; 

• Intern controleplan 2de lijns (Bedrijfsvoering) is geactualiseerd en geïmplementeerd; 

• Verplicht opleidingsprogramma voor de medewerkers van de financiële functie, waarbij de kennis en 
kunde van de financiële functie flink wordt vergroot.  

 
In onze Statenbrief van 7 januari met kenmerk 2020AC04 hebben wij u geïnformeerd over de intensivering en 
versnelling van het Programma Versterken Financiële Functie. Voor het jaar 2020 is incidenteel € 350.000 
benodigd, te dekken uit de post Onvoorzien. Deze kosten zijn voornamelijk gericht op het opzetten van de nieuwe 
interne controle, het verbeteren van de kwaliteit van de financiële data en het vergroten van de basiskennis door 
het trainen en opleiden van medewerkers. 
 
Vanaf het eerste kwartaal van 2020 informeren GS via de Financiële Audit Commissie (FAC) en PS per kwartaal, 
nader over de stand van zaken van de implementatie van de verschillende pijlers en de bijbehorende deelprojecten 
en de totale projectplanning. Doelstelling is dat het implementatietraject in juli 2021 is afgerond en de verbeteringen 
zijn geborgd in de organisatie en in de producten van de P&C-cyclus zichtbaar zijn. 
 
Versterken en verduurzamen inkoopfunctie en contractmanagement en voorbereiden op de 
rechtmatigheidsverantwoording per 1 januari 2021 
Het versterken en verduurzamen van de inkoopfunctie bestaat uit verschillende onderdelen.  

• Een daarvan betreft het aantrekken van ervaren en goed opgeleide inkoopadviseurs. In de huidige krappe 

arbeidsmarkt blijkt dit echter lastig te zijn. Om toch de benodigde capaciteitsversterking van de 

inkoopfunctie te realiseren wordt nu de mogelijkheid tot het intern opleiden van inkoopadviseurs 

onderzocht.  

• Verder element om de inkoopfunctie te versterken vormt de herijking van het bestaand provinciaal 

inkoopbeleid. Dit beleid omvat ook de invoering van centraal contractmanagement als beheersmaatregel 

voor het voorkomen van onrechtmatigheden op lopende overeenkomsten. Op dit moment wordt met hulp 
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van een extern bureau vorm en inhoud gegeven aan de contouren van dit centraal contractmanagement, 

met specifiek aandacht voor de verdeling tussen de decentraal belegde uitvoeringstaken en de centraal 

gewenste sturings- en monitoringsrol.  

• Aanvullend op de invoering van centraal contractmanagement maakt ook het herontwerp van het 

inhuurproces en de invulling van een beleidskader op inhuur onderdeel uit van de herijking van het 

inkoopbeleid. Het achterliggende doel van dit herontwerp is om ook voor dit proces een duurzame 

versterking van de integriteitsbewaking en rechtmatigheid te realiseren. Onderdeel daarvan vormt tevens 

de heraanbesteding van het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). 

 
Naar aanleiding van een aantal eerdere meldingen van door cluster Inkoop geconstateerde onrechtmatigheden bij 
inkopen, heeft cluster Inkoop de opdracht gekregen een overzicht te maken van alle contracten waarin mogelijk 
sprake zou kunnen zijn van onrechtmatigheid, en die contracten vervolgens nader te onderzoeken. Van de 27 
contracten (van een lijst van inmiddels 31 dossiers) die ondertussen zijn afgerond, zijn er vooralsnog 12 aangemerkt 
als onrechtmatig. Deze onrechtmatigheden zijn gemeld bij de accountant en die heeft deze contracten betrokken 
in de accountantscontrole en haar oordeelsvorming inzake onrechtmatigheden. Bij de dossiers waarbij het oordeel 
‘onrechtmatig’ is afgegeven is veelal de rode draad dat men zich onvoldoende heeft gerealiseerd dat de opdracht 
aanbesteed moest worden (bijvoorbeeld detachering/opdrachten tussen overheden) of heeft men onvoldoende 
(effectief) gestuurd op het contract. De samenwerking tussen overheden krijgt op het moment vanuit cluster Inkoop 
extra aandacht binnen de provincie, onder meer door voorlichting en het opstellen van een handreiking voor 
medewerkers, het professionaliseren van het contractmanagement, zie hieronder, zou moeten bijdragen aan het 
voorkomen dat rechtmatig aanbestede contracten tijdens de looptijd onrechtmatig worden.  
 
Voor de rechtmatigheidsverantwoording over het jaar 2021 is de herijking van het controlebeleidsplan essentieel 
met daarin opgenomen het systeem van adviseren, signaleren en (periodiek) rapporteren. Dit nieuwe 
controlebeleidsplan zal, na evaluatie van de huidige werking en procesinrichting van de onzekerhedenlijst, worden 
ingericht in nauwe samenspraak met CCO en FIN, mede in relatie tot het programma voor het versterken van de 
financiële functie en de herinrichting van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC).  
 
Reeds genomen stappen hiertoe zijn de start van de provinciale TenderBoard en het inrichten van een nieuwe 
aanbestedingskalender. Beide instrumenten dienen ertoe om al in de voorbereidingsfase van een aanbesteding 
eventuele strategische inkooprisico’s op onrechtmatigheden te identificeren en vervolgens te mitigeren. Met 
professioneel contractmanagement  als instrument tijdens de uitvoeringsfase en het controlebeleidsplan in relatie 
tot de VIC als sluitstuk, ontstaat een sluitend controlsysteem dat aansluit op de door het college ingezette lijn van 
verscherpte controle op de rechtmatigheid van onze inkopen en aanbestedingen.  
 
Goede huisvesting en Verduurzamen eigen vastgoed 
In de begroting voor 2020 is een bedrag van € 1,3 mln opgenomen voor de verduurzaming van het provinciale 
vastgoed. Doel voor het programma Verduurzaming Provinciaal Vastgoed is: reductie van de CO2 uitstoot van 
49% in 2030 ten opzichte van 1990, voorbeeldfunctie provincie Utrecht op het gebied van energietransitie, eerste 
kwartaal van 2021 inzicht in wat nodig is om het provinciaal vastgoed in 2035 en de provinciale organisatie in 
2040 energieneutraal te kunnen maken.  
 
Gewerkt wordt o.a. aan toepassing van LED-verlichting en PV-panelen Huis ter Heide. Middels een energiescan 
wordt onderzoek gedaan naar energiebesparende maatregelen en energieopwekkende maatregel voor de korte en 
lange termijn. Deze verwachting is dat we daarmee in 2020 voldoen aan deze vereisten voor Label C voor het huis 
van de provincie. Bij de andere gebouwen zijnde; de wegensteunpunten Huis ter Heide en de Meern en de 
tramremise wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot het label in 2023. Met deze maatregelen is circa € 
400.000 van het ter beschikking stelde krediet gemoeid. 
 
Naast deze maatregelen is in een eerdere fase een aantal andere maatregelen voorgesteld om met dit krediet te 
financieren. Op basis van de meest actuele informatie is nu nog niet van duidelijk of dit ook de beste manier is om 
de middelen in te zetten. Om desinvestering te voorkomen onderzoeken we momenteel of deze, dan wel andere 
maatregelen de voorkeur moeten hebben bij de besteding van de 1,3mln. In het najaar van 2020 doen wij, middels 
een memo, een voorstel voor definitieve invulling van dit krediet. De uitvoering zal vervolgens doorlopen tot in 2021. 
In het 1e kwartaal 2021 komen we met een voorstel, mogelijk in de vorm van een aantal scenario’s, voor 
maatregelen en strategie voor doelbereik in 2035 en 2040. Op dat moment zal ook een voorstel worden gedaan 
voor de financiering daarvan. 
 
Uitvoeren van Concerncontrol, versterken Verbijzonderde Interne Controle 
De provincie Utrecht is bezig met het doorontwikkelen van de eenheid Concerncontrol en haar relatie met andere 
lijnen van beheersing. In 2020 ligt de focus op het versterken van control op verschillende niveaus. Verder is het 
217a onderzoek 2020 naar risicomanagement in uitvoering. Het levert een evaluatie van risicomanagement op 
alsmede een actualisatie van de bestaande kaders voor risicomanagement. Het resultaat wordt eind 2020 voor 
behandeling aan GS en PS aangeboden. Daarnaast wordt, aanloop naar de in 2021 door het College te verstrekken 
rechtmatigheidsverantwoording en in lijn met het coalitieakkoord, kwartier gemaakt. 
 



60 

De afgelopen periode zijn wij door de organisatie geïnformeerd over een tweetal gevallen waarbij de organisatie 
heeft geconstateerd dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. In één geval betrof het een interne 
integriteitsmelding (bij grondzaken) over een mogelijke schijn van belangenverstrengeling er is in het tweede 
kwartaal een onderzoek ingesteld. Het onderzoek heeft er toe geleid dat er een passende maatregel is genomen 
door een inhuurcontract te ontbinden. Het onderzoek heeft aangetoond dat er geen benadeling is geweest voor de 
provincie Utrecht of een derde partij. In het andere geval betrof het een subsidieaanvraag waarbij de aanvrager 
mogelijk valsheid in geschrifte heeft gepleegd. In beide gevallen betrof het incidenten en zijn passende maatregelen 
getroffen. Ook is de accountant geïnformeerd. 
 
Financiële bijstellingen 
Versterken Financiële functie (€ 350.000 te dekken uit post onvoorzien) 
Zie de toelichting die hiervoor is gegeven. 
 
Corona effecten 
Ook in de bedrijfsvoering heeft de Corona crisis een aantal effecten en kosten met zich meegebracht in verband 
met het thuiswerken, de personele kosten en de huisvesting. 
 
Thuiswerken (€430.000 nadeel) 

• Bij de start van de crisis de uitrol van MS-teams versneld. Hiervoor was extra externe deskundigheid nodig. 

Kosten € 50.000.  

• Er zijn met name voor GS en PS extra licenties aangeschaft zodat ook zij digitaal konden werken en 

vergaderen. Kosten € 30.000. 

• Niet alles is helaas versneld te digitaliseren. Een aantal processen bij de subsidieverstrekking moet voor 

een deel nog analoog verlopen. Dit vraagt meer communicatie en werkt vertragend. Om toch wettelijke 

termijn en de productie te kunnen halen is extra capaciteit nodig. Kosten € 100.000. 

• Het thuiswerken was tot op heden op vrijwillige basis. Nu mensen meer thuis moeten werken, hebben wij 

als werkgever ook een aantal extra verplichtingen. Er is een regeling ingesteld waarbij mensen extra eigen 

apparatuur vergoed kunnen krijgen. Kosten € 100.000. Daarnaast is er extra apparatuur en meubilair 

aangekocht die mensen kunnen lenen om thuis te werken. Kosten € 150.000. 

• De reiskostenvergoeding is per april stopgezet voor mensen die thuis moesten blijven. De verwachting is 

dat de reiskostenvergoeding ook vanaf september lager zal zijn omdat het thuiswerken een verplicht vast 

onderdeel wordt. Voordeel in 2020 € 480.000.  

 
Ook op jaarbasis naar verwachting structureel een vergelijkbaar bedrag. Dit verwerken we in de begroting. 

 
Arbeidskosten (Reiskosten € 480.000 voordeel, overige € 600.000 nadeel) 

• Mensen hebben een groter beroep gedaan op zorgverlof en calamiteitenverlof. De inschatting is voor de 

totale organisatie dat dit in totaal 2 fte is geweest. Kosten circa € 200.000. Dit zijn kosten die per domein 

zijn gemaakt en onderdeel vormen van de totale arbeidskosten. 

• Wij hebben geen significante effecten op het ziekteverzuim gesignaleerd. 

• Op termijn verwachten we dat looneisen lager zullen zijn door Corona. Of dit ook voor overheid zal zijn, is 

onzeker. Daar staat tegenover dat de kans de pensioenpremies wel hoger zullen zijn. Ook dit is onderdeel 

van de totale arbeidskosten. De effecten op de begroting kunnen per saldo circa 0,5% negatief effect 

hebben ofwel € 400.000. 

 
Huisvesting (€ 167.000 voordeel) 

- Door minder gebruik in het gebouw verwachten we een beperkte besparing op het energieverbruik. 
Besparing € 20.000.  

- De noodzakelijke aanpassingen van het gebouw voor anderhalve meter onderlinge afstand (borden, 
“signing”, herindeling, inzet beveiliging/ receptie, extra schoonmaak, etc.) kosten in 2020 € 100.000 extra.  

- Om het gebruik van werkplekken goed te kunnen regelen en te monitoren is werkplek 
managementsoftware aangeschaft. Kosten € 10.000.  

- Het is nog niet duidelijk wat de corona-maatregelen op de lange termijn veranderen aan de ruimte 
behoefte, inrichting en faciliteiten op onze kantoren. De verwachting is dat dit wel zal leiden tot blijvende 
aanpassingen. Kosten € 250.000.  

- De verwachting is dat enkele huurders van zowel het provinciehuis als Paushuize een deel van de huur 
en/of servicekosten moet worden verlaagd. De gesprekken hierover zijn nog gaande. Vooralsnog gaan wij 
uit van een verminderde opbrengst van de verhuur/servicekosten van RMN (Provinciehuis) en Huize 
Molenaar (Paushuize): € PM  

- De servicekosten opbrengsten zijn in de begroting 2020 niet geactualiseerd na o.a. het vertrek van ABN 
Amro. Hierdoor zijn de verwachte servicekosten opbrengsten te hoog opgenomen. Nadeel: € 483.000.  
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Huisvesting huuropbrengsten 
Tegenover deze (per saldo) nadelen in verband met Corona zijn er in de huisvesting ook positieve ontwikkelingen 
te melden.  
In de begroting 2020 is rekening gehouden met een vertrek van ABN Amro per 1 januari. Er is vanuit gegaan dat 
het tot 1 jan. 2022 zou duren voordat we weer nieuwe huurders zouden vinden.  
 
Door de volgende ontwikkelingen verwachten hebben we in 2020 nu een incidenteel voordeel van € 650.000 door:  

- De ABN Amro heeft de huurperiode verlengd tot 1 maart. Totale extra huuropbrengst incl. servicekosten: 
€ 225.000.  

- RUD en ODRU hebben elk een vaste etage en maken daarnaast gebruik van de 2e etage. Het gebruik 
van de 2e etage is niet begroot en daarmee een voordeel van € 275.000 (incl. servicekosten).  

- Per 1-6-2020 is er een nieuwe huurder, RWS/NDW. Huuropbrengst 2020 € 100.000 (incl. servicekosten).   
- In de begroting 2020 is nog geen rekening gehouden met inkomsten i.v.m. vergoeding BTW schade en 

indexatie huurprijzen. Totaal voordeel € 50.000.  
 
Bij de begroting 2021 actualiseren we mede op basis van dit bedrag de totale verwachte huurinkomsten. Er zijn 
onderhandelingen met een beoogde nieuwe huurder voor de huur van 2 etages vanaf 1 januari a.s.   
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Bijstellingen 
Programma Versterking Financiële Functie (lasten -/- € 350.000) 
In onze Statenbrief van 7 januari, met kenmerk 2020AC04, hebben wij u geïnformeerd over de intensivering en 
versnelling van het Programma Versterking Financiële Functie. Voor het jaar 2020 is incidenteel € 350.000 
benodigd, te dekken vanuit de post Onvoorzien. Deze kosten zijn voornamelijk gericht op het opzetten van de 
nieuwe interne controle, het verbeteren van de kwaliteit van de financiële data en het vergroten van de basiskennis 
door het trainen en opleiden van medewerkers.  
 
Onderzoek naar pluriformiteit, toegankelijkheid en vitaliteit regionale en lokale media van Bestuur en Middelen 
(lasten -/- € 50.000) 
In het coalitieakkoord is € 30.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek pluriformiteit, toegankelijkheid en vitaliteit 
regionale en lokale media. Door de huidige situatie met corona werken veel mensen vanuit huis en hebben heel 
veel bedrijven het moeilijk het hoofd boven water te houden. Dit geldt ook voor de lokale- en regionale media. In 
Statenvragen en mondeling in de recente BEM-vergadering is gevraagd of de provincie de media kan steunen. 
Eerder heeft de portefeuillehouder toegezegd aan gemeenten dat de provincie een kwartiermaker levert die, terwijl 
het onderzoek naar de staat van de media gaande is, al lopende initiatieven met elkaar gaat verbinden. De 
kwartiermaker en onderzoekskosten worden geraamd op € 80.000. Omdat het onderzoek en de kwartiermaker 
‘Regionale Media’ nu zowel politiek als bij gemeenten een veelbesproken onderwerp is, willen we schuiven in de 
budgetten. Door € 50.000 uit het Innovatie-budget te halen en toe te voegen aan de Regionale Media kan zowel 
het onderzoek als de kwartiermaker worden gefinancierd. 
 
Werkplekondersteuning Gedeputeerde Staten van Bestuur en Middelen Bedrijfsvoering (lasten -/- € 9.000) 
In de begroting zijn structureel middelen beschikbaar voor de ondersteuning van de werkplek van Gedeputeerde 
Staten, inclusief kapitaallasten voor ICT-apparatuur. In het kader van het vereenvoudigen van de administratie 
worden deze kosten gecentraliseerd bij de overige kosten van werkplekken, welke gepresenteerd zijn in het 
overzicht Bedrijfsvoering (Overhead). 
 
Bijdrage organisatiekosten inzake Programma Aanpak Stikstof (lasten -/- € 120.000) 
Om de organisatiekosten inzake Programma Aanpak Stikstof (PAS) te dekken hebben Provinciale Staten op 3 juni 
besloten om € 1,44 mln. te onttrekken aan de bestemmingsreserve weerstandsvermogen, waarvan  
€ 120.000 ter dekking van de overheadkosten. Zie verder de toelichting in het "stikstofdossier" in hoofdstuk 2.  
 
Bijdrage organisatiekosten inzake Programma landelijk gebied en BWE (bodem, water en milieu)  
(lasten -/- € 82.500) 
Om de organisatiekosten inzake Programma landelijk gebied en BWE (bodem, water en milieu) te dekken is er 
vanuit de stelpost Vijfheerenlanden een bedrag van € 82.500 vrijgegeven ten behoeve van Overhead. Zie verder 
de toelichting in programma 4 (hoofdstuk 4.2 en 4.3). 
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Bijlagen  
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Bijlage 1: MIP / MOP 
 
De investeringen zijn bij de Zomernota 2020 geactualiseerd.   
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MIP Bereikbaarheid Openbaar vervoer 

 

Toelichting 
Camera's/TFT schermen in Tram 
In de begroting 2020 werd uitgegaan van € 1,22 mln. aan kosten en een bijdrage van derden van € 0,32 mln. per saldo dus € 0,9 mln. netto krediet. Dit betreft echter geen 
bijdrage van derden maar bijdrage in de lasten vanuit de exploitatiebudget. Dit bedrag is dan ook als negatieve kosten geboekt. Er is dus geen sprake van bijdrage derden, maar 
de lasten zullen ook lager uitvallen. Het netto investeringskrediet blijft € 0,9 mln. 
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MIP Wegen 
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Toelichting 
N210 Bermverharding 
De lasten zijn € 11k hoger dan voorzien, vanwege vervuiling van de grond. Verzoek om extra krediet te verstrekken. 
 
N224 Trajectaanpak Renswoude  
Vanwege een gunstige aanbesteding wordt een positief eindprognose voorzien van circa € 350k. 
 
N225 Bypass rotonde N225-N226 De Donderberg 
Project bevindt zich weer in de studiefase. 
 
N225 Bermverharding  
De lasten zijn 25k hoger dan voorzien, vanwege vervuiling van de grond. Verzoek om extra krediet te verstrekken. 
 
N226  
Betreft uitgaven van de Provincie Utrecht en van Prorail. Dit is gebaseerd op de laatste rapportage van Prorail (31/12/2019). 
 
N227 Faunapassage  
Project wordt afgerond met een verwacht positief resultaat van circa € 400k. 
 
N228 Maatregelen Montfoort 
Planning en uitvoering lopen dit jaar voor op schema ( € 400k). Kasritme opgenomen in 2021 (€ 2.632). 
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N402 Rotonde Slootdijk 
Draagvlak voor aanleg rotonde blijkt onvoldoende. Op dit moment vindt aanvullend onderzoek plaats. Bijstelling van € 2,3 mln.. 
 
N233 Rondweg-oost Veenendaal 
De kosten hebben met name betrekking op onderzoeken voor de plan-milieu effectrapportage. 
 
N233 Tidal flow Rijnbrug 
Meer uitgaven door extra werk i.v.m. stikstof, selectie van een ingenieursbureau voor het contract en grondaankoop. 
 
N411 Verkeersonveiligheid Bunnik 
Project wordt afgerond met een verwacht positief resultaat van circa € 500k. 
 
N415 Bermverharding  
De lasten zijn 13k hoger dan voorzien, vanwege vervuiling van de grond. Verzoek om extra krediet te verstrekken. 
 
N417  
Trajectaanpak:planning en uitvoering lopen dit jaar voor op schema ( € 362k). Uitvoering start in september 2020. 
 
Vervanging N402, traject 87 en traject 88 
Vertraging in de uitvoering, kasritme wordt verschoven naar 2020 (deze aanpassing wordt verwerkt in de nieuwe MIP rapportage). 
 
Vervanging Beverweerdsebrug 
De brug is een rijksmonument. Voor de vervanging is een aanvullende procedure ingezet. Kasritme wordt verschoven naar 2020. 
 
Actieplan omgevingslawaai 
Nieuw krediet vastgesteld door GS op 8/1/2019. 
 
Bushokjes in gehele provincie 
Betreft overheveling € 550k van kasritme 2019 naar kasritme 2020 (deze aanpassing wordt verwerkt in de nieuwe MIP rapportage. 
 
Vervanging wintermachines 
Vervanging wintermachines € 1.400k (vervangen van 16 zoutstrooiers en vervangen van 32 sneeuwploegen) ten behoeve van  
gladheidbestrijding. Verzoek om extra krediet te verstrekken. 
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MIP Bedrijfsvoering 

 
 
Toelichting 
Business Intelligence Tool 
De eerste investeringslasten in de Business Intelligence Tool (BI tool) Qlik Sense zijn uit een ander budget gefinancieerd van het budget van team IEA, namelijk het programma 
Verbetering BedrijfsvoeringsInformatie (VBI budget). Er is echter nog geen BI-tool in gebruik genomen. Hiervoor loopt op dit moment nog een onderzoek, waardoor tot die tijd dit 
budget beschibkaar moet blijven. 
 
HRM Systeem 
Het huidige HRM systeem wordt niet compleet vervangen maar vernieuwd en uitgebreid. Hierdoor is niet het eerder volledige begrote budget benodigd en kan het overige deel 
(€ 580K) vrijvallen. 
 
Document Management Systeem 
Er vindt nog een onderzoek plaats naar het nieuwe DMS en de vervanging van het huidige DMS (Documentum). Vooralsnog verschuift de investering naar 2021. 
 
Internet/Intranet CMS 
Het vernieuwde/verbeterde internet en intranet worden in 2020 opgeleverd en geactiveerd en hierbij naar verwachting binnen het beschikbare budget blijven. 
 
Overige nieuwe investeringen 
Als gevolg van het naar voren halen van de investeringen in Elvhis, RMA, Enterprise Search en Document Generator zijn deze investeringen toegevoegd aan het MIP voor 2020. 
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Toelichting 
Werkplek laptops 
De aanbesteding van nieuwe hardware is duurder uitgevallen dan vooraf begroot. Het personeelsbestand en daarmee het aantal laptops is namelijk toegenomen. Daarnaast is 
er sprake van prijsstijgingen bij de leveranciers welke vervolgens worden doorberekend in de verkoopprijzen. 
 

 
 
Toelichting 
Centrale elektronische voorzieningen 
De investering in de noodstroomvoorziening wordt in 2020 afgerond en geactiveerd met een verwacht positief resultaat van € 239K. Dit positieve resultaat is te verklaren, doordat 
de motoren van de noodstroomaggregaten zijn gereviseerd (levensduurverlengend) i.p.v. vervangen. 
 
Losse Gebruikersinventaris 
Als gevolg van de corona maatregelen zal maar een deel van de geplande investeringen in het meubilair in 2020 uitgevoerd gaan worden. Het overige deel zal doorschuiven 
naar 2021. 
 
Transport 
Voor 2020 zal alleen de motor van de goederenlift worden vervangen (inclusief aanpassing gebouw). Voor de overige investeringen zal eerst een conditiemeting worden 
uitgevoerd, echter zullen deze investeringen niet meer in 2020 plaatsvinden en doorschuiven naar toekomstige jaren. 
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Eerste stappen in verduurzamen provinciaal vastgoed 
In 2020 is gestart met het verduurzamen van het provinciaal vastgoed. Een deel van de maatregelen wordt uitgevoerd. Voor de overige activiteiten vindt eerst nader onderzoek 
plaats om de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen te beoordelen. In het najaar 2020 presenteren we de resultaten en eventuele alternatieven. 
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Bijlage 2: Staat van begrotingssubsidies 
 
Begrotingssubsidies zijn subsidies waarbij de subsidieontvanger en het bedrag wat maximaal als subsidie verleend 
kan worden expliciet in de begroting van de Provincie Utrecht staan vermeld. Met het vaststellen van deze staat 
van begrotingssubsidies wordt een grondslag verkregen voor subsidies die worden verstrekt op grond van de 
algemene subsidieverordening Provincie Utrecht (ASVPU). De in onderstaande tabel opgenomen 
begrotingssubsidies zijn nieuw toegevoegd ten opzichte van de tabel welke in de programmabegroting 2020 is 
gepresenteerd. 
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4.2 Landelijk gebied 

• Gemeenten Amersfoort, Houten, Nieuwegein, Woerden, Ronde Venen, Zeist, Utrecht, Omgevingsdienst 
Regio Utrecht en Stichting Utrecht Natuurlijk 

Groen doet Goed 1) 

1. Bijdragen voor activiteiten die tot doel hebben kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in contact met de natuur te 
brengen. Deze aanpak is een uitwerking van pijler 3 “Beleven en betrekken” van de Natuurvisie.  

 

• Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Subsidie is bestemd voor uitvoering van het project Monitoring maatregelen polders Kortrijk en Portengen 2020-
2023, o.a. voor het aanleggen van onderwaterdrainage om de bodemdaling optimaal te remmen, de wateroverlast 
te beperken, de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten in combinatie met het meten en 
monitoren van de effecten. 
 

• Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen 
Subsidie is bestemd voor uitvoering van het project Polderproces aanleg collectieve onderwaterdrainage in de 
periode 2020-2022, met name voor de begeleiding van de collectieve aanleg en bij de maatregelen voor 
biodiversiteit. 
 

• Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost U.A. 
De subsidie is bestemd voor uitvoering van het project Ontwikkeling functionaliteiten SCAN-ICT, met als doel o.a. 
het systeem aan te passen aan de gewijzigde nationale en Europese regelgeving en uit te breiden met nieuwe 
modules. 
 

• Gemeente Ede (kassier van Regiodeal Food Valley) 
In de programmabegroting 2020 is toegelicht dat we als provincie participeren in de Regiodeal Food Valley, dat 
gericht is op drie sporen. De gemeente Ede treedt als kassier op voor deze regiodeal. De totale bijdrage van 10 
mln. is gelijk verdeeld over vier jaarschijven.  
 

• Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West 
Subsidieverstrekking conform het Programmaplan AVP 2020 (exploitatie) ter ondersteuning van de AVP-
gebiedscommissie Utrecht-West. 
 

• Den Treek Henschoten informatiecentrum 
Het landgoed Den Treek Henschoten heeft alle afspraken uit het met Leusden en provincie in 2011 gesloten 
convenant gerealiseerd. Nog af te wikkelen is de afspraak dat de provincie 50% bijdraagt aan het kosten van het 
gerealiseerde informatiecentrum in de vorm van een begrotingssubsidie met een omvang van max. € 115.000. 
 

• de Stichting Taskforce Korte keten 
Korte keten initiatief 
Het ondersteunen en versnellen van korte ketens door ondersteuning van de Regiegroep Taskforce Korte Keten 
ten behoeve van een overkoepelende coördinatie van zogenoemde ‘korte keten’-initiatieven. Het inzetten op 
kennisuitwisseling tussen die korte keten-initiatieven zodat de afzet van producten wordt versneld en kennis beter 
uitgewisseld. De coronatijd biedt kansen om deze beweging te versterken en te bestendigen voor de langere 
termijn.  
 
4.3 Bodem, water en milieu 
 

• Veenweide Innovatiecentrum 2020 
Betreft een structurele bijdrage aan de exploitatiebegroting van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) Het VIC 
heeft als doel een bijdrage te leveren aan een (economisch) vitaal en klimaatbestendig veenweidelandschap met 
een gezonde landbouwsector en een duurzaam- bodem en watersysteem. 
 

• Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
Salmsteke 
Het traject Salmsteke maakt onderdeel uit van het dijkversterkingsprogramma Sterke Lekdijk van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Voor dit gebied zijn de kansen voor het meekoppelen van 
de ontwikkeling van recreatie en natuur aan de dijkversterking verkend. Op dit moment ligt er een 
voorkeursalternatief voor de dijk en uiterwaarden en worden met de partners (HDSR, Recreatieschap de Stichtse 
Groenlanden, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik) afspraken gemaakt over de samenwerking 
voor de volgende fase: de planvorming. HDSR zal dit project namens de samenwerkingspartners gaan trekken. De 
provincie Utrecht ziet grote meerwaarde in de integrale gebiedsontwikkeling van Salmsteke Ontkiemt! waarbij de 
zwemplas, recreatieterrein, horeca, getijdegeul, natuur en dijkversterking integraal worden gerealiseerd. Dit geeft 
tevens invulling aan de ambitie 'ontwikkeling van natuurlijk zwemwater in de uiterwaarden' zoals genoemd in het 
vastgestelde ambitie document "Sterke Lekdijk en Grebbedijk". 
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4.4a Economie en recreatie 

• RodS: Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten 
In het kader van Recreatie om de Stad (RodS) ontvangt Staatsbosheer jaarlijks een bijdrage van € 334.519 voor 
het beheer van recreatiegebieden Gagelbos, Nieuw Wulven en het IJsselbos. Natuurmonumenten ontvangt jaarlijks 
een bijdrage van € 260.181 voor het beheer van recreatiegebieden Wielrevelt en Klein-Limburg. Voor deze 
subsidies ontvangen wij bijdragen van de gemeenten Bunnik, Houten, IJsselstein en Utrecht van jaarlijks € 294.700, 
zodat de last voor de provincie per saldo jaarlijks € 300.000 bedraagt. 
 

• Stichting Wandelnet 
Subsidie is bestemd voor uitvoering van het programma ‘De wandelaar in beeld 2020-2023’: het beheer en 
onderhoud van de Lange afstand wandelpaden en streekpaden in de provincie Utrecht, communicatie, kennis en 
monitoring. 
 

• Stichting Landelijk Fietsplatform 
Subsidie is bestemd voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma Fietsplatform 2020-2023: fietsroutestructuur 
(beheer LF(icoon)routes, kwaliteitsmanagement, route datamanagement) in de provincie Utrecht, voorlichting en 
promotie, monitoring en kennisdeling. 
 

• Waterrecreatie Nederland 
Subsidie is bestemd voor de uitvoering van de Basisvisie recreatie toervaartnet 2020-2025 in de provincie Utrecht, 
communicatie, kennis en monitoring. 
 

• Varen doe je samen! 
Subsidie is bestemd voor de uitvoering Hoofdlijnendocument Varen Doe Je Samen 2020-2025 in de provincie 
Utrecht. Dit behelst: het vergroten van de veiligheid en veiligheidsbewustzijn voor beroeps- en recreatievaart en de 
recreatievaart onderling op vaarwegen door het geven van voorlichting. 
 

• Stichting Maaien waterplanten Randmeren 
Betreft een eenmalige bijdrage aan de ontwikkeling van een prototype maaimachine zodat recreatief varen op het 
Eemmeer mogelijk blijft. We zoeken naar mogelijkheden om meer structureel betrokken te worden.” 
 

• YVANN 
Subsidie voor uitvoering van het project Voortzetting pilot bedrijfsopvolging MKB Utrecht, bestemd voor de 
begeleiding van ca 10 bedrijven voor het realiseren van bedrijfsopvolging. 
 

• ROM 
Bij de oprichting van de ROM is de uitvoering van de Healthy Urban Living (HUL) MKB Fondsen in het takenpakket 
opgenomen. Eerder was dit bij de EBU voorzien. Onze bijdrage in deze fondsen bedraagt een eenmalig bedrag 
van 3,1 mln. voor fondskapitaal en toeleiding naar kapitaal. De fondsen (HUL POC fonds en HUL Accelerator fonds) 
worden verder gevoed door bijdragen vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en door privaat 
kapitaal (additioneel aangetrokken investeringskapitaal en private cofinanciering door de MKB-ers zelf) tot een 
bedrag van circa 15 mln. 
 
4.4b Energietransitie 

• Utrecht Sustainability Institute 
Subsidie is bestemd voor uitvoering van het project Informatie en Consultatie Orgaan Aardwarmte (ICO 
Aardwarmte) in de jaren 2020 en 2021, o.a. voor het uitvoeren van adviestrajecten, kennisdeling, organiseren van 
events en overige communicatie. 
 

• Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht 
Subsidie is bestemd voor de uitvoering van het projectplan Energieprojecten in de provincie Utrecht 2020-2022, 
o.a. voor kennis- en netwerkbijeenkomsten over energiebesparing, zonne-energie, organisatievorming of marketing 
en voor oprichting, ondersteuning en advisering van coöperaties en energieprojecten. 
 

• Energieprojecten PU 
Het aanjagen van de energietransitie in de provincie Utrecht en het verbinden van (lokale) partijen om de 
energietransitie met maatschappelijk draagvlak vorm te geven. 
 

• RES Regio FoodValley 
Bijdrage aan procesondersteuning met inbegrip van out of pocket kosten zoals voor onderzoek, verkenningen, 
communicatie en participatie voor de RES-regio Foodvalley. 
 

• RES U16 
Bijdrage aan procesondersteuning met inbegrip van out of pocket kosten zoals voor onderzoek, verkenningen, 
communicatie en participatie voor de RES-regio U16. 
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• RES Regio Amersfoort 
Bijdrage aan procesondersteuning met inbegrip van out of pocket kosten zoals voor onderzoek, verkenningen, 
communicatie en participatie voor de RES-regio Amersfoort. 
 

• H2U Utrecht Holding B.V 
Faciliteren van Clean energie hubs nabij de goederencorridors weg en water. 
De bijdrage wordt verstrekt als tegemoetkoming in de exploitatielasten van elektrolyser en tankinfra voor 
waterstof en waterstofcontainer. 
 
4.5a Bereikbaarheid (excl. OV) 

• Circulair beton in fietstunnels 
De provincie Utrecht heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. De milieu-impact 
door het grote volume grondstoffen- en energiegebruik in de grond-, weg- en waterbouw maakt het mogelijk om 
een belangrijke bijdrage te leveren aan het bevorderen van de circulaire economie, het verminderen van de CO2-
uitstoot en de energietransitie. 
 
Voor het verduurzamen van beton in dragende constructies is een innovatieslag nodig. De gemeente Amersfoort 
start daarom een innovatief aanbestedingsproces, om het toepassen van secundaire bouwstoffen en 
cementvervangers voor de verduurzaming van constructief beton te versnellen. Het verzamelen van data waarmee 
de gelijkwaardigheid van de nieuwe toepassingen kan worden aangetoond is essentieel voor de aanpassing van 
de huidige wet- en regelgeving en zo opschaling mogelijk te maken. Als wegbeheerder en opdrachtgever in de 
infra-sector heeft de provincie er direct belang bij dat de wet- en regelgeving aansluit bij de ontwikkelingen voor 
circulair bouwen en innovaties kunnen worden opgeschaald. 
 
Het betreft een incidentele subsidie aan de gemeente Amersfoort voor het opzetten van een innovatief 
aanbestedingstraject, in samenwerking met de markt en TNO.   
 
In juni heeft de gemeente Amersfoort de provincie geïnformeerd over vertraging in de aanbesteding van de 
westelijke ontsluiting Amersfoort en het loskoppelen van een pilot circulair beton van de westelijke ontsluiting. 
Wat de precieze effecten zijn voor deze bijdrage wordt komende periode nader uitgewerkt. 
 

• Fietstunnel Locomotiefstraat 
Op verzoek van gemeente Utrecht heeft de provincie op 20 juni 2019 een bijdrage aangevraagd bij het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van een nieuwe fietstunnel onder de sporenbundel bij de 
Cartesiusdriehoek (Locomotiefstraat). In november 2019 heeft het Rijk positief beschikt en in december 2019 zijn 
de middelen op onze rekening gestort. In 2020 wordt deze bijdrage via een nog op te stellen beschikking integraal 
doorgezet naar de gemeente.  
 

• Tweerichtingsfietspad Koningsweg 
Aan de gemeente Soest wordt een aanvullende subsidie verstrekt ten behoeve van de uitbreiding van het project 
tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde van de Koningsweg tussen de Beckeringhstraat en Jachthuislaan. Met de 
subsidie wordt onveilige fietsoversteek over de Koningsweg opgeheven en een nieuwe oversteek plaat 
gerealiseerd ter hoogte van de Jachthuislaan. 
 

• Fietsstroken bedrijventerrein 
De subsidie wordt verstrekt aan de gemeente Soest ten behoeve van het realiseren van rode fietsstroken op de 
hoofdroute Dorresteinweg, inclusief de aansluiting nabij de rotonde. 
 

• Fietsroute Amersfoort – Nijkerk 
Aan de gemeente Amersfoort wordt ten behoeve van de realisatie van een fietstunnel onder het spoor plus 
aanvullende verbetermaatregelen op de fietsroute Amersfoort-Nijkerk een aanvullende subsidie verstrekt.  
 

• MRA-E uitrol laadpaalinfrastructuur 
De subsidie wordt verstrekt als bijdrage aan project- en procesondersteuning voor het samenwerkingsverband 
Metropoolregio Amsterdam-Elektrisch (MRA-E) 2020-2024. Doel van de samenwerking is het stimuleren van 
elektrisch vervoer en realisatie van openbare laadinfrastructuur.  
 

• VeiligheidNL 
De subsidie aan VeiligheidNL wordt verstrekt ten behoeve van het realiseren van een openbare registratie van 
verkeersongevallen door samenwerking met ziekenhuizen en ambulancediensten voor de periode van 2020 tot en 
met 2023. 
 

• H2U Utrecht Holding BV 
De bijdrage wordt verstrekt als tegemoetkoming in de exploitatielasten van elektrolyser en tankinfra voor 
waterstof en waterstofcontainer. 
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4.6 Cultuur en erfgoed 

• HH. Martha en Mariaparochie in Soest 
Dit betreft een subsidietoekenning in het kader van een pilot duurzaamheidsmaatregelen voor rijksmonumentale 
kerken. Eerder is in 2019 een bedrag van € 44.000 in de staat opgenomen, de verlening is in 2020 definitief 
geworden voor een bedrag van € 66.000. 
 

• Parochie Licht van Christus, Vleuten 
Dit betreft een subsidietoekenning in het kader van een pilot duurzaamheidsmaatregelen voor rijksmonumentale 
kerken. 
 

• Bosgroep MIdden Nederland 
Betreft een wijzigingsverzoek op een eerdere subsidiebeschikking vanuit het Fonds Erfgoedparels voor het herstel 
van de rijksbeschermde Broekhuizerlaan in Leersum. Eerder is vanuit dit fonds een subsidie van € 40.000 
toegekend. Omdat het gewijzigde plan aanzienlijk duurder uitvalt, wordt nu een aanvullende subsidie van € 25.000 
gevraagd. Het bedrag is te laag voor de regeling erfgoedparels (min. subsidie bedraagt € 50.000). Dekking vindt 
plaats uit de Reserve Erfgoedparels. 
 

• Stichting Statenjacht "De Utrecht" 
Bijdrage is bestemd voor de uitvoering van het jaarlijkse activiteitenplan van de stichting, met name voor de kosten 
van beheer, onderhoud en exploitatie van het statenjacht. 
 

• Stichting Liniebreed Ondernemen  
De subsidie is bestemd voor de publiekscommunicatie voor de programma’s Stelling van Amsterdam en Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Deze publiekscommunicatie draagt bij aan: 

- een bredere bekendheid van de Stelling en de Waterlinie met als basis de Outstanding Universal Value, 
de unieke waarde; en 

- ondersteuning van de linie-partners (zoals eigenaren en exploitanten op de forten, de RBT’s en VVV’s en 
de betrokken ondernemers in het liniegebied) bij het uitdragen en het vertellen van het verhaal met de 
unieke waarde van beide linies als basis. 

 

• Stichting Erfgoed Gelderland 
Subsidie bestemd voor uitvoering van het project Romeinse Limes Nederland 2020, o.a. voor activiteiten op het 
gebied van werelderfgoednominatie, educatie, communicatie, marketing, netwerk, partnerschap en ondersteuning. 
 

• Bevrijdingsfestival 
Met de Zomernota 2020 is de subsidie aan het Bevrijdingsfestival verhoogd tot jaarlijks € 84.000. 
 

• Stichting Samenwerkende Kasteelmusea (SSK) 
Subsidie aan SSK is bedoeld voor uitvoering van het project Doorontwikkeling gezamenlijke marketing en promotie 
2020. 
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Bijlage 3: Voortgang Moties met financiële impact 
 
Moties 

Nr. Datum PS 
en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn 
van 
afdoening 

Stand van zaken 

M151 10-12-
2018 
D66 

Mobiliteit In de aanbesteding een belangrijk deel van de waardering toe 
te wijzen aan de vormgeving en inpassing van de brug, passend 
bij het karakter van de omgeving en de poortfunctie van de brug. 
Een passende aanbestedingsmethode te zoeken, die hier recht 
aan kan doen, bijvoorbeeld design & construct 

Voorstel 
Q1 2021  
 
Evaluatie 
2025  

Dit wordt meegenomen in het project Rijnbrug. 

M154 10-12-
2018 
GroenLink
s, SGP, 
PvdA en 
ChristenUn
ie 

Mobiliteit  Bij de aanbesteding van het project Rijnbrug er voor te zorgen 
dat zoveel mogelijk de 
principes van circulair bouwen worden gehanteerd. 

Q1 2021 Dit wordt meegenomen in het project Rijnbrug. 

M84 30-10-
2019 
CDA 

Energie Om een voorstel uit te werken voor het gebruik van 
versnellingsteams zon op dak bij het 
benutten van platte daken in lijn met de aanpak van de Provincie 
Gelderland'. 

Q2 2020 Dit is opgepakt in het energieprogramma en een update 
over de uitvoering volgt medio 2020. 

M098 24-9-2018 
SGP, 
ChristenUn
ie, CDA, 
PVV en 
50PLUS 

Milieu 
Landbouw/Nat
uur 

Geld vrij te maken voor ‘Asbest eraf, zonnepanelen 
erop’ (nieuwe subsidie) 
 

Q1 2019 Dit is opgenomen in de aanpak van de energietransitie 
en de landbouwcoaches en over de resultaten volgt nog 
een brief. 

M168 17-12-
2018 
D66, PvdA 
en 50PLUS 

Natuur Statenvoorstel te doen voor oprichting van een bomenfonds. 
De financiering voor dit fonds te zoeken in het projectbudget dat 
beschikbaar is voor uitvoering van provinciale projecten met 
bomenkap en activiteiten met een negatief CO2-saldo. Hierbij 
het uitgangspunt te hanteren dat gekapte bomen op 
overheidsprojecten minimaal moeten worden herplant in de 
verhouding 1:1 (een boom voor een boom). 

2020 Bij PS ligt intussen een voorstel of het uitwerken van een 
strategisch bosbeleid voor de provincie  
meerwaarde heeft. Deze motie wordt daarin 
meegenomen. Daarnaast hebben we de Staten een brief 
gestuurd over een gezamenlijke bossenstrategie van 
Rijk en Provincies. 

M82 30-10-
2019 
CDA, D66, 
GroenLink
s 

Natuur  Om maatschappelijke organisaties zoals de NMU, Utrechts 
Landschap, LTO en Natuurmonumenten te vragen om tot een 
gezamenlijk actieplan te komen dat leidt tot de realisatie van de 
extra bij planting van in ieder geval 600.000 in de provincie 
Utrecht tot 2023 of zoveel eerder als mogelijk. 

2023 Bij PS ligt intussen een voorstel of het uitwerken van een 
strategisch bosbeleid voor de provincie  
meerwaarde heeft. Dat Statenvoorstel bevat ook een 
update van deze motie. 

M110 5-11-2018 Recreatie 1. Om samen met de gemeenten een samenwerkingsagenda 
recreatieve voorzieningen op te stellen, waarbij de ambitie is dat 

Medio 
2020 

1.wordt opgenomen in het nieuwe Programma recreatie 
en toerisme, Q4 2020 gereed   

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018MME24-Motie151-Het-oog-wil-ook-wat-ingediend-door-D66-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018MME24-Motie154-Nieuwe-Rijnbrug-circulair-ingediend-door-GroenLinks-ea-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019PS23-Motie-84-Verzilver-uw-dak-ingediend-door-CDA-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018RGW09-Motie098-Asbest-eraf-zonnepanelen-erop-ingediend-door-SGP-ea.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018PS-Motie168-Motie-Bomenfonds-voor-de-provincie-Utrecht-ingediend-door-D66-ea-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2019PS23-Motie-82-Het-Bomen-Actieplan-ingediend-door-CDA-e-a-AANVAARD.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2018PS09-Motie110-Structurele-dekking-voor-behoud-en-ontwikkeling-van-recreatieterreinen-ingediend-door-de-PvdA-ea-AANVAARD.pdf


79 

Nr. Datum PS 
en 
indiener 

Onderwerp Inhoud 
Verzoeken GS om 

Termijn 
van 
afdoening 

Stand van zaken 

PvdA, D66, 
GroenLink
s en SP 

provincie en gemeenten ook samen financieel bijdragen om te 
zorgen voor voldoende aanbod en vrije toegankelijkheid van 
recreatieterreinen; 
2. Om uiterlijk bij de voorjaarsnota 2019 een voorstel te doen 
aan Provinciale Staten voor structurele 
financiële bijdrage hiervoor 

 
2. is afgedaan in de begroting; er zijn extra middelen 
opgenomen voor zowel Beheer en onderhoud in  
bestaande gebieden als een bedrag voor toekomstige 
investeringen. 

 
 
 



80 

Bijlage 4: Voortgang Actiemanagement 
 
Inleiding 
Het College heeft in haar coalitieakkoord als ambitie geformuleerd dat “de aanbevelingen uit 
rekenkameronderzoeken en de adviezen van de accountant met betrekking tot de jaarrekening 2017 zijn adequaat 
en naar tevredenheid geïmplementeerd”. Op verzoek van het College is er vanuit Concerncontrol een monitor 
actiemanagement ontwikkeld om al deze aanbevelingen actief te volgen. 
In scope zijn de volgende rapporten genomen: 

 
 
Algemene beeld en observaties ten aanzien van de aanbevelingen: 
Van de in totaal 122 aanbevelingen zijn er 4 aanbevelingen om uiteenlopende redenen niet opgevolgd. Soms 
doordat de aanbeveling vaker terugkomt of inmiddels achterhaald is. Belangrijk aandachtspunt voor volgende 
rapporten is ook dat we erop toezien dat onze controleurs een duidelijke relatie leggen tussen hun conclusies en 
de daaruit geformuleerde adviezen. En niet dezelfde adviezen op meerdere plekken in op verschillende 
aggregatieniveaus formuleren. 
 
Voortgang van de acties en aanbevelingen (totaaloverzicht) 

 
 
Van de 122 aanbevelingen zijn er inmiddels 30 afgerond (25%). Van de 123 acties zijn inmiddels 53 afgerond 
(43%). Het verschil heeft te maken dat soms als gevolg van de geformuleerde acties processen zijn aangepast, 
maar nog niet is vastgesteld of het nieuwe proces werkt, of dat het management de aanbeveling nog formeel moet 
afronden.  
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Beeld van de lopende acties 
Er zijn 88 nog ‘lopende’ aanbevelingen op dit moment. Alle aanbevelingen zijn toegewezen aan verschillende 
organisatieonderdelen. 

 
Het merendeel van de aanbevelingen en acties richten zich op het domein van de bedrijfsvoering (59%). Het 
management van bedrijfsvoering heeft een aantal acties ondergebracht bij het programma versterken financiële 
functie en stuurt actief op de andere acties. Een deel van de acties zijn inmiddels afgerond (36%) maar een deel 
van de acties zullen, mede doordat we prioriteit geven aan de jaarrekeningcontrole 2018 en 2019, later worden 
gerealiseerd. 
 
Analyse waarom acties nog niet afgerond zijn 
Een aantal acties worden meegenomen in een wijziging van door PS (of GS) vast te stellen kaders en volgens als 
dat kader wordt vastgesteld. Denk daarbij aan de regeling grote projecten, nota grondbeleid, nota investeren en het 
controllerstatuut. Er zijn een aantal acties die zich meer richten op cultuur en gedrag van mensen. Het versterken 
van bijvoorbeeld het kritische vermogen, verbeteren van tegenspraak, zelfreflectie en proactief acteren worden 
meegenomen met programma’s rond organisatieontwikkeling en het nieuwe aanbod van opleidingen voor 
medewerkers en het management. Over het algemeen kan gesteld worden dat er commitment is om alle 
aanbevelingen naar tevredenheid af te wikkelen. Naast alle innovaties en de basis op orde krijgen. Dat dwingt ons 
soms om keuzes te maken. 
 
Vervolg en informatievoorziening richting PS 
Bij elk volgend P&C product zal een nieuw actueel beeld worden gegeven van het actiemanagement. Zoals eerder 
door ons gemeld gaat het zeker nog enige tijd duren voordat alle acties hebben geleid tot wijziging in 
(werk)processen die effectief geïmplementeerd zijn. En waarvan de werking is gecontroleerd en adequaat 
bevonden. 
Voor de boardletter 2018/9 van de accountant is afgesproken dat de adviezen (en daaruit geformuleerde acties) 
van de accountant ook zullen worden gevolgd middels deze monitor. Deze zullen in een volgende rapportage dan 
ook zichtbaar worden. 
Separaat wordt u in de rapportages van de accountant en versterken financiële functie inhoudelijk geïnformeerd 
over de wijze waarop verbeteringen worden opgepakt en hoe in de kwaliteit van de bedrijfsvoering zich ontwikkeld 
heeft. 
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Bijlage 5: Voortgang (complexe) investeringsprojecten 
 
Bijlage 5.1 Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
Complex Programma Hart van de Heuvelrug/ Vliegbasis Soesterberg 
 
Doelstelling 
Hart van de Heuvelrug/ Vliegbasis Soesterberg is een unieke integrale gebiedsontwikkeling met projecten die 
variëren van nieuwe natuur tot woningbouw, van ecoducten tot duurzame bedrijventerreinen. Nieuwe en verbonden 
natuur als een katalysator voor duurzame ontwikkeling van wonen, werken, zorg en recreatie. Gericht op het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde van de Utrechtse Heuvelrug. 
 
Kenmerken 

Besluit PS  2015- vaststellen Samenwerkingsovereenkomst Hart van 
de Heuvelrug en Samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis 
Soesterberg 

Projectfase Ontwikkeling en uitvoering 

Startjaar 2004 

Verwacht jaar afronding 2025 

 
De gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug-Vliegbasis Soesterberg is meer dan een verzameling ruimtelijke 
projecten. Het is een integrale aanpak. Het programma gaat uit van een ‘schaakbordmodel’. Door slim om te gaan 
met de beperkte beschikbare ruimte moet het mogelijk zijn functies op de juiste plek te ontwikkelen. Gebouwen 
slopen waar de natuurbelangen groter zijn, en tegelijkertijd ruimte te maken voor plaatsen waar gewoond en 
gewerkt kan worden. Met de opbrengsten vanuit gronduitgifte voor wonen en werken investeren de gebiedspartners 
in de ontwikkeling van natuur.  
 
Voortgang 
Hart van de Heuvelrug 
Er zijn al veel projecten gerealiseerd, met name groene. De provincie Utrecht, gemeente Soest, gemeente Zeist en 
het Utrechts Landschap werken de komende jaren intensief samen om ook de overige projecten te realiseren en 
af te ronden. Dit gaat vooral om het ontwikkelen van woon- en werklocaties. Het programma loopt door tot eind 
2025.   
 
De provincie Utrecht is binnen het programma Hart van de Heuvelrug verantwoordelijk voor de volgende projecten: 
Kamp van Zeist, Bedrijventerrein Richelleweg, Woonwijk Sortie 16, Harlanterrein en de oostelijke Corridor (de beide 
laatste moeten alleen nog administratief afgerond worden). 
Naast de provinciale projecten zijn er ook projecten die onder leiding van de gemeenten Zeist en Soest worden 
uitgevoerd. Dit zijn voor de gemeente Zeist de projecten Willem Arntzhoeve en Huis ter Heide west. Voor de 
gemeente Soest gaat het om Apollo Noord- Kontakt der Kontinenten, Sauna Soesterberg en Oude Tempel.  
De financiële eindverantwoordelijkheid voor deze gemeentelijke projecten ligt bij de provincie. Omdat deze 
projecten niet drukken op de jaarlijkse begroting zijn ze niet in deze zomernota opgenomen.  
 
Er zijn nog 5 provinciale projecten in Hart van de Heuvelrug die uitgevoerd worden. Het gaat dan om: 
 
Bedrijventerrein Richelleweg: Hier gaat de verkoop van de kavels voortvarend. De resterende 4 kavels zijn onder 
optie. Verwachting is dat deze komend jaar verkocht worden en dat de openbare ruimte ingericht en overgedragen 
wordt aan de gemeente Soest. Het project is daarmee een jaar eerder gereed dan oorspronkelijk gepland. 
 
Sortie 16: een woningbouwontwikkeling van 150-200 woningen. Hiervoor is een gebiedsvisie opgesteld. Deze wordt 
naar verwachting in het najaar 2020 vastgesteld. Het programma gaat uit van het betaalbare segment grotendeels 
in appartementen. Dit om meer natuur in het gebied te behouden. Er wordt zoveel mogelijk natuur inclusief 
ontwikkeld. De gebiedsvisie zal uitgewerkt worden in een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Planning is 
deze eind 2020 vast te laten stellen in de raad in Zeist.  
 
Kamp van Zeist: de provincie voert onderhandelingsgesprekken met Defensie over de aankoop van het terrein 
Kamp van Zeist. Afspraak is dat de provincie het terrein aankoopt, de opstallen en verharding verwijderd en het 
gebied inricht als natuurgebied. Daarna wordt het terrein “om niet” doorgeleverd aan Het Utrechts Landschap. De 
onderhandelingen gaan over een aantal risico’s dat nog onvoldoende of niet in beeld zijn zoals verontreiniging van 
Pfas, Chroom VI , asbest en Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig. Daarna 
kan een inschatting van de risico’s worden gemaakt en een evenwichtige verdeling van de kosten tussen partijen.  
De provincie hanteert bij de onderhandelingen het uitgangspunt dat de partij verantwoordelijk voor de vervuiling 
ook de partij is die hiervoor de saneringskosten draagt.  
 
Oostelijke corridor: Het natuurterrein op het ecoduct Ecoduct Boele Staal zal via een openbare aanbesteding 
verkocht worden aan een natuur beherende partij. 
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Harlanterrein: dit terrein is ingericht en via een openbare aanbesteding verkocht aan Het Utrechts Landschap. 
Afwikkeling van het contract loopt nog.   
 
Vliegbasis Soesterberg 
Het 'rode' gedeelte van het plan bestaat uit drie woningbouwlocaties: Een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van 
de vliegbasis, de kavels Westflank aan de Dolderseweg en een bouwkavel aan de Amersfoortsestraat. De ambitie 
is een duurzame en kwalitatief hoogwaardige woonwijk (max 400 woningen) te realiseren, die zich voegt in de 
omgeving met hoge natuur en landschappelijke waarde. Daarnaast bestaat het programma Vliegbasis Soesterberg 
uit de projecten Park Vliegbasis Soesterberg en de ecologische corridor Camp New Amsterdam. 
 
De ontwikkelingen en voortgang van de projecten onder provinciale regie zijn als volgt:  
 
Woonwijk: er zijn flinke stappen gezet om de condities op orde te brengen om het gebied te ontwikkelen naar een 
natuur inclusieve woonwijk.  
Verkoopstrategie: er wordt een voorstel gedaan voor de manier waarop de gronden van de woonwijk in combinatie 
met de Sortie 16 op de markt wordt gezet. Dit voorstel gaat voor de woonwijk Vliegbasis uit van het in delen in 
verkoop brengen van de gronden. Daarnaast wordt er een voorstel gemaakt hoe de projectorganisatie het beste 
kan worden ingericht om een efficiënte en doelmatige ontwikkeling van de woonwijk (in combinatie met sortie 16 
en evt. de kavels Westflank vorm te geven). Hierbij hoort ook de mogelijkheid om de organisatie onder te brengen 
in een externe ontwikkelmaatschappij.  
Ontheffing Wet Natuurbescherming: deze is opnieuw ingediend en in behandeling bij het bevoegd gezag. Hiervoor 
is een maatregelenpakket gemaakt die is gericht op de duurzame instandhouding van de Veldleeuwerik. Dit pakket 
aan maatregelen is rand voorwaardelijk voor het verkrijgen van de benodigde ontheffing wet Natuurbescherming. 
De uitvoering van de mitigerende maatregelen t.b.v. Wet Natuurbescherming zijn wel al gestart. Er is inmiddels ook 
een bezwaar ingediend tegen de verleende ontheffing voor de mitigerende maatregelen. Dit bezwaar wordt 
behandeld. 
Procedure voor het opstellen van een wijzigingsplan (uitwerking van het vigerende Bestemmingsplan) zal in het 
najaar worden opgestart.  
Saneringsvisie PFOS: de saneringsmogelijkheden worden in samenwerking met Defensie onderzocht. Met het Rijk 
wordt in deze goed samengewerkt, maar er is sprake van een onderhandelingssituatie over de kosten als gevolg 
van de bodemverontreiniging met PFAS. Daarnaast is de Provincie belast met bescherming van de strategische 
grondwaterreserve en heeft ze ook een bevoegd gezag-rol in zake de normstelling in grond en grondwater, zeker 
zolang het Rijk geen generieke interventiewaarden heeft afgekondigd. De saneringsvisie is onderdeel van het 
uitvoeren van het vastgestelde plan van aanpak met Defensie. De visie wordt in het najaar vastgesteld. Na 
vaststelling van een voorkeursvariant voor de sanering zal hier een kostenraming bij worden gemaakt en zal er met 
Defensie onderhandeld worden over kostenverhaal. Dit wordt in het najaar 2020/voorjaar 2021 verwacht. De 
provincie hanteert bij de onderhandelingen het uitgangspunt dat de partij verantwoordelijk voor de vervuiling ook 
de partij is die de saneringskosten draagt binnen de gemaakte privaatrechterlijke afspraken en het publiekrechterlijk 
spoor van kostenverhaal binnen de Wet bodembescherming. 
 
 
Kavels Westflank: De planvorming is in volle gang, het ruimtelijke kwaliteitsadvies van de provinciaal Adviseur 
Ruimtelijke Kwaliteit is gereed, onderzoeken zijn en worden uitgevoerd en adviezen over juridische/ planologische 
status zijn nagenoeg gereed. Het participatieproces zorgt voor een lichte vertraging door de coronamaatregelen. 
Hierdoor is een fysieke bewonersavond niet mogelijk. Een digitale variant is nu in voorbereiding voor eind juni 2020. 
Hierdoor is een besluit over het vaststellen van de kaders en uitgangspunten uitgesteld naar het najaar 2020. De 
grondopbrengst wordt niet meer verwacht dit jaar, maar in 2021 of later. 

 
Padenplan 
De recreatieve verbeteringen betreffen: wandel- en fietspaden, entrees, bebording, routes, hekwerk, uitkijkpunten, 
vogelkijkhut, meubilair en informatievoorziening. Het overgrote deel is inmiddels uitgevoerd. In maart 2020 is ook 
de vogelkijkhut opgeleverd. Het resterende deel betreft de maatregelen rond de landingsbaan. Vanwege de impact 
op de veldleeuwerik is een deel van het plan herzien.  
 
Ecologische corridor Camp New Amsterdam: dit is de laatste ontbrekende schakel in de westelijke corridor. Het is 
een essentiële schakel en de enige die in fysiek opzicht nog gerealiseerd moet worden. Provincie Utrecht en 
RVB/Defensie hebben afspraken gemaakt over het vervolg. De essentie daarbij is dat de RVB de uitvoering op zich 
zal nemen in opdracht van Defensie en in nauwe samenwerking met de provincie. Het terrein is en blijft immers 
eigendom van het Rijk en is sterk beveiligd. Praktische oplossingen in de uitvoering zijn daarom nodig. Het is de 
bedoeling dat de kaders voor deze samenwerking voor start van de daadwerkelijke uitvoering worden vastgelegd 
in een Overeenkomst van Opdracht (OvO) met Provincie, Defensie en RVB. Het proces is gestagneerd door 
capaciteitsgebrek bij het RVB. In een bestuurlijk overleg provincie-Defensie in mei 2020 is de stagnatie van het 
project en het belang van voortgang voor de provincie aangekaart bij Defensie. Daarop gaf Defensie aan dat ze de 
deadline van realisatie in 2024 zullen halen. Defensie heeft expliciet uitgesproken zich te committeren aan de 
uitvoering van deze ecologische corridor. 
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Financiën 
 
Algemeen 
In de Jaarrekeningen 2018 en 2019 is de administratieve verwerking van het programma Hart van de 
Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg gewijzigd. De doorwerking van deze aanpassingen op 2020 zijn  zoveel mogelijk 
verwerkt in de Zomernota. 
 
Tot nu toe zijn de inkomsten en uitgaven van het programma in zijn geheel, via programma 1, op de Voorraden 
verwerkt. Daaruit volgde dat er geen financieel effect drukte op programma 1. 
 
N.a.v de controle op de jaarrekeningen is het programma Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg, om aan 
de verantwoordingseisen van het BBV te voldoen, in drie onderdelen gesplitst: 

• De rode projecten, waarin de ontwikkeling naar wonen en werken centraal staat, blijft zoals het was: via 
programma 1 naar de Voorraden. Hieronder vallen de projecten Richelleweg, Sortie 16 en Woonwijk 
Vliegbasis Soesterberg. 

• De groene projecten, waarin de ontwikkeling naar natuur centraal staat, worden uitgesplitst op basis van 
de grondeigendom: 

o Is de grond van de provincie, dan vindt de verantwoording plaats in de Materiële vaste activa. 
Hieronder vallen de projecten Oostelijke Corridor, Harlanterrein en Kamp van Zeist. 

o Is de grond overgedragen, bijv. aan een natuurbeherende organisatie, dan  vindt de 
verantwoording plaats in de Immateriële vaste activa, bijdragen aan activa van derden. Hieronder 
vallen de projecten Park Vliegbasis Soesterberg, Westelijke Corridor en de reeds afgeronde 
projecten. 

 
Concreet betekent deze aanpassing dat op programma 1 slechts een deel van de projecten wordt verantwoord. In 
5.1 Voortgang complexe projecten wordt een toelichting op het gehele programma  gegeven. De bedragen tussen 
deze twee onderdelen van de verantwoording sluiten dus niet op elkaar aan. 
 
Budget Mastergrex Hart van de Heuvelrug en GREX Vliegbasis Soesterberg 2019 en prognoses 2020 

 

 Totaal 
Krediet 
(bruto) 

Gerealiseerd 
t/m 2019 

Budget 2020 Realisatie 
2020 

Prognose 
eindstand 
2020 

Resultaat 
einde 
programma 

Hart van de 
Heuvelrug 
lasten 

* € 39,1 € 6,4  € 0,4 € 6,9 -€ 0,9 

Hart van de 
Heuvelrug 
baten 

 -€ 1,7 -€ 1,4 -€ 4,4 

Vliegbasis 
Soesterberg 
lasten 

* € 27,6 € 12,5  € 1,4 € 2,5 -€ 1,0 

Vliegbasis 
Soesterberg 
baten 

 -€ 10,8 - - 

Totaal resultaat programma Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg (positief) -€ 1,9 
Bedragen x 1,0 mln. 
*Het programma wordt budget-neutraal uitgevoerd. De investeringen in de ‘groene projecten’ worden terugverdiend 
door de ‘rode projecten’, de verkoop van kavels voor wonen en werken. De prognose eind 2019 laat een voorlopig 
positief eindsaldo zien van € 1,9 mln. in 2025. 
 
Toelichting op financiën 
De gebudgetteerde bedragen van de GREX2019, waarop de Begroting 2020 is gebaseerd, worden als volgt 
aangepast: 
- Richelleweg: gedachte was dit project af te ronden in 2021, maar dit is vanwege de voorspoedige verkoop 

verzet naar 2020. Daardoor wordt er eind dit jaar € 6 mln. afgedragen vanwege de provinciale inbreng van 

grond in het begin van het project. 

- Bijdrage van 10 mln. Vliegbasis Soesterberg aan beheerfonds Hart van de Heuvelrug: Dit zal pas 

geëffectueerd worden als er voldoende inkomsten zijn om dit te dekken. Dit gaat in 2020 nog niet 

plaatsvinden. 

- Opbrengsten Kavels Westflank: de verkoop van de kavels was gepland voor 2020, maar dit schuift vanwege 

de planontwikkeling, extra onderzoeken en coronamaatregelen door naar 2021 of later. Dit zal mede 
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afhankelijk zijn van de manier waarop de ruimtelijke adviezen van de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit 

worden geborgd. 

 
Totaaloverzicht Hart van Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg 

 
 
 
Risico’s 
Onderstaand de top risico’s voor een aantal deelprojecten. 
 

Risico Beheersmaatregel 

HvdH - Sortie 16  

De opbrengstprognose kan lager uitvallen dan op dit 
moment in de grondexploitatie opgenomen.  
 

Het is mogelijk dat de gebiedsvisie Sortie 16 een ander 
woningaantal en woningbouwprogramma zal bevatten 
dan voorzien in de huidige grondexploitatie. Dit is al bij 
de jaarrekening omschreven als risico-inschatting. 

De flora en fauna bescherming in het plangebied 
vormen een mogelijk risico in planontwikkeling.  

Dit wordt momenteel nader onderzocht. 

In de financiële uitgangspunten is geen rekening 
gehouden met de compensatie/ herplant-plicht van te 
verwijderen bomen.  

Er wordt onderzocht óf en welke bomen compensatie 
plichtig zijn. 

  

HvdH - Kamp van Zeist  

Mogelijke grondverontreiniging en niet gesprongen 
explosieven kunnen leiden tot een financieel tekort. 

In de onderhandelingen met Defensie worden de 
risico’s beter in beeld gebracht en worden afspraken 
gemaakt over de eventuele meerkosten voor sanering. 
Uitgangspunt is “de vervuiler betaalt”. 

Indien de financiële bijdrage vanuit de Willem 
Arntszhoeve niet tijdig wordt zeker gesteld, dan heeft 
dit effect op de planning van Kamp van Zeist.  
 

De vaststelling van de bijdrage is randvoorwaardelijk 
voor de aankoop van het terrein. 

Indien de aankoop van het terrein van Kamp van Zeist 
niet tot stand komt, dan staat de vergroening van het 
programma onder druk.  

De onderhandelingen zijn gericht op een evenwichtige 
verdeling van de risico’s en kosten, die voldoet aan de 
intenties en uitgangspunten van de overeenkomsten 
die gesloten zijn in 2007 (clusterovereenkomst) en 
2015 (samenwerkingsovereenkomst) om te zo komen 

Projecten uitvoering bij BW GREX20  nog te 

realiseren 

lasten -/- baten 

 Totaal op 

eindwaarde 

Hart van de Heuvelrug

Den Dolder Nrd Oost/WA Hoeve Zeist

Huis ter Heide West Zeist -1.967             

Apollo Nrd Kontakt der Kontinenten Soest -751                

Apollo Nrd Sauna Soesterberg Soest -3.550             

Apollo Nrd Oude Tempel Soest -7.905             

Sortie 16 (Dorrestein) Prov Utrecht -5.683             

Kamp van Zeist Prov Utrecht -201                

Oostelijke Corridor Prov Utrecht -18.433          

Richelleweg Prov Utrecht 13.408            

Westelijke Corridor (afgerond, BW naar Beheerfonds) Prov Utrecht

Harlanterrein Prov Utrecht -2.254             

Beheerfonds Prov Utrecht -11.743          

subtotaal GREX20 Hart van de Heuvelrug -39.079       30.019          -9.060       

verwachte storting in Beheerfonds uit Vliegbasis Soesterberg 10.000          

subtotaal Hart van de Heuvelrug 940          

Vliegbasis Soesterberg

Park Prov Utrecht -25.437          

Woonwijk Prov Utrecht -2.163             

subtotaal GREX20 Vliegbasis Soesterberg -27.600       28.561          961           

subtotaal Provinciale grondexploitatie 4.609        

Verwacht resultaat Hart van de Heuvelrug-Vliegbasis Soesterberg op eindwaarde (positief) 6.510        

Betreft inschatting meeropbrengst BW Richelleweg, 

netto opbrengst verkoop park vliegbasis en budget -/- 

kosten mitigerende maatregelen veldleeuwerik
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tot aankoop en doorlevering van het terrein Kamp van 
Zeist 

  

VBS - Woonwijk  

De uitwerking van de noodzakelijke maatregelen voor 
de Veldleeuwerik in Park VBS is essentieel voor het 
verkrijgen van een ontheffing Wet Natuurbescherming, 
welke rand- voorwaardelijk is voor de gronduitgifte en 
verdere projectuitwerking.  

De maatregelen zijn uitgewerkt en hiervoor is in april 
2020 een ontheffing Wet natuurbescherming  
aangevraagd. 

Bodemverontreiniging als gevolg van blusschuim 
(PFOS) ter hoogte van de voormalige 
brandweeroefenplaats en brandweerkazerne.  

Uitgangspunt is “de vervuiler betaalt”. Er is een 
restrisico niet alles betaald, hiervoor is dit risico 
gealloceerd.  

De woningmarkt in de regio Utrecht is krap. Dit is een 
kans voor de afzetbaarheid van bouwgronden, 
waaronder ook de gronden voor woningbouw op de 
Vliegbasis. De effecten van de coronacrisis zijn nog 
niet inzichtelijk. 

Mocht het opbrengstenniveau onder druk komen van 
de wijzigingen op de woningmarkt, dan kan nog 
gedifferentieerd worden in de beoogde 
woningprogrammering. Deze ruimte zit al in het 
bestemmingsplan. 
 

De woonwijk wordt tegen het bedrijventerrein 
Soesterberg Noord aan ontwikkeld waardoor er op dit 
moment nog teveel geluidsbelasting is. Een deel van 
het woningbouwprogramma dat is opgenomen in de 
exploitatie zou daardoor eventueel niet gerealiseerd 
kunnen worden. 

Mogelijke keuze maken tussen mitigerende 
maatregelen waarmee extra kosten worden gemaakt 
of een lagere opbrengst omdat minder woningen 
kunnen worden gebouwd. 

  

VBS - Park  

Voor de mitigerende maatregelen wordt schraal 
grasland gerealiseerd. Hiervoor worden bomen gekapt 

Er wordt nu uitgezocht in hoeverre deze kap 
compensatie plichtig is. 

In het park is een locatie met PFOS bekend. Onderzocht wordt in hoeverre deze locatie gesaneerd 
moet worden en op welke wijze dit uitgevoerd kan 
worden in een bijzonder natuurgebied. 

Uitstel van uitvoering van ecologische verbinding 
Camp New Amsterdam. De plankosten zullen hierdoor 
verder oplopen en mogelijk ook de kosten van 
uitvoering (inflatie/ bouwkostenstijging). 

Om dit te voorkomen is de provincie in overleg met 
Defensie en RVB. Er wordt toegewerkt naar een 
gezamenlijke Overeenkomst van Opdracht waarin 
kaders worden vastgelegd voor deze samenwerking. 
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De Omgevingswet 

 
Doelstelling 
De invoering van de Omgevingswet zien wij als een belangrijke kans om onze ambitie te realiseren om DE regionale 
verbinder te zijn. Wij zetten de opgave centraal en zoeken als verbindend middenbestuur intensief de 
samenwerking op met onze partners, landelijk en in de regio. We geven op een vindingrijke manier ruimte aan 
ontwikkeling en waarborgen tegelijk de kwaliteit van onze Utrechtse leefomgeving. In onze aanpak hechten wij 
groot belang aan het eerst goed op orde krijgen van de basis en het beheersbaar houden van de invoering van de 
wet. We koppelen de invoering daarom waar mogelijk aan lopende ontwikkelingen in de provincie en leren van 
andere overheden. Met 5 onderling samenhangende projecten wordt de provincie gereed gemaakt op de komst 
van de Omgevingswet. 
 
Kenmerken 

Besluit PS  26 augustus 2014 

Projectfase Lopend 

Startjaar 2017 

Verwacht jaar afronding 2022 

 
Voortgang 
De minister heeft in overleg besloten de invoering van de Omgevingswet uit te stellen.  
 
Financiën 

Totaal 
Krediet 
(bruto) 

Gerealiseerd 
t/m 2019 

Budget 
2020 

Realisatie 
2020 

Prognose 
eindstand 

Resultaat 

€  - €1,475  €1,04  € 0 € 0 

Bedragen x 1,0 mln. 
 
Toelichting op financiën 
Dit betekent dat dit jaar wel de begrote kosten worden gemaakt maar dat de verdeling van de kosten anders zal 
zijn. Zo is er een extra product wat gemaakt wordt: de interim verordening. En zijn er daarnaast diverse extra 
bijeenkomsten intern en extern nodig dit jaar en volgend jaar om de producten goed af te stemmen met de 
samenwerkende partijen. Andere producten zoals opleidingen, worden pas volgend jaar opgepakt en zullen dit jaar 
niet op de begroting drukken. 
 
Risico’s 
 

Top 5 Risico’s   

Risico beheersmaatregel 

Uitstel van de omgevingswet,  Gevolgen inventariseren, wijzigen plan van aanpak. 

Omgevingswetproof werken is een grote stap - In het plan van aanpak meer aandacht besteden aan 
de implementatie van het anders werken 
- Intensief optrekken met de uitvoerende teams om 
nieuwe visie en verordening uit de dragen. 

Ketensamenwerking met partners loopt niet soepel, 
mede ten gevolge van tempo-verschillen tussen 
ketenpartners. 

- Intensieve samenwerking met regiopartners 
- Experimenten uitvoeren met ketenpartners 
- Zorgdragen voor tijdige en heldere plannen en 

afspraken richting ketenpartners zodat partners 
weten waar ze aan toe zijn 

- Samenwerking bij de ontwikkeling van het VTH-

beleid vóór inwerkingtreding en actualiseren van 

het VTH-beleid na implementatie van de Ow. 

Softwareleveranciers leveren niet tijdig of op juiste 
kwaliteit of het inkooptraject levert vertraging op. 

- Tijdig starten met bepalen programma van eisen 

- Vroegtijdig afstemmen met huidige leveranciers 

- Samenwerking in regio of interprovinciaal 

Tijdige bestuurlijke besluitvorming intern en extern - Bestuur provincie intensief betrekken 
- Frequente bestuurlijke overleggen met externe 

partners 
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Bijlage 5.2 Bereikbaarheid (excl. OV) 
 
Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen 
 
Doelstelling 
Het doel van het project is de huidige en te verwachten knelpunten op het gebied van veiligheid, doorstroming en 
leefbaarheid voor zowel het wegverkeer als het spoorverkeer op te lossen door het realiseren van twee 
spooronderdoorgangen, één voor gemotoriseerd verkeer en één voor niet-gemotoriseerd verkeer, ter hoogte van 
km 56,6 van de spoorweg Utrecht-Arnhem (geocode 035). 
 
Kenmerken 

Besluit PS  13-03-2017, besluitnummer PS2017MME02 

Projectfase Voorbereiding 

Startjaar Uitvoering start in 2021 

Verwacht jaar afronding 2026 

 
Voortgang 
Eind 2019 is het Voorontwerp van het Provinciaal inpassingsplan gepubliceerd. In 2019 is gestart met het opstellen 
van het Provinciaal Inpassingsplan, dat volgens planning eind 2020 door PS wordt vastgesteld. 
 
Aansluitend worden onder projectleiding van de provincie kabels en leidingen verlegd, de benodigde gronden 
verworven en de realisatieovereenkomst opgesteld. De omgevingsparticipatie wordt vormgegeven door proactieve 
participatie en communicatie met bewoners en belangbehartigers te Maarsbergen. Met het overdrachtsdossier, op 
te leveren halverwege 2021 gaat de projectleiding over naar ProRail. ProRail is verantwoordelijk voor het opstellen 
van een uitvoeringsontwerp en definitief ontwerp als onderdeel van het voorbereiden van de aanbesteding en 
vervolgens voor de realisatie van de spooronderdoorgang Maarsbergen. 
 
Financiën 

Totaal Krediet 
(bruto) 

Gerealiseerd 
t/m 2019 

Budget 2020 Realisatie 2020 Prognose 
eindstand 

Resultaat 

€ 51,6 € 6,7 € 2,5 € 0,1 € 51,6        € 0 

Bijdragen 1,0 mln. 
 
Toelichting op financiën 
Het krediet (bruto) van € 51,6 mln. voor project N266 Spoortunnel Maarsbergen is in december 2018 goedgekeurd. 
Hiervan draagt de provincie Utrecht € 20,7 mln bij, de gemeente Utrechtseheuvelrug 2,5 mln en ProRail/IenW 
draagt 28,3 mln bij.  
 
Risico’s 
 

Risico Beheersmaatregel 

Door tussentijdse wisselingen treedt er 
kennisverlies op in het projectteam. 

Projectplan updaten en actueel houden; 
Bestaande contracten verlengen; 
Indien contracten beëindigd worden, ruimte inrichten voor 
actief overdracht. 

Fouten of onvolkomenheden in de PIP-
procedure. 

Projectplan updaten en actueel houden; 
Controle van de belangrijke stukken door alle 
projectteamleden. 

De scope van het project wijzigt met een 
significant effect op de voortgang van het 
projectprocedures of significant extra kosten. 

Bestuur tijdig en zo volledig mogelijk informeren; 
Wijzigingen in wet- en regelgeving per specialisme te 
bewaken en te signaleren in het projectoverleg.  
Bij scopewijzigingen een value engineeringsessie 
organiseren om tot een sobere oplossing te komen; 
De kosten voor bovenwettelijke maatregelen expliciet 
maken. 
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N233 Rijnbrug Rhenen 
 
Doelstelling 
De provincie wil de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren in 2025-2026 voorzien van een nieuw bovendek met 2 x 
2 rijstroken en een fietspad van 3 meter breed aan beide zijden. Op dit moment heeft de brug één rijstrook in elke 
richting. Vanaf de N225 in Rhenen tot de N320 in Kesteren wordt de weg inclusief aansluitingen aangepakt. Op de 
Utrechtse oever worden de aansluitingen met de Geertsesteeg en Achterbergsestraatweg worden ook aangepast. 
De ambitie is om ter plaatse van de Achterbergsestraatweg een fietstunnel te realiseren met de gemeente Rhenen. 
 
Kenmerken 

Besluit PS  10-12-2018, 81DCB1FE 

Projectfase Voorbereiding 

Startjaar 2018 

Verwachte oplevering 2025-2026 

 
Voortgang 
De rotonde met de Geertsesteeg is in 2016 omgebouwd tot turborotonde met meer capaciteit. In 2019 is de Nota 
Reikwijdte en Detail opgesteld voor de Rijnbrug. Deze mondt uit in een plan-MER die bestaat uit verkeers- en 
milieukundige onderbouwing van het door PS vastgestelde alternatief. In 2020 wordt gewerkt aan de impact van 
stikstof op het project en aan het Provinciaal Inpassingsplan. De compenserende maatregelen vanuit de 
milieuonderzoeken worden vertaald in een voorontwerp. Dit (planologisch) proces loopt parallel op met de N233 
Rondweg-Oost Veenendaal. De werkzaamheden voor selectie van een ingenieursbureau en een aannemer voor 
het realiseren van het project Rijnbrug zijn aangevangen. Het project Rijnbrug wordt door Utrecht getrokken, in 
nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en Gelderland. Het deelproject Achterbergsestraatweg moet nog worden 
opgestart. 
 
Financiën 

Totaal Krediet 
(bruto) 

Gerealiseerd 
t/m 2019 

Budget 2020 Realisatie 2020 Prognose 
eindstand 

Resultaat 

€ 95,58 € 2,76 € 2,21 € 0,44 € 95,58 € 0 

Bedragen x 1,0 mln. 
 
Toelichting op financiën 
Het project Rijnbrug kent een totaal krediet (bruto) van € 95,68 mln. Bijdragen van derden bedraagt € 53,82 mln. 
Het projectonderdeel Rijnbrug (waaraan met € 81,44 mln het grootste deel van het krediet is gekoppeld) bevindt 
zich momenteel in de voorbereidingsfase. Projectonderdeel Geertsesteeg is in gebruik genomen. Voor de 
Achterbergsestraatweg moet met Rhenen nog worden vastgesteld of en tegen welke kosten de fietstunnel wordt 
ingepast. Met de huidige verwachtingen voldoet het beschikbare krediet. 
 
Risico’s 

Risico Beheermaatregel 

Plan-MER kan voor vertraging zorgen door discussie 
en proceduretijd. 

NRD en Plan-MER secuur opstellen en in procedure 
brengen. 

Mutaties in stikstofdepositie maken het onzeker of het 
project vergunbaar is in het kader van de Wet 
natuurbescherming 

Passende Beoordeling en ADC-toets volgen in 
combinatie met juridische ondersteuning op dit vlak 

Budget onvoldoende door marktwerking en 
onzekerheidstoeslagen bij inschrijving  

Budget herijken en uitvoeringsrisico’s in beeld 
brengen zodat ze goed te beheersen zijn en de markt 
goed weet waar ze op in schrijven. 

Omgeving in de weerstand wat zorgt voor 
bezwaarprocedures. 

Goede communicatie en goede kwaliteit van 
onderzoeken en het proces van procedures. 
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N233 Rondweg-Oost Veenendaal 
 
Doelstelling 
Doel van het project is verbreding van de N233 naar 2x2 rijstroken, tussen Wageningselaan en A12/Lorentzlaan, 
met ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan / Van Essenlaan en aanpassing van de kruispunten van de N233 
met Wageningselaan en De Smalle Zijde. Vanaf de Grift tot aan de A12 wordt een snelheidsregime ingesteld van 
70 km/u. 
 
Met de uitvoering van dit project wordt door de afname van het totaal aantal voertuig- 
verliesuren op de N233, een substantiële bijdrage geleverd aan het doel “Het totaal aantal voertuigverliesuren op 
het provinciale wegennet neemt af” van het Mobiliteitsprogramma 2019-2023. Hierdoor vermindert het oponthoud 
gedurende de dag en vooral gedurende de spitsperiodes op werkdagen. Tevens verbetert de voorspelbaarheid van 
de reistijd en de bereikbaarheid van belangrijke woon-, werk- en winkellocaties. 
 
Kenmerken 

Besluit PS  18 februari 2019 

Projectfase Voorbereiding 

Startjaar 2019 

Verwachte oplevering 2027 

 
Voortgang 
In 2019 is de Nota Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Deze mondt in het project uit in een Plan-milieu effect 
rapportage (Plan-mer), die bestaat uit verkeers- en milieukundige onderbouwing van het door PS vastgestelde 
alternatief. In 2020 wordt naast de Plan-mer, gewerkt aan de impact van het project op de stikstofdepositie in Natura 
2000-gebieden en aan het Provinciaal Inpassings-Plan. De compenserende maatregelen vanuit de 
milieuonderzoeken worden vertaald in een voorontwerp.  
De mer en het planologisch proces voor het project N233 Rondweg Oost Veenendaal loopt parallel op deze 
processen voor het project N233 Rijnbrug Rhenen.  
Zoals nu is voorzien duurt de voorbereiding van het project tot 2024. De realisatie duurt tot 2027. 
 
Financiën 

Totaal Krediet 
(bruto) 

Gerealiseerd 
t/m 2019 

Budget 2020 Realisatie 2020 Prognose 
eindstand 

Resultaat 

€ 59,0 € 0,1 € 0,0 € 0,6 € 59,0 € 0 

Bedragen x 1,0 mln. 
 
Toelichting op financiën 
Het project kent een totaal krediet (bruto) van € 59,0 mln. Bijdrage van de gemeente Veenendaal hierin bedraagt 
€ 8,75 mln., waarvan € 2,5 mln. in de vorm van het realiseren van nieuwe woningen waarin de te treffen 
geluidsvoorzieningen in verband met de aanwezigheid van de weg, zijn opgenomen (zgn. woning met een dove 
gevel). 
Het project bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase. Met de huidige verwachtingen voldoet het 
beschikbare krediet. 
 

 
Bedragen x 1,0 mln. 
* is een inspanningsverplichting: geluidwerende voorziening; te realiseren door gemeente Veenendaal, 
geen onderdeel van projectkrediet 
** is inclusief de reeds toegezegde € 2 mln. voor leefbaarheidsmaatregelen (raadbesluit gemeente 
Veenendaal 18 december 2017) en een bijdrage van FoodValley van € 1 mln., welke in 2025 beschikbaar komt. 
Het betreft een vast bedrag 
*** onzekerheidsmarge van 25%. Bedrag is gebaseerd op een gemiddeld bedrag in de probabilistische 
kostenraming 
 
  

 Partij Maatregel Totaal 

 Aanleg 
wegverbreding  

Ongelijkvloerse kruising Pr. 
Clauslaan / Van Essenlaan 

 

Provincie Utrecht € 34,5 € 15,75 € 50,25 

Gemeente Veenendaal € 2,5 * € 6,25 ** € 8,75 

subtotaal € 37,0 € 22,0 € 59,0*** 
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Risico’s 
 

Risico beheersmaatregel 

Stikstof-problematiek Natura2000 gebied Vanuit provincie volgen van provinciale ontwikkelingen 
en juridische bijstand 

Belangen gemeente en provincie niet op één lijn Gezamenlijk project team met escalatie mogelijkheid 
naar stuurgroep 

Voor bewoners onvoldoende geluidsmaatregelen nabij 
Prins Clauslaan (bovenwettelijk) 

Duidelijke communicatie met bewoners 
(maatwerkbenadering) 

Oplossing om waterstand op peil te houden bij 
verdiepte ligging bij Natura 2000 gebied (Binnenveld) 
is kostbaarder dan gedacht 

Nader onderzoek en zo nodig aanpassing van plan en 
raming 
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Bijlage 5.3 Bereikbaarheid 
 
De Vernieuwde Regionale Tramlijn Regio Utrecht (VRT) 
 
Doelstelling 
Het project Vernieuwde Regionale Tramlijn draagt middels aanpassing van de bestaande SUNIJ-lijn en aanschaf 
van nieuw materieel bij aan een goed functionerend en modern tramsysteem met meer directe verbindingen zonder 
overstap, met als doel een goede bereikbaarheid van woon- en werkgebieden met tevreden reizigers en 
reizigersgroei binnen de provincie.  
 
Het project is opgebouwd uit vijf deelprojecten: Materieel, VK-sporen, Tracé X, Nieuwegein City en Ombouw SUNIJ.  
 
Kenmerken 

Besluiten PS  15 december 2016 (819A9D0B) 
24 september 2018 (81D56AA3) 
5 november 2018 (81DBE6B2) 
8 juli 2020 (2020MM81) 

Projectfase Uitvoeringsfase 

Startjaar 2016 

Verwacht jaar afronding 2021 

 
Voortgang 
Het deelproject VK sporen is gerealiseerd en de sporen zijn aan Trambeheer en Onderhoud (TBO) opgeleverd. 
Het nieuwe tram materieel (tweeëntwintig 41 meter trams) is in productie bij CAF (gevestigd in Spanje).  
Het contract voor de Ombouw SUNIJ-lijn is op 1 mei 2019 definitief gegund aan BAM. De inschrijfsom overschreed 
het geraamde budget, het tekort is aangevuld uit de reservering voor marktrisico (€ 5 mln.) en uit het 
opdrachtgeversonvoorzien (€ 1,5 mln.).  
 
Op 22 mei 2019 heeft de bestuurlijke stuurgroep Nieuwegein City besloten om niet over te gaan tot realisatie van 
verlegd tramtracé en halte Nieuwegein City tijdens de buitendienststelling in 2020. Conform het Statenbesluit van 
5 november 2018 blijft 2023 daarvoor de uiterlijke realisatiedatum (voorafgaand aan de start van de nieuwe OV-
concessie).   
 
Het project kent een doorlooptijd tot 2021. Met het uitbreken van het coronavirus bevindt het project zich in een 
uitzonderlijke situatie waar nog veel onzekere factoren zijn. Gezien het project ook afhankelijk is van 
buitenlandse leveranciers en onderaannemers, heeft niet alleen het nationale beleid, maar ook het internationale 
beleid een grote impact op de uitvoering van het project. Zo worden de nieuwe trams die geproduceerd worden in 
Spanje later geleverd dan gepland. De oorspronkelijke planning van het project is mede hierdoor niet meer 
haalbaar.  
 
Binnen het project wordt voor de volgorde van de uitvoering van de werkzaamheden aan de SUNIJ-lijn de 
oorspronkelijke planning aangehouden waarbij de tracés door de hoofdaannemer gelijktijdig worden opgeleverd, 
met de wetenschap dat hier sprake zal zijn van een uitloop. Dit betekent dat na de 
oplevering van de SUNIJ-lijn op basis van het aantal geleverde nieuwe trams onderzocht wordt wat de gevolgen 
zijn voor de exploitatie. Hierbij zal ook geïnventariseerd of het eventueel gefaseerd in dienst stellen van de 
SUNIJ-lijn een optie is. Daarnaast zijn de risico’s spleetbreedte en baanstabiliteit opgetreden waarvoor aanvullend 
krediet aangevraagd is.  
 
Financiën 

Totaal Krediet 
(bruto) 

Gerealiseerd 
t/m 2019 

Budget 2020 Realisatie 2020 
 

Prognose 
eindstand 

Resultaat 

186,3 mln.* 57,1 mln. 115,5 mln. 11,1 mln. 186,3 mln. - 

Bruto krediet is incl. VRT extra krediet à 17 mln., krediet à 7 mln. OV-knooppunt Nieuwegein City, en extra krediet 
van 20,9 mln. voor corona/baanstabiliteit/spleetbreedte dat door GS op 2 juni 2020 is aangevraagd bij PS. PS neem 
hierover een besluit op 8 juli 2020. 
 
 
Toelichting op financiën 
Bij de Provinciale Staten is een voorstel voor een aanvullend krediet van € 20,9 mln. ingediend en behandeld op 8 
juli 2020. De belangrijkste redenen voor deze aanvullende aanvraag zijn hierboven benoemd.  
 
Risico’s 

Risico Beheersmaatregel 

Coronavirus: door de getroffen (nationale en 
internationale) maatregelen worden de vereiste 
producten niet bijtijds geleverd. 

> Waar mogelijk wordt onderzocht wordt of er tijdelijk 
naar ander oplossingen gezocht kan worden (in 
uitvoering) 



93 

> Er wordt nauw contact onderhouden met de 
leveranciers en de hoofdaannemer om de stagnatie 
zoveel mogelijk te beperken (in uitvoering) 
> Zekerheidshalve wordt gezorgd voor vervangend 
busvervoer over een langere periode dan gepland (in 
uitvoering)  

Baanstabiliteit: uit onderzoek blijkt dat mitigerende 
maatregelen moeten worden getroffen t.b.v. de 
baanstabiliteit. 

> Aanvullend onderzoek wordt gedaan om precies te 
weten op welke onderdelen van de SUNIJ-lijn dit speelt 
(in uitvoering) 
> Hierop vooruitlopend wordt er reeds een damwand 
geslagen op de onderdelen waarvan zeker is dat de 
baanstabiliteit niet aan de gestelde eisen voldoet (in 
uitvoering) 

Spleetbreedte (toegankelijkheid): uit onderzoek blijkt 
dat de spleetbreedte (afstand tussen tram en perron) 
negatieve invloed heeft op de toegankelijkheid van de 
tram 

> Aanvullend onderzoek wordt gedaan naar de opties 
om de spleetbreedte te verkleinen (afgerond) 
> Waar mogelijk worden strips aan de binnenkant van 
het perron geplaatst zodat de spleetbreedte zal 
verkleinen (in uitvoering) 
> Overleg vindt plaats met de 
reizigersbelangenorganisatie om tot een oplossing te 
komen (in uitvoering) 
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Busstalling Westraven 

Doelstelling 

Om hoogwaardig openbaar busvervoer in Utrecht te kunnen blijven bieden wordt een nieuwe busstalling 
noodzakelijk waar bussen kunnen worden gestald, schoongemaakt en onderhouden. De bestaande busstalling 
aan de Europalaan moet verdwijnen om de Merwedekanaalzone te kunnen herontwikkelen tot woon- en 
werkgebied. Belangrijkste uitgangspunten voor de stalling zijn een levensduur van 30 jaar en zo universeel en 
duurzaam mogelijk is. 
 
Kenmerken 

Besluit PS  25-09-2017  (81B9ADAC) 
08-07-2020 (2020MM80) 

Projectfase Uitvoeringsfase 

Startjaar 2017 

Verwacht jaar afronding 2021 

 

Voortgang 
Op 14 februari 2020 is de omgevingsvergunning door de gemeente verstrekt met de restrictie dat er een Integraal 
Brandveiligheidsplan (IBP) opgesteld en goedgekeurd moet worden door het bevoegd gezag en de directe buren 
(VARO) voordat het terrein in gebruik mag worden genomen. De aanvullende vereisten omtrent integrale 
brandveiligheid hebben geleid tot stagnatie, aanvullende investeringskosten en minder stallingscapaciteit op de 
busstalling Westraven. Om toch voldoende stallingscapaciteit te kunnen realiseren en om de 35 nieuwe elektrische 
bussen welke najaar 2020 geleverd te kunnen stallen is onderzocht om extra stallingscapaciteit op de tramremise 
in Nieuwegein te realiseren. Hiervoor is een ontwerp uitgewerkt en zijn de benodigde vergunningen aangevraagd. 
Een PS-besluit ten aanzien van de extra benodigde investeringen en het voorstel om het Remiseterrein als 
busstalling in te richten is opgesteld en ingebracht in het PS van 8 juli 2020. In deze zomernota worden prognoses 
inclusief dit verzoek meegenomen. Het daadwerkelijk aangaan van de verplichtingen c.q. het doen van uitgaven 
hieromtrent wordt gestart nadat besluitvorming door PS in juli heeft plaatsgevonden. 

Parallel aan de doorlooptijd van de omgevingsvergunning is het ontwerp uitgewerkt tot uitvoeringsniveau. Dit is in 
nauwe samenwerking met TBO, EOV, QBuzz en leveranciers van de werkplaatsinstallaties (in opdracht van QBuzz) 
en waar mogelijk zijn optimalisaties doorgevoerd om raakvlakrisico’s te reduceren en de bedrijfsprocessen te 
optimaliseren. Na afloop van de bezwaarperiode is de realisatie van het kantoor en de werkplaats gestart. Start van 
de terreininrichting wacht op definitieve overeenstemming met de VRU en VARO over de invulling van de vereisten 
omtrent brandveiligheid en besluitvorming door PS. 

Eind 2019 heeft de gemeente Utrecht de huurperiode verlengd tot uiterlijk eind 2021. Voor eind 2021 dient daarmee 
de nieuwe busstalling gerealiseerd en in gebruik genomen te zijn en dient door Qbuzz de huidige busstalling leeg 
opgeleverd te zijn. Het streven is om de nieuwe busstalling voor ingang van de zomerdienstregeling van 2021 in 
gebruik te nemen. Hiervoor is een integrale planning opgesteld. 

 
Financiën 

Totaal Krediet 
(bruto) 

Gerealiseerd 
t/m 2019 

Budget 2020 Realisatie 2020 Prognose 
eindstand 

Resultaat 

43,3 mln. 11,1 mln. 22,2 mln. 1,5 mln. 43,22 mln. - 

 

Toelichting op financiën 
Bij de Provinciale Staten is een voorstel voor een aanvullend krediet van 13,45 mln. ingediend en behandeld op 8 
juli 2020. De belangrijkste redenen voor deze aanvullende zijn hierboven benoemd. Door de stagnatie ten 
gevolge van de langere doorlooptijd van de omgevingsvergunning verschuift ook de planning en de cash-flow. 
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Risico’s 

Risico Beheersmaatregel 

Bouwwerkzaamheden ON en bouw- en operationele 
werkzaamheden E-OV/Qbuzz leveren praktische 
bezwaren. 

> Werkzaamheden installaties derden integreren in 
planning v.d. Ven om raakvlakken beter te borgen (In 
behandeling) 

> Demarcatie aanscherpen (Afgerond) 

> Integrale ontwerpoptimalisatiesessies met 
leveranciers derden om raakvlakken kort te sluiten  
(Afgerond) 

Aanvullende kosten vanuit herplantplicht verwijderde 
bossage bij het bouwrijp maken door Borghese 

> Afwachten reactie Borghese op voorstel PU (in 
uitvoering) 

> Voorstel bij Borghese om kosten te delen 
(Afgerond) 

> Uitzoeken verplichtingen (Afgerond) 

> Afstemmen met jurist te nemen stappen (Afgerond) 

> Nagaan mogelijkheden en kosten (Afgerond) 

Niet (tijdig) verkrijgen bestemmingsplanwijziging en/of 

kapvergunning Groene Driehoek 

> Bestemmingsplanwijziging pas indienen na 
omgevingsvergunning bouwen onherroepelijk 
(Afgerond) 

> Groene Driehoek uit scope ON (Afgerond) 

> Bestemmingsplanwijziging voorbereiden (Afgerond) 

> Vleermuisonderzoek actueel houden (Afgerond) 
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Nieuwe Tramremise (NTR) 
Doelstelling 
Het uitvoeren en overdragen van een nieuwe werkende Tram Remise op het remiseterrein in Nieuwegein, die: 
Bijdraagt aan de doelstellingen en functies zoals beschreven in IPvE 5.0 en is opgenomen in het PPVE 3.0; 

• Geaccepteerd en onderhoudbaar is door toekomstige beheerder; 

• Geschikt is voor het ter beschikking stellen van het trammaterieel aan de vervoerder voor zowel de SUNIJ-
lijn als de Uithoflijn, zodat deze de trams kan exploiteren; 

• Toekomstige uitbreiding van onderhoudscapaciteit en ten dele stallingscapaciteit mogelijk maakt ten 
behoeve van de uitbreiding van het netwerk.  
 

Kenmerken 

Besluit PS ( v/h BRU)  2 oktober 2013  815B8BCF 

Projectfase Uitvoeringsfase 

Startjaar 2014 

Verwacht jaar afronding 2020 

 
Voortgang 
De nieuwe tramremise is sinds Q3 2019 volledig in gebruik genomen. De werkzaamheden die nog worden 

verricht in Q2 2020 hebben betrekking op het inrichten van het buitenterrein (parkeergelegenheid) en het 

afronden van de contracten.  De realisatie verloopt conform planning en realisatie blijft binnen het gestelde 

budget. Decharge van het project zal in augustus 2020 gaan plaatsvinden.  

Financiën 

Totaal Krediet 
(bruto) 

Gerealiseerd 
t/m 2019 

Budget 2020 Realisatie 2020 Prognose 
eindstand 

Resultaat 

62,0 mln. 53,3 mln. 8,7 mln. 2,8 mln. 62,0 mln. - 

Bruto krediet incl. 10,0 mln. besluit Extra krediet  

Toelichting op financiën 
N.v.t. 
 
Risico’s 
N.v.t. 
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Bijlage 6: Subsidieregelingen 
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Bijlage 7: Begrotingswijzigingen Zomernota 2020 
 
In deze bijlage wordt een samenvattend beeld gegeven van alle begrotingswijzigingen per programma: 
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