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Inhoud
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1) Inleiding (10 minuten)

2) Wat is de nota investeren, exploiteren en waarderen (15 minuten) 
(in het vervolg “Nota investeren”) 

3) Casus Maarsbergen (15 min)

4) Gespreksonderwerpen

a) Grote en/of complexe projecten 

b) PS informeren over de voortgang van projecten 

c) Projectbeheersing

5) Discussieronde (40 + 20 min)

6) Vervolgproces (5 min)



1) Planning werksessies nota investeren
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13 oktober:
• Actualisatie Nota Investeren, introductie en voorbeeldproject 

Maarsbergen 
• Sessie over grote- en complexe projecten

PS informeren over de voortgang van projecten

24 november
• Sessie over Raming, risico en indexatie projectkosten 
• Comply or explain



1) Inleiding
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De voorgestelde wijzigingen nemen we met u door in de komende 2 
werksessies. Hoofdvragen aan de FAC voor deze sessies zijn: 

Bieden de kaders met deze aanvullingen voldoende houvast om uw rol als PS in 
te vullen?

Zijn er nog andere zaken die we in dit financiele kader op kunnen nemen?



1) Inleiding
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Wat is de Nota Investeren

- Uniforme spelregels rondom investeren

- Basis voor meerjaren investerings- en 
onderhoudsplanning

- Financiële effecten (die verwerkt  worden in de 
begroting en de jaarrekening)

Waarom NU aanpassen?

• Houvast bieden PS - besluitvorming en informeren over investeringen cq projecten

• Inbedden en borgen van goed projectmanagement in financiële kaderstelling

• BBV aanpassingen verwerken

• Reguliere update, 2017 laatste versie



1) Inleiding
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Voorgestelde wijzigingen op hoofdlijnen

De nota Investeren wordt aangevuld met kaders over:

• Duidelijkheid criteria grote cq complexe projecten

• Besluitvorming  en informeren van PS over de voortgang van investeringen/
projecten

• Projectbeheersing

• Ramen van Investeringen: Risico-opslag en indexatie Projectkosten

Daarnaast zijn er een beperkt aantal kleine wijzigingen







2) Nota investeren, waarderen en exploiteren
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Huidige Nota - Beslisboom activeren investering



2) Nota investeren, waarderen en exploiteren
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Huidige Nota: Investeringsvoorstel/kredietvoorstel

• Gaat nu niet mee met P&C regime >> jaaroverstijgend

• Nieuwe investeringen toevoegen alleen via MIP

• Informeren en verantwoorden bij afwijkingen op een krediet

• Grote projecten (vanaf 10 miljoen) apart traject

• Complex project (bepaalde criteria) aparte afspraken 



2) Nota investeren, waarderen en exploiteren
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• Wat doen we met kosten van de rente van externe 
financiering

• Afwaarderen van een actief, wanneer wel en 
wanneer niet 

Huidige nota: Waarderen van investeringen

• Wat mag je meenemen bij 
bepalen van de boekwaarde

• Boekwaarde vs marktwaarde vs



2) Nota investeren, waarderen en exploiteren
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Huidige Nota: Exploiteren

• Kosten van een investering verdelen over levensduur object, gelijke tred 
met waardevermindering, naar boekwaarde nul

• Eenmaal gekozen methode blijft gedurende de hele levensduur van 
toepassing

• Variabelen: startmoment, afschrijvingstermijn, componenten, 
afschrijvingsmethode

• Vast en variabel onderhoud



Vragen meenemen naar discussieronde straks

• Veel momenten van besluitvorming en informeren over individuele 
investeringen

• Wat zit wel en wat zit niet in een kredietaanvraag, indexatie, risicoopslagen

Welke zorgpunten zijn er daarnaast? Waar loopt u in uw rol tegenaan?
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2) Nota investeren, waarderen en exploiteren



3) Casus Maarsbergen
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Geen inhoudelijke analyse van het project

Duiding verband met de Nota Investeren



Start 2006 met MIT samenwerkingsovereenkomst (ProRail, gemeente Utrechtse 
Heuvelrug, PU)

Indicatieve raming in 2006 is 25 M€ (investering Prorail)

Door toevoeging scope stijgt de raming in stappen tot 51.6 M (20,7M voor PU ) 

Opdrachtgeverschap en Uitvoering is verantwoording van Prorail

Chronologisch overzicht in brief van 20 december 2020
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3) Casus Maarsbergen (Historie project)

 



Risicomanagement

Brief 20-12-2020

1) In 2018 geen risicodossier van voldoende kwaliteit (20% 

risicoreservering)

2) In 2020 wel een risicodossier van voldoende kwaliteit (17,9% 

risicoreservering)

Het ontbreekt voorafgaand aan het project aan de duidelijk kader waaraan 

het risicomanagement moet voldoen
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3) Casus Maarsbergen



Indexatie
Brief 20-12-2020

In de laatste raming zit indexatie verborgen in het prijspeil, welke op 2027 is gesteld

Het ontbreekt aan een kader voor indexatie binnen de provincie
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3) Casus Maarsbergen



Projectbeheersing  

- Door vele wijzigingen (scope) en geen kader voor scopemanagement 
ontstaat een beeld van niet in control

- Door inhoudelijke aanpassingen en ontbreken van kaders voor ramen 
en risicomanagement ontstaat een beeld van niet in control
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3) Casus Maarsbergen
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INTEGRALE PROJECTBEHEERSING (GROTIK)

Gaat over alle activiteiten die de beheersing van een project faciliteren en richting 
geven in termen van geld, capaciteit, tijd, informatie en kwaliteit, zodat de resultaten 
van het project worden gerealiseerd. De volgende zaken zijn per project ingericht 

• Scopemanagement (doelbeschrijving)
• Financieel beheer
• Planning en Capaciteitsmanagement
• Informatiebeheer
• Risicomanagement
• Kwaliteitsmanagement
• Wijzigingenmanagement 

3) Casus Maarsbergen
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1. Het ontbreekt aan de duidelijk kader voor Projectmanagement en 
projectbeheersing

2. We zetten in op een PU breed Projectmanagement systematiek
3. We zetten in op doen en tijdens de rit leren en minder op het bedenken 

van een plan hoe
(Doorlooptijd min. 2 jaar)

Waarom: 
- Een standaard systematiek (voorkomen van verrassingen)
- Transparante en duidelijke communicatie (We spreken dezelfde taal)
- Maakt integrale beheersing projecten/investeringen mogelijk 

(projectfasering, risicomanagement, kostenmanagement etc)
  

3) Casus Maarsbergen



Vragen meenemen naar discussieronde straks

Wat kunnen we hiervan leren ?

Wat hiervan kunnen we borgen in de Nota Investeringen?
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3) Casus Maarsbergen
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NIEUWE VOORSTEL: Indeling investering onderscheiden op basis van waarde van de 
investering, complexiteit en rapportageverplichtingen

1.Investeringen tot 15 mjn 
Besluitvormingsmomenten PS (principebesluit, ontwerpbesluit), voortgangsrapportage via MIP (2 keer per jaar)

2.Grote investeringen: Investeringen > 15 mjn (maar niet complex)
Besluitvormingsmomenten PS (principebesluit, projectuitwerkingsbesluit, ontwerpbesluit), voortgangsrapportage via MIP (2 keer per 
jaar)

3.Complexe investeringen: Investeringen die op basis van onderstaande criteria worden geduid 
als complex 
Besluitvormingsmomenten PS (idem als 2), PS wordt driemaal geïnformeerd middels een voortgangsrapportage (PS kan altijd een 
investering aanduiden als complex)

(grote impact op de provinciale bedrijfsvoering, grote impact op de samenleving, doorlooptijd > 5 jaar , grote mate van betrokkenheid 
van meerdere externe partijen, grote politieke en bestuurlijke gevoeligheid, toepassing nieuwe technologieën of 
financieringsconstructies, substantiële provinciale verantwoordelijkheid, organisatorisch complex besturing- en uitvoeringsproces 

4) Nieuw - Categorisering investeringen
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Huidige complexe projecten 
in Zomernota 2021

Budget

HvdH, Vliegbasis Soesterberg 65M

Vernieuwing Regionale Tramlijn 186M

N226 - Spooronderdoorgang Maarsbergen 23M

Busstalling Westraven 43M

Nieuwe tramremise 62M

N233 Rijnbrug Rhenen 96M

N233 Rondweg-Oost Veenendaal 56M

4) Nieuw - Categorisering investeringen
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4) Nieuw - Besluitvorming kredietverstrekking

*) M.u.v.  complexe projecten en wanneer de situatie zich voordoet voor

     Onvoorzien, Onvermijdbaar, Onuitstelbaar (3 O's)

KREDIETAANVRAGEN

A-STUKKEN HET GEHELE JAAR 

DOOR

ONDUIDELIJKHEID OVER DE 

MOMENTEN VAN 

BESLUITVORMING DOOR PS

GEEN ZICHT BIJ 

BESLUITVORMING OP DE 

SAMENHANG MET ANDERE

PROJECTEN I.R.T. DE 

KAPITAALSLASTEN

KREDIETAANVRAGEN VIA HET 

MIP BIJ KADERNOTA EN 

BEGROTING (VASTE 

MOMENTEN)

KOPPELING BESLUITVORMING 

PS AAN FASERING

INTEGRAAL INZICHT BIJ 

BESLUITVORMING I.R.T. 

KAPITAALSLASTEN

(ONDERSTEUNT PRIORITERING)

HUIDIGE SITUATIE VOORSTEL
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Waarom: 
Geeft PS duidelijkheid over de momenten waarop zij geïnformeerd worden over de 
voortgang en belangrijke wijzigingen m.b.t de investeringen

4) Nieuw - PS informeren gedurende project
HUIDIGE SITUATIE VOORSTEL

LOSSE RAPPORTAGES OVER 

INVESTERINGEN

- Voorjaarsnota

- Zomernota

-Jaarrekening

- Afzonderlijke rappotages 

grote projecten etc.

MIP IS EEN ONDERDEEL

VAN DE BEGROTING

HET MIP IS OOK DE 

VOORTGANGSRAPPORTAGE

M.U.V. COMPLEXE PROJECTEN

3 KEER PER JAAR

  MIP IS SEPRATAAT DOCUMENT

MET SEPARATE 

BESLUITVORMING



Discussie in 3 groepen

1. Welke grote onderwerpen missen jullie in de huidige nota (vb 
indexatie, besluitvorming)

2. Wat kunnen we leren van cases Maarsbergen i.r.t. deze Nota?

3. Herkenbare en werkbare categorisering voor complexe 
projecten?

4. Nemen wij op deze wijze PS voldoende mee in de 
besluitvorming?

5. Is de gekozen lijn m.b.t. informeren PS helder? 
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5) Discussie ronde



Praktische instructie

• In 3 groepen uitwerken 

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

• Locaties >> Statenzaal, Loge en Bobs Bar

• 40 minuten

• Terugkoppelen plenair korte pitch per groep

• Robert reflecteert op pitches
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5) Discussie ronde



6) Vervolgproces
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Planning besluitvorming
Datum Gre

mia
Doel Versie

24-11-2021 FAC Beeldvorming Actualisatie Nota Investeren: 
- Sessie Besluitvormings- en 

sturingsmodel
- Sessie ramingssystematiek

23-02-2022 FAC Oordeelsvorming Eerste concept Nota Investeringen

09-03-2022 FAC Oordeelsvorming Eindversie Nota Investeringen

13-04-2022 BEM Oordeelsvorming Eindversie Nota Investeringen

11-05-2022 PS Besluitvorming Vaststellen Nota investeringen



Nota Investeringen

Projectfasering en besluitvorming over 
individuele investeringen cq projecten bij 
de PS (budgetrecht PS)

Implementatie Omgevingswet

Besluitvorming op programma- en 
projectniveau door GS, inhoudelijk
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6) Vervolgproces irt omgevingswet 

• Het bijt elkaar niet, vaak diezelfde lijn, alleen Omgevingswet legt de 
kaderstellende rol bij PS neer en inhoudelijke besluitvorming bij GS 
(budgetrecht blijft bij PS) 

• Besluitvormingsmomenten al in lijn gebracht

• Komende maanden tijden besluitvorming Omgevingswet zorgen voor 
afstemming om beide procesontwerpen in lijn met elkaar te brengen, 
qua aanpak en terminologie.
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