
 

 

 

Nota reserves, voorzieningen en 

overlopende passiva 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gedeputeerde Staten van Fryslân  Provinciale Staten van Fryslân  
4 september 2018 31 oktober 2018 





3 
 

INHOUD 

1. INLEIDING .......................................................................................... 5 

2. ALGEMEEN BELEID ............................................................................... 6 

2.1 Reserves ........................................................................................ 6 

2.2 Voorzieningen ................................................................................. 6 

2.3 Overlopende passiva........................................................................ 7 

3. OVERZICHT RESERVES ......................................................................... 8 

3.1 Algemene reserve ........................................................................... 9 

3.1.1 Basisreserve .............................................................................. 9 

3.1.2 Vrij aanwendbare reserve ............................................................ 9 

3.2 Bestemmingsreserves .................................................................... 10 

3.2.1 Reserve Van Harinxmakanaal .................................................... 10 

3.2.2 Reserve De Nieuwe Afsluitdijk .................................................... 10 

3.2.3 Reserve vml. Brede Uitkering Verkeer en Vervoer ........................ 10 

3.2.4 Reserve Natuurpact 2014 .......................................................... 11 

3.2.5 Reserve aankoop natuurterreinen (fase 1) provinciale opgave........ 11 

3.2.6 Reserve gebiedsbudget ............................................................. 11 

3.2.7 Reserve generatiepact 2017-2019 .............................................. 12 

3.2.8 Reserve breed cofinancieringsbudget .......................................... 12 

3.2.9 Reserve NUON ......................................................................... 12 

3.2.9.1 NUON inzet Wurkje foar Fryslân .....................................................12 

3.2.9.2 NUON weerstandsbuffer ................................................................13 

3.2.9.3 NUON risicobuffer ........................................................................14 

3.2.10 Dekkingsreserve kapitaallasten .................................................. 14 

3.2.11 Reserve Tijdelijke budgetten ...................................................... 14 

3.2.12 Reserve Jaarovergang structurele budgetten ............................... 15 

4. Overzicht voorzieningen ...................................................................... 16 

4.1 Voorzieningen voor bestaande risico’s .............................................. 18 

4.1.1 Waardeoverdracht pensioenen GS-leden ..................................... 18 

4.1.2 Weidevogelcompensatie ............................................................ 18 

4.1.3 Vrijwillige mobiliteit personeel ................................................... 19 

4.2 Egalisatievoorzieningen .................................................................. 19 

4.2.1 Groot onderhoud wegen ............................................................ 19 

4.2.2 Groot onderhoud water ............................................................. 19 

4.2.3  Achterstallig onderhoud wegen .................................................. 20 

4.2.4  Achterstallig onderhoud water ................................................... 20 

4.2.5 Groot onderhoud gebouwen ....................................................... 20 



4 
 

4.3 Voorzieningen voor daartoe door anderen bestemde middelen ............ 21 

4.3.1 Grondwaterplan ....................................................................... 21 

4.3.2 Legaat Van Harinxsma Thoe Sloten ............................................ 21 

4.3.3 Grafiekcollectie Knecht-Drenthe ................................................. 21 

4.3.4 Buma legaten .......................................................................... 21 

4.3.5 Jorritsma-Boschmafonds ........................................................... 22 

4.4 Overige voorzieningen ...................................................................... 22 

4.4.1 Risicovoorziening gronden ........................................................... 22 

4.4.2 Voorziening dubieuze debiteuren ................................................. 22 

4.4.3 Voorziening risico geldleningen .................................................... 23 

5. Overlopende passiva ........................................................................... 24 

5.1 Vooruit ontvangen bijdragen van de EU ........................................... 25 

5.1.1 Life Alde Feanen N2000 voorbereiding ........................................ 25 

5.1.2 Topattractie subsidie toerisme natuurlijk STINAF .......................... 25 

5.2 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk ......................................... 25 

5.2.1 Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu ......................... 25 

5.2.2 Actieplan geluid ....................................................................... 25 

5.2.3 Vooruit ontvangen activa .......................................................... 26 

5.3 Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid ............................ 26 

5.3.1 RCW diverse reserveringen ........................................................ 26 

5.3.2 Wadlopen ................................................................................ 26 

5.3.3 RSP Mobiliteitsfonds via SNN ..................................................... 26 

5.3.4 RSP Concrete infra projecten gemeentelijke bijdrage .................... 26 

5.3.5 RSP Mobiliteitsfonds infra projecten gemeentelijke bijdrage ........... 26 

5.3.6 Nog af te sluiten weidevogelcompensatie .................................... 26 

5.3.7 Fries Bestuursakkoord Waterketen 2016-2020 ............................. 27 

5.3.8 Diverse o.a. bijdrage activa ....................................................... 27 

5.4 Overige overlopende passiva .......................................................... 27 

5.4.1 Kredietsubsidies ....................................................................... 27 

Bijlage 1 Vereisten vanuit het BBV ........................................................... 28 

 



5 
 

1. INLEIDING 

In de Financiële Verordening 2010 is vastgelegd dat één keer in de vier jaar de diverse 

vastgestelde nota’s herijkt moeten worden. Hieronder valt ook de nota Reserves, 

voorzieningen en overlopende passiva. In het Besluit begroting en verantwoording 

gemeenten en provincies (BBV) geeft het Rijk richtlijnen waaraan de Provincie zich moet 

houden.  

 

De keuze voor een reserve, voorziening of overlopende passiva wordt conform het gestelde 

in het BBV gemaakt. De reserves worden altijd gevormd met eigen middelen en zijn ter 

dekking van verwachte toekomstige uitgaven. Voorzieningen kunnen worden gevormd met 

eigen middelen of met middelen van derden. Voorzieningen die met eigen middelen worden 

gevormd zijn ter dekking van bestaande risico’s. De voorzieningen die zijn gevormd met 

middelen van derden hebben een specifiek bestedingsdoel. Voor de middelen verkregen van 

Europese of Nederlandse overheidslichamen wordt echter geen voorziening gevormd, deze 

middelen worden beschouwd als overlopende passiva.  

 

In deze nota zijn alle reserves, voorzieningen en overlopende passiva die op 31 december 

2017 een boekwaarde groter dan nul hadden opgenomen. Daarnaast zijn de voorstellen 

vanuit de notitie vereenvoudiging financieel beleid, die in dezelfde Statenvergadering wordt 

behandeld, verwerkt. 

 

Hoofdstuk 2 gaat over het algemene beleid met betrekking tot reserves, voorzieningen en 

overlopende passiva.  

In de hoofdstukken 3 t/m 5 worden respectievelijk de verschillende reserves, voorzieningen 

en overlopende passiva toegelicht. 

In bijlage 1 zijn de vereiste van het BBV opgenomen met betrekking tot reserves, 

voorzieningen en overlopende passiva. 
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2.  ALGEMEEN BELEID 

In dit hoofdstuk wordt het beleid geformuleerd rondom de reserves, voorzieningen en 

overlopende passiva.  

De voorwaarde, dat bij het instellen van een nieuwe reserve of voorziening een vijftal items 

benoemd moeten worden blijft gehandhaafd. De te benoemen items zijn:  

- De reden en de omschrijving.  

- Hoe en wanneer gelden worden toegevoegd.  

- Hoe en wanneer gelden worden onttrokken.  

- De eventuele rentetoerekening of prijscompensatie.  

- Het mandaat wat aan Gedeputeerde Staten verleend is.  

In de jaarrekening worden de stand van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva 

zowel op kasbasis als op transactiebasis gepresenteerd. De stand op kasbasis geeft de 

stand aan van het beginsaldo minus de uitgaven plus de ontvangsten in dat jaar. Bij de stand 

op transactiebasis wordt tevens rekening gehouden met toekomstige vormingen en 

onttrekkingen aan de reserve, voorziening of overlopende passiva. In feite geeft de laatste 

stand de vrij beschikbare ruimte aan binnen de reserves. Bij de voorzieningen en 

overlopende passiva is geen sprake van vrij beschikbare ruimte aangezien deze middelen 

alleen voor dat specifieke doel ingezet kunnen worden.  

Elke vier jaar wordt de nota reserves, voorzieningen en overlopende passiva geactualiseerd 

waarbij bekeken wordt of de onderliggende reserves, voorzieningen of overlopende passiva 

nog gehandhaafd moeten blijven. 

 

2.1 Reserves 

Overeenkomstig artikel 43 van het BBV wordt onderscheid gemaakt tussen de algemene 

reserve en de bestemmingsreserves.  

Binnen de algemene reserve maken wij onderscheid tussen de basisreserve en een vrij 

aanwendbare reserve (VAR). In de nota weerstandsvermogen (2017) is aangegeven dat de 

basisreserve onderdeel is van de beschikbare weerstandscapaciteit en daarmee dient als 

primaire buffer voor het opvangen van financiële risico’s die niet binnen de exploitatie zijn 

afgedekt. Gelet op de resultaten van afgelopen jaren wordt een algemene risicobuffer van 

2,5% van de totale exploitatie hiervoor minimaal aangehouden. Wij stellen voor om de 

basisreserve te handhaven op het niveau zoals bepaald bij de nota weerstandsvermogen 

2017 en een eventueel negatief begrotingssaldo bij het vaststellen van de begroting ten laste 

van de VAR te brengen.  

Met betrekking tot de bestemmingsreserves wordt voorgesteld het terughoudende beleid met 

betrekking tot het instellen van bestemmingsreserves te handhaven. Hiermee wordt 

voorkomen dat de flexibiliteit uit de begroting wordt gehaald. Resterende middelen aan het 

eind van de looptijd van de reserves vloeien terug naar het begrotingssaldo. 

 

2.2 Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor risico’s die financieel te kwantificeren zijn en voor niet 

bestede middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel, met uitzondering van niet 

bestede middelen van Europese en Nederlandse overheidslichamen. De middelen van 

Europese en Nederlandse overheidslichamen worden opgenomen onder de overlopende 

passiva.  

De voorzieningen worden onderverdeeld in drie categorieën:  

1.  Voorziening voor bestaande risico’s waarvan de omvang in redelijke mate is in te schatten 

(BBV art. 44 lid 1 a/b) 

2. Egalisatie voorzieningen (BBV art. 44 lid 1 c) 
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3. Voorzieningen voor daartoe door anderen bestemde middelen (BBV art. 44 lid 2) 

Een voorziening voor bestaande risico’s wordt ingesteld wanneer het onderkende risico 

kwantificeerbaar is. In het geval dat het risico niet te kwantificeren is wordt deze opgenomen 

in de risicoparagraaf.  

Een egalisatie voorziening wordt ingesteld wanneer de kosten van groot onderhoud over de 

jaren fluctueren.  

Een voorziening voor daartoe door anderen bestemde middelen wordt ingesteld wanneer wij 

middelen ontvangen van niet Europese en Nederlandse overheidslichamen met een 

specifiek bestedingsdoel 

 

2.3 Overlopende passiva 

Overlopende passiva betreffen de niet bestede middelen van uitkeringen van Europese en 

Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel. Deze worden als ‘vooruit 

ontvangen middelen’ op de balans opgenomen (BBV art. 49)  

Indien in een jaar de uitgaven lager zijn dan de ontvangen uitkeringen wordt de overlopende 

passiva gevoed en indien de bestedingen hoger zijn dan de ontvangen uitkeringen wordt aan 

de overlopende passiva onttrokken.  

Als de uitgaven in enig jaar hoger zijn dan de ontvangen uitkeringen inclusief het saldo van 

de overlopende passiva, dan worden deze als overlopende activa op de balans opgenomen. 

De hoogte hiervan kan nooit hoger zijn dan reeds toegezegde uitkeringen van derden.  

Aan het eind van het project of programma moet verantwoording worden afgelegd en zal 

eventueel een terugbetaling plaatsvinden. 
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3. OVERZICHT RESERVES 

In dit hoofdstuk wordt per reserve de te benoemen items beschreven. Per reserve is 

geïnventariseerd hoe de voeding is, hoe onttrokken wordt, of rente- of prijscompensatie 

toegerekend wordt en hoe het mandaat van Gedeputeerde Staten luidt.  

Onderstaand een overzicht van de reserves met de stand op kasbasis per 31-12-2017. 

Hierin is nog geen rekening gehouden met toekomstige vorming en onttrekking aan de 

reserves waartoe reeds besloten is door Provinciale Staten. 

 

Progr. Reserves 
X € 1.000 

Stand per  
31-12-2017 

Opmerkingen 

    

Algemene reserves 

7 Basisreserve  10.000  

7 Vrij aanwendbare reserve (VAR)  244.572  

Totaal  254.572  

    

Bestemmingsreserves 

2 Van Harinxmakanaal  103.397 Voorstel opheffing 
miv 2019 bij notitie 
vereenvoudiging 
financieel beleid 

2 De Nieuwe Afsluitdijk  19.964  

2 Vml. Brede Doel Uitkering Verkeer 
en Vervoer 

 39.240  

3 Natuurpact 2014 43.832  

3 Aankoop natuurterreinen (fase 1) 
provinciale opgave 

 1.647  

3 Gebiedsbudget  6.937  

4 Breed-cofinancieringsbudget  0 Voorstel instellen 
miv. 2019 bij notitie 
vereenvoudiging 
financieel beleid 

6 Generatiepact 2017-2019  0 Ingesteld bij  
vaststelling 
jaarrekening 2017 

7 NUON weerstandsbuffer  100.000  

7 NUON risicobuffer   106.127  

div. NUON reserve besteedbaar deel  
Inzet WfF 

 57.999  

div. NUON reserve beklemd ivm 
revolverend deel inzet WfF 

 39.524 Voorstel opheffing 
bij notitie 
vereenvoudiging 
financieel beleid 

div. Dekkingsreserve kapitaallasten  167.050  

div. Tijdelijke budgetten  182.280  

div. Jaarovergang structurele budgetten  968  

Totaal 868.965  

    

Totaal alle reserves  1.123.537  
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3.1 Algemene reserve 

De nota weerstandsvermogen is op 8 november 2017 door u vastgesteld. In de nota 

weerstandsvermogen is het beleid rond het weerstandsvermogen geformuleerd. De nota 

geeft de methodiek en de berekeningswijze van de afzonderlijke delen van het 

weerstandsvermogen aan, alsmede de norm voor het gewenste niveau van het 

weerstandsvermogen. De omvang van de algemene reserve is het belangrijkste onderdeel 

van de weerstandscapaciteit op korte termijn. Het weerstandsvermogen en daarmee de 

benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit wordt twee keer per jaar expliciet bepaald, 

bij het opstellen van de Begroting en bij de Jaarstukken.  

 

De noodzakelijke minimale omvang van de algemene reserve wordt sterk bepaald door de 

financiële risico’s, die in de risicoparagraaf zijn opgenomen. Dit zijn risico’s die afzonderlijk 

niet financieel te kwantificeren zijn, want wanneer dit wel het geval is dient een voorziening 

voor bestaande risico’s te worden gevormd.  

 

De algemene reserve bestaat uit een basisreserve en een vrij aanwendbare reserve (VAR). 

 

3.1.1 Basisreserve 

De basisreserve wordt als de primaire buffer beschouwd voor het opvangen van risico’s 

welke kunnen leiden tot een negatief jaarresultaat. Een algemene risicobuffer van 2,5% van 

de totale exploitatie wordt hiervoor minimaal aangehouden. Voor de jaren 2017-2021 is de 

hoogte van de basisreserve hiermee bepaald op € 10 miljoen. 

Vorming De toevoegingen vinden plaats op basis van een (herziene) nota 
weerstandsvermogen vanuit het begrotingssaldo.  

Onttrekking De onttrekkingen vinden plaats op basis van een (herziene) nota 
weerstandsvermogen naar het begrotingssaldo.  

Rentetoevoeging Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd.  

Mandaatregeling Provinciale Staten besluiten over toevoegingen aan en 
onttrekkingen.  

 

3.1.2 Vrij aanwendbare reserve 

De VAR is bedoeld voor tijdelijke uitgaven in komende jaren en fungeert als reserve voor het 

geval het begrotingssaldo bij het opmaken van de begroting negatief is. Over het verloop van 

de VAR wordt bij alle Planning en Control instrumenten gerapporteerd. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen het totaal verloop van de VAR en het vrij aanwendbare deel 

van de VAR. Dit is het deel waarop in de komende jaren nog geen onttrekking zal 

plaatsvinden. Hierbij wordt rekening gehouden met het lange termijn structureel 

begrotingssaldo welke niet mag worden ingezet. De minimale stand van het structureel 

begrotingssaldo bij de bepaling van het besteedbaar deel van de VAR bedraagt € 5 miljoen. 

De peildatum voor de bepaling van het vrij besteedbaar deel van de VAR is einde 

coalitieperiode. 

Voorstellen ten laste van de algemene middelen worden gedurende het jaar ten laste 

gebracht van het begrotingssaldo. Alleen bij het opmaken van de begroting wordt 

rechtstreeks beschikt over de VAR in het geval dat het begrotingssaldo negatief is.  

 

Vorming Toevoegingen vinden plaats vanuit de bestemming van het 
rekeningsaldo van het afgelopen dienstjaar.  

Onttrekking De onttrekkingen vinden plaats ten behoeve van een negatief 
begrotingssaldo bij het opmaken van de begroting of een 
negatief rekeningsaldo van het afgelopen dienstjaar.  
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Rentetoevoeging Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd.  

Mandaatregeling Provinciale Staten besluiten over toevoegingen en 
onttrekkingen.  

 

3.2 Bestemmingsreserves 

In artikel 43, lid 2 BBV wordt een bestemmingsreserve omschreven als een reserve waar 

aan Provinciale Staten een bepaalde bestemming hebben gegeven. Wij onderscheiden de 

volgende bestemmingsreserves: 

 

3.2.1 Reserve Van Harinxmakanaal 

Ingesteld Provinciale Staten 18 september 2013  

Vorming De in 2013 ontvangen afkoopsom van het Rijk voor beheer en 
(groot) onderhoud van het Van Harinxmakanaal.  

Onttrekking Jaarlijks voor beheer en (groot) onderhoud van het Van 
Harinxmakanaal.  

Rentetoevoeging De reserve wordt geïndexeerd conform de richtlijn begroting.  

Mandaatregeling Provinciale Staten besluiten over toevoegingen aan en 
onttrekkingen.  

Opmerking Bij de notitie vereenvoudiging financieel beleid wordt 
voorgesteld om deze reserve op te heffen en de onderliggende 
onderdelen van deze reserve structureel dan wel incidenteel in 
de begroting op te nemen conform het BBV. 

 

3.2.2 Reserve De Nieuwe Afsluitdijk 

Insteldatum Provinciale Staten 20 april 2016 

Vorming Reserve is gevormd uit de al bestaande budgetten die bestemd 
zijn voor het project. Hierin zijn ook bijdragen van derden 
opgenomen die (deels) onder de criteria van overlopende 
passiva posten vallen. Bij de jaarrekening 2018 zullen deze 
bijdragen uit de reserve worden gehaald en apart op de balans 
opgenomen worden.  

Onttrekking Uitgaven voor projecten in relatie tot de Afsluitdijk welke het 
budget in de exploitatie overschrijden, kunnen worden 
onttrokken aan deze reserve.  

Rentetoevoeging Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd. 

Mandaatregeling De jaarovergang verloopt conform de jaarovergang tijdelijke 
budgetten categorie A.  
Overige mutaties worden aan de Staten voorgelegd. 

 

3.2.3 Reserve vml. Brede Uitkering Verkeer en Vervoer 

Insteldatum Provinciale Staten 1e berap 2016 

Vorming Per 2016 is de BDU Verkeer en Vervoer overgegaan van 
doeluitkering naar een uitkering via het provinciefonds.  
Met de restmiddelen van de doeluitkering is de reserve 
gevormd.  

Onttrekking Voor specifieke projecten die nog vanuit de vml. doeluitkering 
gefinancierd moeten worden. 

Rentetoevoeging Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd.  

Mandaatregeling Provinciale Staten besluiten over toevoegingen aan en 
onttrekkingen. 
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3.2.4 Reserve Natuurpact 2014 

Ingesteld Provinciale Staten 22 januari 2014.  

Vorming De middelen voor natuur die via het provinciefonds worden 
ontvangen. Jaarlijks worden de hiervan niet bestede middelen 
vanuit de exploitatie toegevoegd.  

Onttrekking Voor natuur indien het jaarlijkse exploitatiebedrag niet 
toereikend is.  

Rentetoevoeging Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd.  
Het structurele exploitatiebedrag wordt wel geïndexeerd 
conform de richtlijn begroting. 

Mandaatregeling De jaarovergang verloopt conform de jaarovergang tijdelijke 
budgetten categorie A. 
Overige mutaties worden aan de Staten voorgelegd. 

 

3.2.5 Reserve aankoop natuurterreinen (fase 1) provinciale opgave 

Insteldatum Provinciale Staten voor 2009 

Vorming In de begroting is een structureel budget beschikbaar voor 
aankopen natuur ten behoeve van de provinciale opgave. 
Jaarlijks worden de niet bestede gelden vanuit de exploitatie 
aan de reserve toegevoegd.  

Onttrekking Voor aankoop natuur provinciale opgave indien het jaarlijks 
exploitatiebedrag niet toereikend is. 

Rentetoevoeging Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd.  
Het structurele exploitatiebedrag wordt wel geïndexeerd 
conform de richtlijn begroting. 

Mandaatregeling Provinciale Staten besluiten over toevoegingen aan en 
onttrekkingen. 

 

3.2.6 Reserve gebiedsbudget 

Insteldatum Provinciale Staten 17 december 2014 

Vorming Provinciale Staten besluiten over de vorming van de reserve. 

Onttrekking Op basis van een uitvoeringsprogramma waarin de doelen en 
resultaten staat die gerealiseerd worden middels de inzet van 
het gebiedsbudget, worden de middelen in de exploitatie 
opgenomen.  
Het saldo van de exploitatie wordt jaarlijks verrekend met de 
reserve.  

Rentetoevoeging Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd.  

Mandaatregeling Gedeputeerde Staten hebben het mandaat om binnen het 
uitvoeringsprogramma over de beleidsprogramma’s en de jaren 
heen de projecten uit te voeren. De afgesproken doelen en 
resultaten moeten aan het eind van de looptijd van het 
gebiedsbudget gerealiseerd zijn.  
Hierbij moet de reserve toereikend zijn om de bestedingen de 
dekken. Mocht dit niet het geval zijn dan zal aan Provinciale 
Staten gevraagd worden om de benodigde middelen eerder 
beschikbaar te stellen via het begrotingssaldo.  
De jaarovergang verloopt conform de jaarovergang tijdelijke 
budgetten categorie A. 
Overige mutaties worden aan de Staten voorgelegd. 
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3.2.7 Reserve generatiepact 2017-2019 

Insteldatum Provinciale Staten 23 mei 2018 

Vorming In de begroting is een budget opgenomen voor de uitvoering 
generatiepact. Op basis van getekende overeenkomsten met 
provinciale medewerkers wordt het bedrag wat in de komende 
jaren uitgekeerd gaat worden aan salaris en pensioenopbouw 
voor niet gewerkte uren toegevoegd aan de reserve.  

Onttrekking De uitbetaling van salaris en pensioenopbouw voor niet 
gewerkte uren worden ten laste van de reserve gebracht 

Rentetoevoeging Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd 

Mandaatregeling Gedeputeerde Staten hebben het mandaat om op basis van 
getekende overeenkomsten met provinciale medewerkers de 
reserve te vormen.  

 

3.2.8 Reserve breed cofinancieringsbudget 

Insteldatum Voorstel Provinciale Staten 28 november 2018 

Vorming In de begroting zijn budgetten opgenomen voor de 
cofinanciering van (Europese) programma’s. De 
restantmiddelen per 31/12/2018 worden aan de reserve 
toegevoegd. 

Onttrekking Voor specifieke projecten vallende onder de (Europese) 
programma’s met als maximale inzet per programma het bedrag 
wat aan de reserve is toegevoegd. 

Rentetoevoeging Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd.  

Mandaatregeling Het cofinancieringsbudget wordt als voorwaardelijk budget 
opgenomen in het programma algemene dekkingsmiddelen. 
Van daaruit mogen Gedeputeerde Staten budgetten per project 
op de diverse beleidsprogramma’s opnemen binnen het totaal 
van het cofinancieringsbudget per programma over de totale 
looptijd van het programma. Rapportage over de voortgang en 
inzet van de onderliggende (Europese) programma’s vindt 
plaats via de paragraaf grote projecten. 
De jaarovergang verloopt conform de jaarovergang tijdelijke 
budgetten categorie A.  
Overige mutaties worden aan de Staten voorgelegd.  

 

3.2.9 Reserve NUON 

De reserve Nuon is gevormd vanuit de verkoop aandelen Nuon in 2009. Op 16 november 

2013 hebben de Staten de begroting 2014 vastgesteld. Hierin is de inzet van de reserve 

Nuon opgenomen waarbij drie onderdelen zijn benoemd. Namelijk de inzet voor Wurkje foar 

Fryslân, de balansverkorting en het restant van de reserve. Hieronder worden deze 

verschillende onderdelen, voor zover nog van toepassing, nader toegelicht. 

 

3.2.9.1 NUON inzet Wurkje foar Fryslân 
 

In 2013 is € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor het programma Wurkje foar Fryslân als 

onderdeel van de reserve Nuon. In eerste instantie de helft als subsidiebedrag en de andere 

helft als revolverende middelen.  

Bij het coalitieakkoord 2015-2019 is besloten tot heroverweging van het programma en zijn 

niet bestemde middelen teruggevloeid naar het begrotingssaldo.  

Het programma wordt verder uit gefaseerd waarbij vrijvallende middelen bij de beraps aan 

het begrotingssaldo worden toegevoegd. 
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3.2.9.1.1 Nuon inzet Wurkje foar Fryslân Subsidie deel 
 

Insteldatum Provinciale Staten 16 november 2013.  

Vorming In eerste instantie € 150 miljoen als subsidie deel van het 
programma WfF.  

Onttrekking Op basis van een uitvoeringsprogramma zijn de onderliggende 
maatregelen en projecten in de exploitatie opgenomen.  
Het saldo van de exploitatie wordt jaarlijks verrekend met de 
reserve. 

Rentetoevoeging Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd. 

Mandaatregeling De jaarovergang verloopt conform de jaarovergang tijdelijke 
budgetten categorie A. 
Overige mutaties worden voorgelegd aan de Staten.  

 

 

3.2.9.1.2 Nuon inzet Wurkje foar Fryslân Revolverend deel (Beklemde reserve) 
 

Insteldatum Provinciale Staten 16 november 2013.  

Vorming In eerste instantie maximaal € 150 miljoen als revolverend deel 
van het programma WfF.  
Wanneer middelen beschikbaar worden gesteld vanuit het 
revolverende gedeelte dan wordt eenzelfde bedrag als 
‘beklemd’ opgenomen binnen de reserve. Hiermee wordt 
voorkomen dat middelen tegelijkertijd meerdere keren uitgezet 
kunnen worden. 

Onttrekking Als gevolg van de heroverweging bij het coalitie akkoord 2015-
2019 vloeit bij afronding van de inzet van de revolverende 
middelen het bedrag terug naar het begrotingssaldo. 

Rentetoevoeging Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd. 

Mandaatregeling Overige mutaties worden voorgelegd aan de Staten.  

Opmerking Bij de notitie vereenvoudiging financieel beleid wordt 
voorgesteld om deze reserve bij de jaarrekening 2018 op te 
heffen en de middelen toe te voegen aan het rekeningsaldo.  

 

 

3.2.9.2 NUON weerstandsbuffer 
 

Insteldatum Provinciale Staten 16 november 2013 

Vorming € 100 miljoen vanuit de verkoopopbrengsten aandelen Nuon. De 
jaarlijkse stresstest vormt de onderbouwing van de benodigde 
risicobuffer. 
Deze reserve vormt daarmee onderdeel van de beschikbare 
weerstandscapaciteit. 

Onttrekking In het geval dat de VAR niet toereikend is om de daadwerkelijke 
effecten van de stresstest op te vangen, wordt deze reserve 
ingezet. 

Rentetoevoeging Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd.  

Mandaatregeling Provinciale Staten besluiten over toevoegingen aan en 
onttrekkingen.  
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3.2.9.3 NUON risicobuffer 
 

Insteldatum Provinciale Staten 16 november 2013 

Vorming € 100 miljoen vanuit de verkoopopbrengsten aandelen Nuon ter 
risico afdekking van 1/3 van de verwachte uitgezette 
revolverende middelen. 
De rentevergoeding op de revolverende middelen hoger dan de 
rendementsderving wordt eveneens aan deze reserve 
toegevoegd.  

Onttrekking Indien uitgezette middelen naar verwachting niet 
terugontvangen worden dan wordt het uitgezette bedrag 
toegevoegd aan de voorziening risico geldleningen. Dekking 
vindt dan plaats vanuit deze reserve.  

Rentetoevoeging Aan deze reserve wordt de rentevergoeding hoger dan de 
rendementsderving toegevoegd.  

Mandaatregeling Gedeputeerde Staten mag de daadwerkelijk ontvangen hogere 
rentevergoeding dan de rendementsderving toevoegen aan de 
reserve.  
Gedeputeerde Staten mag op basis van een rapportage van de 
afdeling financiën het bedrag van de naar verwachting oninbare 
uitgezette middelen onttrekken aan de reserve, ter vorming van 
de voorziening risico geldleningen.  
Overige mutaties worden voorgelegd aan de Staten. 

 

3.2.10 Dekkingsreserve kapitaallasten 

Insteldatum Provinciale Staten Jaarrekening 2016 

Vorming Door een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording 
is het vanaf 1 januari 2017 verplicht om investeringen af te gaan 
schrijven. Een eenmalige afboeking is niet meer toegestaan.  
De middelen die eenmalig beschikbaar waren voor deze 
investeringen zijn toegevoegd aan deze reserve. Dit betrof o.a. 
de reserve balansverkorting. Eenmalige middelen voor 
investeringen worden aan deze reserve toegevoegd. 

Onttrekking De hoogte van de afschrijvingslasten van de onderliggende 
activa worden jaarlijks onttrokken uit de reserve.  

Rentetoevoeging Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd. 

Mandaatregeling Gedeputeerde Staten hebben het mandaat om de 
afschrijvingslasten van de onderliggende projecten ten laste van 
deze reserve te brengen. 
Overige mutaties worden voorgelegd aan de Staten. 

 

3.2.11 Reserve Tijdelijke budgetten 

Insteldatum Provinciale Staten 2002  

Vorming en Onttrekking Voor bovenstaande reserve geldt dat de vorming en onttrekking 
plaatsvinden conform de afgesproken regels rondom de tijdelijk 
budgetten zoals opgenomen in de nota uitvoering begroting.  

Rentetoevoeging Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd.  

Mandaatregeling In de nota uitvoering begroting is het beleid rondom de tijdelijke 
budgetten weergegeven. Hierbij is tevens vastgelegd op welke 
manier Gedeputeerde Staten de jaarovergang van deze 
budgetten mag uitvoeren waarbij het gebruik van reserves 
noodzaak is. Aan het eind van de looptijd van de tijdelijke 
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budgetten zal er geen resterend saldo in de reserve aanwezig 
zijn.  
 
Gedeputeerde Staten zijn geautoriseerd om conform de regels 
vorming en onttrekkingen aan de reserve te plegen bij de 
jaarovergang.  
Bij categorie A budgetten (overeenkomsten met derden) worden 
niet bestede middelen toegevoegd aan de reserve en het 
volgende jaar weer beschikbaar gesteld vanuit de reserve.  
Bij categorie B budgetten (geen overeenkomsten met derden) 
worden niet bestede gelden toegevoegd aan het rekeningsaldo.  
 
Bij overschrijdingen van het budget wordt in het geval dat er een 
budget in het volgend(e) jaar/jaren aanwezig is, middelen naar 
voren gehaald via de reserve. Het budget in het volgende 
jaar/jaren wordt daarna verlaagd met hetzelfde bedrag.  
Hierbij moet de reserve toereikend zijn om de bestedingen de 
dekken. Mocht dit niet het geval zijn dan zal aan Provinciale 
Staten gevraagd worden om de benodigde middelen eerder 
beschikbaar te stellen via het begrotingssaldo.  
 
Overige mutaties worden voorgelegd aan de Staten.  

 

3.2.12 Reserve Jaarovergang structurele budgetten 

Insteldatum Deze reserve is in 2014 ingesteld in verband met de gewijzigde 
werkwijze m.b.t. subsidieverplichtingen en de balanspost 
crediteuren. 

Vorming Verplichtingen m.b.t. structurele budgetten waarbij de werkelijke 
uitgave pas in het jaar daaropvolgend plaatsvindt, worden 
toegevoegd aan de reserve. 

Onttrekking De toevoegingen in het jaar T worden in het jaar T+1 weer 
onttrokken aan de reserve. 

Rentetoevoeging Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd.  

Mandaatregeling De jaarovergang verloopt conform de jaarovergang tijdelijke 
budgetten categorie B. 
Overige mutaties worden voorgelegd aan de Staten.  
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4. Overzicht voorzieningen 

In dit hoofdstuk wordt per voorziening de te benoemen items beschreven. Per voorziening is 

geïnventariseerd hoe de voeding is, hoe onttrokken wordt, of er rente- of prijscompensatie 

toegerekend wordt en hoe het mandaat van Gedeputeerde Staten luidt.  

 

De voorzieningen bestaan uit voorzieningen voor op de balansdatum bestaande risico’s en 

uit voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met 

uitzondering van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 

voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking 

van lasten van volgende jaren.  

 

Het BBV staat rentetoevoegingen aan voorzieningen niet toe, tenzij de rentetoevoeging 

gezien wordt als een toevoeging om de voorziening op de juiste hoogte te houden.  

 

Onderstaand een overzicht van de voorzieningen met de stand op kasbasis per 31-12-2017. 

Hierin is nog geen rekening gehouden met toekomstige vorming of inzet van de 

voorzieningen. 

 

Progr. Voorzieningen 
X € 1.000 

Stand per  
31-12-2017 

Opmerkingen 

    

Voorzieningen voor bestaande risico’s 

1 Waardeoverdracht pensioenen GS 
leden 

 7.983  

3 Weidevogelcompensatie  1.860  

6 Vrijwillige mobiliteit personeel  395 Bij jaarrekening 
2018 beoordeling 
of voorziening 
gehandhaafd 
moet blijven. 

Totaal 10.238  

    

Egalisatievoorzieningen 

2 Groot onderhoud wegen  2.988 In de 
jaarrekening 
2017 heet deze 
voorziening 
verhardingen 
(wegen) en 
oevers (water). In 
de notitie 
vereenvoudiging 
financieel beleid 
wordt 
voorgesteld om 
deze voorziening 
te splitsen in de 
onderdelen 
wegen en water.  

2 Groot onderhoud water  1.077 In de 
jaarrekening 
2017 heet deze 
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voorziening groot 
onderhoud 
waterwet. 
Voorstel bij de 
notitie 
vereenvoudiging 
financieel beleid 
om de benaming 
te veranderen in 
groot onderhoud 
water.  

2 Achterstallig onderhoud wegen 0 Voorstel bij de 
notitie 
vereenvoudiging 
financieel beleid 
om deze 
voorziening te 
vormen. 

2 Achterstallig onderhoud water 0 Voorstel bij de 
notitie 
vereenvoudiging 
financieel beleid 
om deze 
voorziening te 
vormen. 

6 Groot onderhoud gebouwen 1.192 In de 
jaarrekening 
2017 is de 
benaming van 
deze voorziening 
groot onderhoud 
provinciehuis. 

Totaal 5.257  

    

Voorzieningen voor daartoe door anderen bestemde middelen  

3 Grondwaterplan  301  

5 Legaat Van Harinxma thoe Sloten  22  

5 Uitbreiding/ instandhouding 
grafiekcollectie Knecht-Drenth 

 485 Op 13 april 2018 
overgedragen 
aan het Fries 
Museum 

5 Buma legaten  160  

5 Jorritsma-Boschmafonds  131  

Totaal  1.099  

    

Overige voorzieningen 

3 Risico gronden 2.195  

7 Dubieuze debiteuren  1.905  

7 Risico geldleningen deelnemingen 
en overig 

9.355  

Totaal  13.455  

    

Totaal alle voorzieningen 30.049  
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4.1 Voorzieningen voor bestaande risico’s  

4.1.1 Waardeoverdracht pensioenen GS-leden 

Ingesteld Provinciale Staten voor 2006 

Vorming Elke gedeputeerde bouwt tijdens zijn actieve periode als 
gedeputeerde en tijdens zijn wachtgeldperiode pensioen op.  
Na minimaal 6 maanden als gedeputeerde werkzaam te zijn 
geweest bestaat een wettelijk recht op waardeoverdracht van 
het pensioen.  
Jaarlijks wordt in het najaar door Loyalis het recht op 
waardeoverdracht berekend en wordt de voorziening aangepast.  

Aanwending Op grond van artikel 160a van de Algemene pensioenwet 
politieke ambtsdragers, heeft een gewezen gedeputeerde recht 
op overdracht van het pensioenkapitaal dat is opgebouwd voor 
de werkzaamheden als gedeputeerde bij de Provincie Fryslân, 
naar de uitvoerder van de pensioenregeling van de nieuwe 
werkgever.  
Een zittende gedeputeerde kan direct na zijn aftreden 
aanspraak maken indien hij deelnemers of wordt in een andere 
pensioenregeling.  
Een uitkeringsgenietende (wachtgeld) gedeputeerde kan 
aanspraak maken op het wettelijk recht op waardeoverdracht 
zodra hij weer deelnemer wordt in een andere pensioenregeling.  
Een slaper (een ex-gedeputeerde die geen wachtgeld en nog 
geen pensioen geniet) kan aanspraak maken zodra hij 
deelnemer wordt in een pensioenregeling van een nieuwe 
werkgever.  

Prijscompensatie Er vindt geen prijscompensatie plaats.  

Mandaatregeling Gedeputeerde Staten hebben het mandaat om op basis van de 
berekening van Loyalis de voorziening aan te passen en dit te 
verrekenen met het begrotingssaldo.  

Nadere toelichting Er is al jaren sprake van een wetswijziging om de pensioenen 
van alle politieke ambtsdragers (waaronder gedeputeerden) 
onder te brengen bij het ABP. De pensioenen van 
gedeputeerden worden nu uit de begroting gefinancierd. 
Onderbrenging bij het ABP betekent overstap naar een 
financieringsstelsel dat volledig gebaseerd is op 
kapitaaldekking. Het kabinet heeft door de kredietcrisis en de 
verslechterde financiële positie van het ABP-fonds haar besluit 
om een definitief standpunt in te nemen uitgesteld.  

 

4.1.2 Weidevogelcompensatie 

Ingesteld Gedeputeerde Staten 11 december 2012.  
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording moet 
voor de uitgaven voortvloeiende uit afgesloten meerjarige 
contracten met derden een voorziening worden gevormd. 

Vorming In het werkplan weidevogels is het compensatiebeginsel 
weidevogelgebieden opgenomen. Bij ruimtelijke ingrepen 
waarbij potentiële weidevogelgebieden verdwijnen moet het 
verlies gecompenseerd worden. Op basis van de afgesloten 
overeenkomst worden de benodigde middelen voor de 
uitvoering ervan in de voorziening gestort. 
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Aanwending De jaarlijkse vergoeding wordt ten laste van de voorziening 
gebracht. 

Prijscompensatie Indexering volgt Subsidiestelsel Natuur-en Landschapsbeheer 
(SNL). 

Mandaatregeling Gedeputeerde Staten besluiten over toevoegingen en 
aanwending conform de voorschriften uit het BBV. 

 

4.1.3 Vrijwillige mobiliteit personeel 

Ingesteld Provinciale Staten 21 mei 2014. 
 

Vorming Eenmalig in 2013 € 431.000.  
Deze voorziening is opgenomen, omdat een risico bestaat dat 
de belastingdienst de regeling bij een controle aanmerkt als 
regeling vervroegde uittreding (RVU), waarbij een heffing van 
52% wordt geheven bij de provincie als werkgever. Vooraf, op 
basis van de regeling heeft de inspecteur aangegeven dat er 
geen sprake is van een RVU. Bij een controle wordt echter 
gekeken naar de daadwerkelijke uitvoering en daarbij bestaat 
een risico dat de regeling achteraf alsnog wordt aangemerkt als 
een RVU. 

Aanwending Bij het opleggen van een heffing door de belastingdienst, dit kan 
tot uiterlijk 5 jaar na het aangaan van de RVU.  

Prijscompensatie Er vindt geen prijscompensatie plaats.  

Mandaatregeling Provinciale Staten besluiten over toevoegingen aan en 
onttrekkingen.  

Opmerking Bij de jaarrekening 2018 zal beoordeeld worden of deze 
voorziening nog gehandhaafd moet blijven. Wanneer dit niet 
meer noodzakelijk is dan zullen de middelen vrijvallen in het 
rekeningsaldo. 

 

 

 

4.2 Egalisatievoorzieningen 

4.2.1 Groot onderhoud wegen 

Ingesteld Provinciale Staten Begroting 2015 

Vorming De structurele groot onderhoud budgetten op de exploitatie worden 
aan de voorziening toegevoegd. Daarnaast is bij de Begroting 2015 
besloten om jaarlijks € 500.000 extra beschikbaar te stellen voor groot 
onderhoud verhardingen en oevers. 

Aanwending Kosten groot onderhoud boven het jaarlijks budget op de exploitatie. 

Prijscompensatie Er vindt geen prijscompensatie plaats aan de voorziening. 
Het jaarlijkse exploitatiebudget wordt wel geïndexeerd conform de 
richtlijn begroting. 

Mandaatregeling Provinciale Staten besluiten over toevoegingen aan en aanwending. 

Opmerking In de notitie vereenvoudiging financieel beleid wordt voorgesteld om 
bij de jaarrekening 2018 de voorzieningen groot onderhoud 
verhardingen en oevers te splitsen in de BBV categorieën wegen 
(verhardingen) en water (oevers). 

 

4.2.2 Groot onderhoud water 

Ingesteld Provinciale Staten Begroting 2015 
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Vorming De structurele groot onderhoud budgetten op de exploitatie worden 
aan de voorziening toegevoegd. Daarnaast is bij de Begroting 2015 
besloten om jaarlijks € 130.000 extra beschikbaar te stellen voor groot 
onderhoud waterwet. 

Aanwending Kosten groot onderhoud boven het jaarlijks beschikbare budget op de 
exploitatie. 

Prijscompensatie Er vindt geen prijscompensatie plaats aan de voorziening. 
Het jaarlijkse exploitatiebudget wordt wel geïndexeerd conform de 
richtlijn begroting. 

Mandaatregeling Provinciale Staten besluiten over toevoegingen en aanwending 

Opmerking In de notitie vereenvoudiging financieel beleid wordt voorgesteld om 
de benaming van de voorziening waterwet te veranderen in groot 
onderhoud water.  

 

4.2.3  Achterstallig onderhoud wegen 

Ingesteld Voorstel Provinciale Staten 28 november 2018 

Vorming In de reserve afkoopsom van Harinxmakanaal zijn middelen 
opgenomen voor achterstallig onderhoud onderdeel bruggen. Met 
deze middelen wordt de voorziening gevormd. 

Aanwending Kosten achterstallig onderhoud wegen  

Prijscompensatie Er vindt geen prijscompensatie plaats aan de voorziening 

Mandaatregeling Provinciale Staten besluiten over toevoegingen en aanwending 

 

 

4.2.4  Achterstallig onderhoud water 

Ingesteld Voorstel Provinciale Staten 28 november 2018 

Vorming In de reserve afkoopsom van Harinxmakanaal zijn middelen 
opgenomen voor achterstallig onderhoud onderdeel sluizen. Met deze 
middelen wordt de voorziening gevormd. 

Aanwending Kosten achterstallig onderhoud water 

Prijscompensatie Er vindt geen prijscompensatie plaats aan de voorziening 

Mandaatregeling Provinciale Staten besluiten over toevoegingen en aanwending 

 

 

4.2.5 Groot onderhoud gebouwen 

Ingesteld Provinciale Staten 26 november 2008. 

Vorming Resterende middelen van het exploitatiebudget groot onderhoud 
provinciehuis. 

Aanwending Kosten groot onderhoud provinciehuis boven het jaarlijks beschikbare 
budget op de exploitatie. 

Prijscompensatie Er vindt geen prijscompensatie plaats aan de voorziening. 
Het jaarlijkse exploitatiebudget wordt wel geïndexeerd conform de 
richtlijn begroting.  

Mandaatregeling Provinciale Staten besluiten over toevoegingen en aanwending. 

Opmerking In de notitie vereenvoudiging financieel beleid wordt voorgesteld om 
de benaming van deze voorzieningen groot onderhoud provinciehuis 
te veranderen in groot onderhoud gebouwen. 
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4.3 Voorzieningen voor daartoe door anderen bestemde middelen  

4.3.1 Grondwaterplan 

Ingesteld Voor 2006 

Vorming Jaarlijks wordt de opbrengst grondwaterbelasting aan de voorziening 
toegevoegd. Inning vindt plaats door het Wetterskip Fryslân. 

Aanwending Kosten voor inzet provinciaal personeel en onderzoek in het kader van 
de grondwaterwet. 

Prijscompensatie Er vindt geen prijscompensatie plaats. 

Mandaatregeling Provinciale Staten besluiten over toevoegingen en aanwending. 

 

4.3.2 Legaat Van Harinxsma Thoe Sloten 

Ingesteld 1957 

Vorming Deze voorziening heeft betrekking op een legaat dat in 1957 is 
verkregen.  
Over het gemiddelde saldo wordt rente toegerekend.  

Aanwending Het legaat is bedoeld voor het in goede staat houden van de  
A.C.E.W. Els Collot d’Escurykamer in het Fries Museum en voor het 
onderhouden van tweetal graven te Beetsterzwaag.  
De voorziening heeft geen einddatum.  

Prijscompensatie Er vindt geen prijscompensatie plaats.  

Mandaatregeling Provinciale Staten besluiten over toevoegingen en aanwending. 

 

4.3.3 Grafiekcollectie Knecht-Drenthe 

Ingesteld 1996 

Vorming De familie Knecht-Drenth heeft een renteloze lening verstrekt aan de 
provincie ter uitbreiding van de grafiekcollectie. Deze lening is belegd 
en jaarlijks wordt er een rentebedrag ontvangen voor belegde gelden.  
Jaarlijks schenkt de familie Knecht-Drenth gedurende 20 jaar een 
bedrag van € 22.689. Dit bedrag wordt aan de voorziening 
toegevoegd.  

Aanwending De ontvangen rentebedragen voor belegde gelden worden als 
subsidie verstrekt aan het Fries Museum € 27.681. Jaarlijks wordt  
€ 22.689 afgelost op de renteloze lening.  

Prijscompensatie Buiten de ontvangen rente op belegde gelden wordt er geen 
prijscompensatie toegevoegd.  

Mandaatregeling Provinciale Staten besluiten over toevoegingen en onttrekkingen. 

Opmerking Op 13 april 2018 overgedragen aan het Fries Museum 

 

4.3.4 Buma legaten 

Ingesteld 1910 

Vorming Deze voorziening heeft betrekking op een legaat dat in 1910 is 
verkregen.  

Aanwending De gelden worden aangewend voor aanschaffingen ten behoeve van 
de BUMA-bibliotheek die onderdeel vormt van Tresoar. Rente en 
dividendinkomsten worden doorbetaald aan Tresoar.  
De voorziening heeft geen einddatum.  

Prijscompensatie Er vindt geen prijscompensatie plaats.  

Mandaatregeling Provinciale Staten besluiten over toevoegingen en onttrekkingen. 
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4.3.5 Jorritsma-Boschmafonds 

Ingesteld 1963 

Vorming Deze voorziening betreft een schenking van mevrouw Boschma. De 
oorspronkelijke schenking van f 60.000 moet in stand gehouden 
worden, alleen de baten die met deze gelden behaald worden mogen 
onttrokken worden.  

Aanwending - Ter verstrekking van bijdragen aan in Friesland woonachtige 
onbemiddelde jonge mensen van goede aanleg in de kosten van een 
opleiding, op dezelfde voet als bijdragen die worden verstrekt uit het 
Provinciaal Studiefonds.  
- Ter onderhoud van een zestal graven op de Begraafplaats te Nijland 
en Ysbrechtum.  
De voorziening heeft geen einddatum.  

Prijscompensatie Buiten de baten op de belegde gelden wordt er geen prijscompensatie 
toegevoegd. 

Mandaatregeling Provinciale Staten besluiten over toevoegingen en onttrekkingen. 

 

 
4.4 Overige voorzieningen 
 

4.4.1 Risicovoorziening gronden 

Ingesteld 2009 

Vorming Om het risico van verlies bij verkoop als gevolg van waardedaling van 
de natuurgronden en opstallen op te vangen is een voorziening 
gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde en marktwaarde van 
de gronden en de opstallen (op basis van de notitie 
Investeringskrediet Grondaankopen).  
Dekking vindt plaats vanuit de natuurpactmiddelen. 

Aanwending Per jaareinde wordt de hoogte van de risicovoorziening bepaald aan 
de hand van actuele taxaties van de geactiveerde gronden en 
opstallen. In het geval dat de voorziening te hoog is dan valt het 
verschil terug in de reserve natuurpact. 

Prijscompensatie Er vindt geen prijscompensatie plaats. 

Mandaatregeling Gedeputeerde Staten kunnen besluiten over zowel de vorming als de 
aanwending van de voorziening op basis van taxatierapporten. 

 

4.4.2 Voorziening dubieuze debiteuren 

Ingesteld In het BBV is vastgelegd dat er een voorziening gevormd moet 
worden met het oog op het risico van oninbaarheid van vorderingen. 

Vorming In het geval dat redelijkerwijs kan worden ingeschat dat een debiteur 
zijn factuur (vordering) niet zal betalen. De overboeking van gewone 
debiteuren naar dubieuze debiteuren wordt in de administratie 
doorgevoerd op het moment dat er vastgelegd wordt dat er problemen 
zullen optreden bij de inning van de vordering. De voorziening wordt 
gevormd ten laste van de exploitatie.  

Aanwending Wanneer blijkt dat de vordering in hun geheel niet meer betaald gaat 
worden, dan valt de voorziening vrij ten opzichte van de 
debiteurenstand 

Prijscompensatie Er vindt geen prijscompensatie plaats 

Mandaatregeling Gedeputeerde Staten kunnen besluiten over zowel de vorming als de 
aanwending van de voorziening op basis van de rapportage van de 
afdeling Financiën. 
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4.4.3 Voorziening risico geldleningen 

Ingesteld In het BBV is vastgelegd dat er een voorziening gevormd moet 
worden met het oog op het risico van oninbaarheid van uitgezette 
geldleningen. 

Vorming In het geval dat redelijkerwijs kan worden ingeschat dat een 
openstaande lening niet geïnd zal worden. De voorziening wordt 
gevormd vanuit de risicobuffer binnen de reserve Nuon. 

Aanwending Wanneer blijkt dat de lening in hun geheel niet meer geïnd gaat 
worden, dan valt de voorziening vrij ten opzichte van de uitstaande 
geldlening.  

Prijscompensatie Er vindt geen prijscompensatie plaats. 

Mandaatregeling Gedeputeerde Staten kunnen besluiten over zowel de vorming als de 
aanwending van de voorziening op basis van de rapportage van de 
afdeling Financiën. 
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5. Overlopende passiva 

Overlopende passiva worden gevormd voor middelen verkregen van Europese of 

Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel.  

Met ingang van 2009 worden de uitgaven en inkomsten rechtstreeks in de exploitatie 

opgenomen. Vorming vindt plaats als in een jaar de bestedingen achterblijven bij de 

inkomsten. Onttrekking vindt plaats in het tegenovergestelde geval, wanneer de bestedingen 

in een jaar hoger zijn dan de inkomsten. Vorming en onttrekking vinden plaats bij het 

opstellen van de jaarrekening.  

Bij de overlopende passiva zijn het andere overheden die bepalen waarvoor de middelen 

besteed mogen worden en of er al dan niet rente toegerekend moet worden aan de 

balanspost. Wij beperken ons daarom tot een totaal overzicht van deze posten waarbij we 

specifiek aangegeven als er sprake is van verplichte rente toerekening.  

 

Onderstaand een overzicht van de overlopende passiva met de stand ervan per 31-12-2017. 

 

Progr. Overlopende passiva 
X € 1.000 

Stand per  
31-12-2017 

Opmerkingen 

    

Vooruit ontvangen bijdragen van de EU 

3 Life Alde Feanen N2000 voorbereiding € 2.525  

4 Topattractie Subs. Toerisme Natuurlijk 
STINAF 

€ 387 Verwachte  
afwikkeling 
met SNN in 
2018 

Totaal € 2.912  

    

Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk 

3 Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking 
milieu 

€ 114  

3 Actieplan geluid € 42  

 Vooruit ontvangen activa € 14.121  

Totaal € 14.278  

    

Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid 

1 RCW diverse reserveringen € 38  

1 Wadlopen € 133  

2 RSP Mobiliteitsfonds via SNN € 56.740  

2 RSP Concrete infra projecten 
gemeentelijke bijdrage 

€ 3.817  

2 RSP Mobiliteitsfonds infra projecten 
gemeentelijke bijdrage 

€ 874  

3 Nog af te sluiten weidevogelcompensatie € 1.982  

3 Fries Bestuursakkoord Waterketen 2016-
2020 

€ 144  

 Diverse o.a. bijdrage activa € 13.097  

Totaal € 76.825  

    

Overige overlopende passiva 

4 Kredietsubsidies € 4.000 Bij 
jaarrekening 
2018 
beoordeling of 
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deze kan 
vervallen  

 Overig € 27  

Totaal € 4.027  

    

Totaal alle overlopende passiva € 98.042  

   

 
 

5.1 Vooruit ontvangen bijdragen van de EU 

5.1.1 Life Alde Feanen N2000 voorbereiding 

Ingesteld Ingesteld bij de 2e berap 2010 ten behoeve van de uitvoering van de 
subsidieregeling toerisme natuurlijk Fryslân 2009-2012. De regeling is 
gericht op het versterken van economische ontwikkelingen door 
innovaties en kwaliteitsverbeteringen. 
De EFRO-bijdrage is maximaal € 1 miljoen en de bijdrage vanuit 
cofinanciering van het Rijk maximaal € 2,113 miljoen. De totale 
projectkosten bedragen € 6,226 miljoen waarbij 50% van de kosten door 
het Rijk, en 50% door de provincie worden bijgedragen. 
Einddatum van het project is 1 juli 2015. 
Definitieve afrekening moet nog plaatsvinden. 

 

5.1.2 Topattractie subsidie toerisme natuurlijk STINAF 

Ingesteld Ingesteld bij de 2e berap 2010 ten behoeve van de uitvoering van de 
subsidieregeling toerisme natuurlijk Fryslân 2009-2012. De regeling is 
gericht op het versterken van economische ontwikkelingen door 
innovaties en kwaliteitsverbeteringen. 
De EFRO-bijdrage is maximaal € 1 miljoen en de bijdrage vanuit 
cofinanciering van het Rijk maximaal € 2,113 miljoen. De totale 
projectkosten bedragen € 6,226 miljoen waarbij 50% van de kosten door 
het Rijk, en 50% door de provincie worden bijgedragen. 
Einddatum van het project is 1 juli 2015. 
De verwachte afwikkeling met SNN is 2018. 

 

 
5.2 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk  

5.2.1 Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu 

Ingesteld Op 1 mei 2012 is de Bestuurlijke strafbeschikking voor milieu en 
keurfeiten in werking getreden.  
Om het gebruik van deze regeling te stimuleren heeft het Rijk in 2012 en 
2013 een bijdrage beschikbaar gesteld. De startsubsidie loopt tot en met 
31 december 2013. Daarna moet er verantwoording worden afgelegd via 
de jaarstukken 2013 of via een aparte accountantsverklaring voor 1 april 
2014.  

 

5.2.2 Actieplan geluid 

Ingesteld Bijdragen van het Rijk in relatie tot het actieplan geluid worden gestort in 
de overlopende passiva. 
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5.2.3 Vooruit ontvangen activa 

Ingesteld Bijdragen van het Rijk aan diverse activa welke nog niet gerealiseerd 
zijn. Aangezien de bijdragen van het Rijk hoger zijn dan de mate van 
realisatie van de activa, worden deze ontvangsten geboekt als 
overlopende passiva. 

 

 

5.3 Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid  

5.3.1 RCW diverse reserveringen 

Ingesteld In het Regionaal College Waddengebied werken Rijk, Provincies, 
Gemeenten en Waterschappen samen aan de uitwerking van de 
strategische hoofdlijnen van het Waddenzeebeleid. 

 

5.3.2 Wadlopen 

Ingesteld De provincies Groningen, Noord-Holland en Fryslân werken samen aan 
afstemming over het beleid en regelgeving rondom het Wadlopen.  

 

5.3.3 RSP Mobiliteitsfonds via SNN 

Ingesteld Ingesteld bij 2e berap 2010.  
Onderdeel van het RSP convenant (compensatiepakket Zuiderzeelijn, 
afgesloten tussen het rijk en de noordelijke provincies in 2008) is het 
mobiliteitsfonds. Dit fonds wordt beheerd door het SNN. Het fonds 
bestaat uit een rijks- en regiobijdrage. De provincie heeft een aandeel in 
dit fonds van € 533 miljoen waarvan € 320 miljoen de rijksbijdrage betreft 
en € 213 miljoen de regionale bijdrage. Deze beide bijdragen worden 
gefaseerd in het fonds gestort (periode 2010 – 2020). Zodra de provincie 
de bijdrage incasseert bij het SNN wordt het rijksdeel toegevoegd aan de 
Overlopende Passiva.  
Over nog niet bestede rijksmiddelen wordt een rendementspercentage 
toegekend gelijk aan de IBOI.  

 

5.3.4 RSP Concrete infra projecten gemeentelijke bijdrage 

Ingesteld Het mobiliteitsfonds is een onderdeel van het RSP convenant afgesloten 
tussen het Rijk en de noordelijke provincies. Dit fonds wordt beheerd 
door SNN. Zodra de provincie bijdragen van gemeenten ontvangt ten 
behoeve van RSP projecten, dan worden deze toegevoegd aan de 
overlopende passiva. 

 

5.3.5 RSP Mobiliteitsfonds infra projecten gemeentelijke bijdrage 

Ingesteld Het mobiliteitsfonds is een onderdeel van het RSP convenant afgesloten 
tussen het Rijk en de noordelijke provincies. Dit fonds wordt beheerd 
door SNN. Zodra de provincie bijdragen van gemeenten ontvangt ten 
behoeve van RSP projecten, dan worden deze toegevoegd aan de 
overlopende passiva. 

 

5.3.6 Nog af te sluiten weidevogelcompensatie 

Ingesteld Bijdragen van overige overheden in relatie tot specifieke afspraken over 
nog af te sluiten weidevogelcompensatie. 
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5.3.7 Fries Bestuursakkoord Waterketen 2016-2020 

Ingesteld Na afronding van het Fries Bestuursakkoord waterketen 2010-2015 is de 
nieuwe regeling Fries Bestuursakkoord waterketen 2016 – 2020 als 
opvolger ontstaan. Bijdragen van verschillende partners worden aan de 
overlopende passiva toegevoegd. 

 

5.3.8 Diverse o.a. bijdrage activa 

Ingesteld Bijdragen van overige overheden aan diverse activa welke nog niet 
gerealiseerd zijn. Aangezien de bijdragen van deze overige overheden 
hoger zijn dan de mate van realisatie van de activa, worden deze 
ontvangsten geboekt als overlopende passiva. 

 

 

5.4 Overige overlopende passiva 

5.4.1 Kredietsubsidies 

Ingesteld Revolverende middelen verstrekt vanuit subsidiebudgetten. Aflossingen 
vinden plaats op basis van een onderliggende geldleningsovereenkomst. 
Bij de jaarrekening 2018 zal beoordeeld worden of deze post kan 
vervallen en toegevoegd kan worden aan het rekeningsaldo.  
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Bijlage 1 Vereisten vanuit het BBV 

 

Artikel 40a 

In de balans worden onder de overlopende activa afzonderlijk opgenomen: 

a. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel; 

b. overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van 
volgende begrotingsjaren komen. 

 

Artikel 41 

Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de 

voorzieningen en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 

 

Artikel 42 

1. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit 
de programmarekening. 

2. Het in het eerste lid bedoelde resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van 
het eigen vermogen. 

 

Artikel 43 

1. In de balans worden de reserves onderscheiden naar: 
a. de algemene reserve; 
b. de bestemmingsreserves. 

2. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan Provinciale Staten een bepaalde 
bestemming heeft gegeven. 

 

Artikel 44 

1. Voorzieningen worden gevormd wegens: 
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 

redelijkerwijs te schatten; 
b. op de balansdatum bestaande risico's ter zaken van bepaalde te verwachten 

verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van 

die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand 
begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een 
aantal begrotingsjaren. 

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

2. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek 
besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 
49, onderdeel b. 

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

 

Artikel 45 

Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan. 

 

Artikel 47 

Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden, 

met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. 

 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/geldigheidsdatum_09-10-2009#HoofdstukIV_Titel45_Paragraaf456_Artikel49
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/geldigheidsdatum_09-10-2009#HoofdstukIV_Titel45_Paragraaf456_Artikel49
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Artikel 49 

In de balans worden onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen: 

a. verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 
begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; 

b. de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter 
dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; 

c. overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren 
komen. 

 

Artikel 52a 

1. In de toelichting op de balans wordt per uitkering met een specifiek bestedingsdoel het 
verloop gedurende het jaar van de ontvangen voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, 
onderdeel b, in een overzicht weergegeven. Daaruit blijken: 
a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; 
b. de toevoegingen; 
c. de vrijgevallen bedragen; 
d. het saldo aan het einde van het begrotingsjaar. 

2. In de toelichting op de balans wordt per uitkering met een specifiek bestedingsdoel het 
verloop gedurende het jaar van de nog te ontvangen voorschotbedragen, bedoeld in 
artikel 40a, onderdeel a, in een overzicht weergegeven. Daaruit blijken: 
a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; 
b. de toevoegingen; 
c. de ontvangen bedragen; 
d. het saldo aan het einde van het begrotingsjaar. 
 

Artikel 54 

1. In de toelichting op de balans worden de aard en reden van elke reserve en de 
toevoegingen en onttrekkingen daaraan toegelicht. 

2. Per reserve wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Daaruit 
blijken: 
a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; 
b. de toevoegingen of onttrekkingen via de resultaatbestemming bij de 

programmarekening; 
c. de toevoegingen of onttrekkingen uit hoofden van de bestemming van het resultaat 

van het voorgaande boekjaar; 
d. de verminderingen in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke 

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

 

Artikel 55 

1. In de toelichting op de balans worden de aard en reden van de voorzieningen, bedoeld in 
artikel 44 en de wijzigingen daarin toegelicht. 

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

 
Artikel 59 
1. Alle investeringen worden geactiveerd. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/geldigheidsdatum_09-10-2009#HoofdstukIV_Titel45_Paragraaf456_Artikel49
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/geldigheidsdatum_09-10-2009#HoofdstukIV_Titel45_Paragraaf456_Artikel49
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/geldigheidsdatum_09-10-2009#HoofdstukIV_Titel45_Paragraaf454_Artikel40a
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/geldigheidsdatum_09-10-2009#HoofdstukIV_Titel45_Paragraaf455_Artikel44
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2. In afwijking van het eerste lid worden kunstvoorwerpen met een cultuur-historische 
waarde niet geactiveerd.  

  
 
Website: Commissie BBV 
 

http://www.commissiebbv.nl/

