
 

 

 

 

Notitie 

vereenvoudiging financieel beleid 

2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gedeputeerde Staten van Fryslân Provinciale Staten van Fryslân 

4 september 2018  31 oktober 2018 



 



3 
 

 

 

Inhoudsopgave 
1 Inleiding .......................................................................................................................... 5 

2 Uitgangspunten .............................................................................................................. 6 

2.1 Alle jaarlijks beheer en klein onderhoud wordt structureel gedekt ............................ 6 

2.2 Groot onderhoud wordt betaald uit een egalisatievoorziening (BBV art. 44 lid 1c) ... 6 

2.3 Achterstallig onderhoud wordt betaald uit een voorziening (BBV art. 44 lid 1a). ...... 6 

2.4 Investeringen in provinciale eigendommen zijn herkenbaar in de begroting ............ 7 

2.5 De lasten van investeringen in eigendom van derden nemen we in één keer .......... 7 

2.6 Taakstellingen worden opgelegd op het programma algemene dekkingsmiddelen . 7 

2.7 Voor risico leningen wordt een risicovoorziening gevormd ...................................... 8 

2.8 We vormen een breed cofinancieringsbudget .......................................................... 8 

3 Uitwerking uitgangspunten ............................................................................................10 

3.1 Reserve van Harixmakanaal ..................................................................................10 

3.2 Kunstwerken ..........................................................................................................12 

3.3 Bijdrage in investeringen in eigendom van derden .................................................13 

3.4 Taakstellingen ........................................................................................................13 

3.5 Reserve Nuon Wurkje foar Fryslân: revolverend deel .............................................13 

3.6 Breed cofinancieringsbudget ..................................................................................14 

4 Totale financiële consequenties voor de begroting ........................................................15 

Bijlage 1: Reserve van Harinxmakanaal ...............................................................................16 

Bijlage 2: Business case bestemmingsreserve van Harinxmakanaal ....................................17 

Bijlage 3: Bijdrage in investeringen in eigendom van derden ................................................19 

Bijlage 4: Nadere uitwerking breed cofinancieringsbudget ....................................................20 

Bijlage 5: Relevante artikelen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ................21 

 



4 
 

  



5 
 

1 Inleiding 
 

De provincies zijn verplicht hun financiële administratie in te richten volgens het Besluit 

Begroting en Verantwoording (BBV). Het BBV is echter geen statisch document waardoor 

het noodzakelijk is om periodiek te toetsen of onze administratie nog steeds hieraan voldoet. 

We gebruiken deze doorlichting om te kijken of deze op onderdelen vereenvoudigd kan 

worden. Hiermee leveren we ook een bijdrage aan resultaat 34 ‘er is een vermindering van 

beleid en regels’ uit het coalitie akkoord 2015-2019.  

Met de vereenvoudiging willen we het volgende bereiken: 
- door meer transparantie uw sturingsmogelijkheden als Staten vergroten. 
- voor iedereen duidelijk maken hoe we begroten en verantwoorden 
- dat doen we op een eenvoudige en consequente wijze1  
- de kosten worden begroot in het jaar waarin ze gemaakt worden2 tenzij: 

o het investeringen zijn, dan worden de kosten gespreid over de levensduur van 
de investering. 

o het voorzieningen voor groot onderhoud zijn, die worden in de loop der jaren 
opgebouwd.  

- een helder en compleet inzicht bieden in zowel de structurele als niet-structurele 
baten en lasten op korte en lange termijn. 

- de interne bureaucratie beperken 
- middelen vrijmaken waar dat mogelijk is. 

Door de vereenvoudiging veranderen de totale kosten of baten niet, alleen het moment en de 

manier waarop deze verantwoord worden wijzigt. Dat kan (tijdelijk) consequenties voor de 

begroting hebben. Het vrijmaken van middelen levert wel een meevaller op voor de 

begroting. 

De vereenvoudiging hebben we vertaald in een aantal financiële uitgangspunten, deze 

worden in hoofdstuk 2 gepresenteerd en toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van 

het toetsen van de begroting op de uitgangspunten aangegeven en worden voorstellen tot 

aanpassing van de begroting gedaan. In hoofdstuk 4 worden de totale consequenties voor 

de begroting zowel structureel als incidenteel weergegeven. Hieruit blijkt dat door de 

voorstellen de structurele lasten de eerste jaren met € 2 miljoen afnemen, maar op termijn 

ongeveer vergelijkbaar zullen zijn met de huidige situatie. Incidenteel zal er sprake zijn van 

een bedrag van € 50 miljoen dat beschikbaar komt om in te zetten voor andere doeleinden.   

De in de notitie genoemde cijfers zijn gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2017. De 

aanpassing in de financiële administratie zal verwerkt worden bij het opmaken van de 

jaarrekening 2018 en maakt daarmee onderdeel uit van de accountantscontrole. De wijziging 

van de begroting 2019 en verder zal bij de jaarstukken 2018 voorgelegd worden. 

Met de verwerking van bovengenoemde uitgangspunten in de begroting sluiten wij weer aan 

met het actuele BBV.  

In de bijlagen zijn een aantal detailuitwerkingen opgenomen inclusief relevante onderdelen 

uit het BBV.  

 
 

                                                
1 Het BBV benoemt dit als stelselmatig 
2 Het BBV benoemt dit het matching-principe 
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2 Uitgangspunten 
 

2.1 Alle jaarlijks beheer en klein onderhoud wordt structureel gedekt 
Het BBV maakt voor de lasten van onderhoud onderscheid tussen klein onderhoud en groot 

onderhoud. Klein onderhoud moet jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht worden. 

Conform een van de uitgangspunten in de nota uitvoering begroting moeten deze kosten 

gedekt worden door structurele baten.   

Uitgangspunt 1 
Alle jaarlijks beheer en klein onderhoud wordt structureel gedekt. 

 

Voordeel: Er is een transparant beeld van de structurele lasten en baten in de begroting. 

 

2.2 Groot onderhoud wordt betaald uit een egalisatievoorziening (BBV art. 44 lid 1c) 
Naast jaarlijks beheer en onderhoud kan er ook sprake zijn van groot onderhoud. Het BBV  

geeft de keus om de kosten ten laste te brengen van een onderhoudsvoorziening of ten laste 

van de exploitatie. Om de kosten van groot onderhoud gelijkmatig over de jaren te verdelen 

stellen wij voor een (egalisatie)voorziening te vormen die jaarlijks ten laste van de exploitatie 

wordt gevoed. Het BBV schrijft verder voor dat onder de voorziening altijd een beheerplan 

moet liggen van maximaal vijf jaar oud ten opzichte van het verslagleggingsjaar. De basis 

voor het beheerplan zal het assetmanagement zijn.   

Het BBV geeft verder aan dat onderhoudsvoorzieningen ingedeeld moeten worden in 
minimaal de volgende categorieën: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Bij de 
begroting 2015 zijn de volgende voorzieningen voor groot onderhoud ingesteld 
verhardingen/oevers en waterwet. Wij stellen voor om de voorzieningen aan te laten sluiten 
bij de BBV categorieën wegen (verhardingen) en water (oevers en waterwet). De opbouw 
van de voorzieningen uit de verschillende componenten zal in de toelichting op de 
voorziening worden gegeven.  
 

Uitgangspunt 2 
Groot onderhoud wordt betaald uit een egalisatievoorziening. 

 

Voordeel: De kosten voor groot onderhoud worden gelijkmatig over de jaren verdeeld.  

 

2.3 Achterstallig onderhoud wordt betaald uit een voorziening (BBV art. 44 lid 1a).  
Met betrekking tot achterstallig onderhoud geeft het BBV aan dat er een voorziening 
gevormd moet worden in de volgende gevallen: 
- het onderhoud is niet op tijd uitgevoerd waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden 
en niet (meer) wordt voldaan aan het door de Staten vastgestelde kwaliteitsniveau.  
-  achterstallig onderhoud waarbij sprake is van kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties  
Net als bij de voorzieningen groot onderhoud zullen wij onderscheid aanbrengen conform de 
eerder genoemde BBV categorieën.  
Deze voorziening wordt eenmalig gevoed met het benodigde bedrag. 
 

Uitgangspunt 2 
Achterstallig onderhoud wordt betaald uit een voorziening.  
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Voordeel: De kosten voor achterstallig onderhoud zijn inzichtelijk en via de voorziening 

afgedekt in de begroting.  

  

2.4 Investeringen in provinciale eigendommen zijn herkenbaar in de begroting 
Bij de herziening van het BBV 2017 (art. 59) is opgenomen dat het verplicht is om op alle 

investeringen in provinciale eigendommen af te schrijven. Wanneer eenmalige middelen 

beschikbaar zijn ter dekking van de afschrijvingslasten van de investering dan mogen die 

middelen toegevoegd worden aan een dekkingsreserve kapitaallasten. Vanuit deze reserve 

worden dan de jaarlijkse afschrijvingslasten gedekt.  

Uitgangspunt 3 
Investeringen in provinciale eigendommen en de daarbij behorende afschrijvingslasten zijn 
herkenbaar in de begroting.  

 

Voordeel: Er is een transparant inzicht in de investeringen in provinciale eigendommen en de 

daarbij behorende afschrijvingslasten. 

 

2.5 De lasten van investeringen in eigendom van derden nemen we in één keer 
Bijdragen in investeringen in eigendom van derden kunnen via jaarlijkse afschrijvingslasten 

in de begroting worden opgenomen wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan (BBV 

art. 61 zie bijlage 5).  

In de nota waarderen, activeren en afschrijven 2017 is opgenomen dat wij een terughoudend 

beleid voeren rondom het activeren van bijdragen in eigendom van derden. Dit geschiedt 

alleen als de provinciale bijdrage groter is dan € 250.000. Het verzoek tot activeren wordt bij 

besluit van Provinciale Staten bekrachtigd.  

De afgelopen jaren activeerden wij deze bijdragen in eigendom van derden niet meer, in 

plaats daarvan wordt een eenmalige bijdrage aan het project gegeven. In het verleden zijn 

echter, vanwege de toenmalige financiële situatie van de provincie, wel bijdragen 

geactiveerd wat tot structurele afschrijvingslasten in de begroting heeft geleid.  

Vanuit het voorzichtigheidsprincipe en voor de transparantie wordt voorgesteld om alleen 

nog provinciale eigendommen te activeren en een eenmalige bijdrage te leveren aan 

investeringen in eigendom van derden. Het gevolg hiervan is dat we de lasten in de tijd naar 

voren halen van de bijdragen die nu geactiveerd zijn, maar per saldo blijven de uiteindelijke 

lasten gelijk.  

Uitgangspunt 4 
De lasten van investeringen in eigendom van derden nemen we in één keer.  

 

Voordeel: In de structurele lasten zijn geen lasten opgenomen van investeringen in 

eigendom van derden. 

 

2.6 Taakstellingen worden opgelegd op het programma algemene dekkingsmiddelen 
De afgelopen jaren hebben de Provinciale Staten meerdere malen een taakstelling opgelegd 

op het programma 2 Verkeer en Vervoer waarmee nieuwe investeringsprojecten toch tot 

uitvoering gebracht werden ondanks dat de middelen nog niet in de begroting waren 
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opgenomen. In feite werd hiermee een negatieve stelpost opgenomen op het 

investeringsprogramma infrastructuur. Zolang er nog sprake was van een groot 

investeringsprogramma met voldoende onvoorzien binnen de raming, waarvan een deel kon 

vrijvallen, was de taakstelling ook in de tijd te realiseren. 

In onze brief van 29 juni 2018, nr.1536583 hebben wij gerapporteerd over de stand van 

zaken grote infrastructuurprojecten. Hierbij is aangegeven dat bij de 2e berap 2018 een 

voorstel zal worden gedaan tot de concrete invulling van de resterende taakstellingen en dat 

nog resterende middelen op dat moment vrij zullen vallen.  

Uw Staten hebben zelf de beleidsregel opgesteld dat vrijval binnen een programma naar het 

begrotingssaldo moet vloeien en nieuwe voorstellen integraal afgewogen moeten worden. 

Hierbij past niet om binnen een programma een taakstelling op te leggen waarbij vrijval dus 

binnen dat programma ingezet wordt. Vandaar dat in de hierboven genoemde brief is 

aangegeven dat wij voorstellen om in de toekomst geen nieuwe taakstellingen meer op het 

programma 2 op te leggen en voorstellen voor nieuwe projecten via de reguliere weg 

integraal af te wegen. 

In het geval van een bezuinigingstaakstelling op de begroting dan zal deze op één plaats in 

de begroting worden opgenomen namelijk in het programma algemene dekkingsmiddelen. 

Realisatie van de taakstelling vind bij voorkeur plaats in het jaar dat deze is opgelegd zodat 

er voor de jaren erna geen resterende taakstelling meer in de begroting is opgenomen.  

Uitgangspunt 5 
Taakstellingen worden opgelegd op het programma algemene dekkingsmiddelen. 

 

Voordeel: taakstellingen zijn op één plaats in de begroting opgenomen en drukken niet op 

een specifiek beleidsprogramma. 

 

2.7 Voor risico leningen wordt een risicovoorziening gevormd 
Bij uitstaande leningen loopt de provincie het risico dat deze niet terugbetaald worden. 

Wanneer dit risico redelijkerwijs in te schatten is dan geeft het BBV in artikel 44 lid 1 b aan 

dat hiervoor en voorziening gevormd moet worden. Deze voorziening risico leningen is apart 

op de balans opgenomen naast de risico buffer binnen de reserve Nuon.  

Uitgangspunt 6 
Voor risico leningen wordt een risicovoorziening gevormd.   

 

Voordeel: Er is een transparant beeld van de leningen met een hoog risicoprofiel. De 

eventuele afboeking van de lening is door middel van de voorziening afgedekt. 

  

2.8 We vormen een breed cofinancieringsbudget 
In de kadernota 2019 is aangekondigd dat het college met een voorstel komt met betrekking 

tot de verschillende cofinancieringsbudgetten die in de begroting zijn opgenomen.  

In het algemeen kunnen we meer met ons geld doen als we het minder vastleggen in allerlei 
gedetailleerde kleinere potjes, maar in plaats daarvan combineren in bredere budgetten. 
Daarmee kunnen gelden beter en sneller ingezet worden over de volle breedte van de 
programma’s (waarbij we natuurlijk wel integraal blijven afwegen of al onze provinciale 
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doelen gediend blijven worden). Nu blijft geld op de plank liggen omdat er schotten tussen 
budgetten zitten. Een eerste concrete uitwerking hiervan zou één gezamenlijk 
cofinancieringsbudget voor alle mogelijke cofinancieringsvereisten kunnen zijn. Bij de 
komende begroting zullen we uw Staten hiervoor al een combinatievoorstel voorleggen.  
Het samenvoegen van cofinancieringsbudgetten leidt tot minder bureaucratie en grotere 
beweeglijkheid.  
(bron: Kadernota 2019 blz. 17) 
 
Het doel van een breed cofinancieringsbudget is het creëren van flexibiliteit in de begroting 
waarbij de van te voren afgesproken doelen die we willen behalen met deze middelen in 
stand blijven. De flexibiliteit heeft met name betrekking op het uitwisselen van de huidige 
verschillende cofinancieringsbudgetten waarbij versnelling en vertraging in projecten binnen 
de verschillende programma’s onderling uitgewisseld kunnen worden over de 
begrotingsprogramma’s heen. De beschikbaar gestelde middelen worden daarmee naar 
verwachting sneller ingezet. 
 

Uitgangspunt 7 
We vormen een breed cofinancieringsbudget. 

 

Voordeel: Met een breed cofinancieringsbudget zijn wij flexibeler waardoor projecten sneller 

tot uitvoering gebracht kunnen worden.  
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3 Uitwerking uitgangspunten 
De begroting 2018 is bekeken aan de hand van de opgenomen uitgangspunten in hoofdstuk 

2. Hieruit is gebleken dat de uitgangspunten nog niet overal consequent toegepast worden. 

Hieronder wordt per onderdeel van de begroting aangegeven wat de voorstellen tot 

aanpassing van de begroting zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en 

incidentele lasten. Een positieve bedrag betekent dat dit bedrag (extra) in de begroting wordt 

opgenomen, een negatief bedrag betekent een verlaging van de huidige begroting.  

De cijfers zijn gebaseerd op de stand van zaken per 31/12/2017. De aanpassing in de 

financiële administratie zal verwerkt worden bij het opmaken van de jaarrekening 2018 en 

maakt daarmee onderdeel uit van de accountantscontrole. De wijziging van de begroting 

2019 en verder zal bij de jaarstukken 2018 voorgelegd worden.  

 

3.1 Reserve van Harixmakanaal 
In 2013 is van het Rijk een afkoopsom van € 115 miljoen ontvangen voor het van 

Harinxmakanaal. Op 18 september 2013 hebben de Staten besloten om deze afkoopsom in 

een aparte bestemmingsreserve op te nemen en de ingeschatte prijsstijgingen via de 

indexatie van de reserve mee te begroten. 

De oorspronkelijke afkoopsom bestond uit de volgende onderdelen: 

 Afkoopbedrag 

Dagelijks onderhoud 47,0 miljoen 

Groot onderhoud 11,0 miljoen 

Achterstallig onderhoud baggeren 3,9 miljoen 

Achterstallig onderhoud oevers 9,0 miljoen 

Kunstwerken 31,1 miljoen 

Achterstallig onderhoud kunstwerken 13,1 miljoen 

Totaal 115,0 miljoen 

 
Opbouw reserve van Harinxmakanaal 

• Uiteindelijk is er met het Rijk uit onderhandeld dat wij € 116,75 miljoen hebben 
ontvangen.  

• In het coalitie akkoord 2015-2019 is resultaat 32: het van Harinxmakanaal is 

bevaarbaar voor Klasse V schepen opgenomen. Hiervoor is € 30 miljoen beschikbaar 

gesteld waarvan € 15 miljoen gedekt moest worden uit de reserve afkoopsom van 

Harinxmakanaal en € 15 miljoen is additioneel aan de reserve toegevoegd.  

• Een aantal kunstwerken die in de afkoopsom waren opgenomen zijn ondergebracht 

bij het Meerjaren Programma Kunstwerken en de bijbehorende middelen ad. € 25 

miljoen zijn aan de reserve onttrokken. 

• Voor de verruiming van het kanaal is bij respectievelijk de kadernota 2017 en 2018 € 

1,35 miljoen beschikbaar gesteld voor het project Fonejacht en € 0,98 miljoen voor de 

bocht Leeuwarden Fonejacht.  

In bijlage 2 is een gedetailleerde uitwerking van de opbouw en inzet van de reserve 

opgenomen. Daaruit blijkt dat per 31/12/2017 nog € 103,4 miljoen resteert van de afkoopsom 

rekening houdende met bovenstaande mutaties.  

Over 30 jaar resteert er van de afkoopsom nog € 36 miljoen in de reserve. In het plan van 

aanpak wat bij het Staten voorstel van 18 september 2013 gevoegd was, was de prognose 

na 30 jaar € 74 miljoen. Het verschil in de prognose wordt veroorzaakt door: 
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- de toevoeging van € 15 miljoen opwaardering vanuit coalitie akkoord 2015-2019 
- de onttrekking van € 25 miljoen omzetting naar Meerjaren Programma Kunstwerken 
- de onttrekking van € 21 miljoen voor de spoorbruggen die nu binnen de periode van 

de 30 jaar in de planning zijn opgenomen. In 2013 was de verwachting dat dit pas na 
30 jaar uitgevoerd zou worden. 

- het restant bedrag betreft met name de toegekende rente aan de reserve die op 
basis van bovenstaande mutaties lager uitvalt dan in 2013 berekend.  

 

Toepassing uitgangspunten op reserve 

Zoals in de bovenstaande tabel aangegeven bestaat de afkoopsom uit verschillende 

onderdelen die nu allemaal als reserve in de begroting zijn opgenomen. Voor een beter 

inzicht in de structurele en incidentele lasten is het noodzakelijk om de diverse onderdelen 

anders in de begroting op te nemen. Hierbij kijken we naar de eerder genoemde 

uitgangspunten en doen op basis daarvan een voorstel. De genoemde bedragen zijn 

gebaseerd op de huidige inschatting van de kosten conform bijlage 2 

Het dagelijks onderhoud betreft het jaarlijks terugkerend klein onderhoud wat volgens 

uitgangspunt 1 als structurele lasten in de begroting moeten worden opgenomen gedekt door 

structurele baten.  

Financiële consequenties voor de begroting 

 Structureel 

Jaarlijks beheer en klein onderhoud:  
- Goederen en diensten 
- Personeel 

 
712.500 

1.404.000 

 

Naast het dagelijks onderhoud is er sprake van groot onderhoud waarvoor een 

egalisatiereserve gevormd wordt die conform uitgangspunt 2 jaarlijks gevoed wordt. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen de categorieën wegen (brug) en water (sluis). 

 
Financiële consequenties voor de begroting 

 Structureel 

Voorziening groot onderhoud  
- wegen  
- water  

 
106.800 
185.000 

 

Een deel van de afkoopsom betrof ook het achterstallig onderhoud om het 

onderhoudsniveau van het kanaal op het gewenste niveau 6 te krijgen. Voor dit deel wordt 

eenmalig een voorziening gevormd bestaande uit de onderdelen wegen (brug TH-sluis) en 

water (oevers, baggeren en sluis TH-sluis). 

In het coalitie akkoord is afgesproken dat het onderhoudsniveau voor de wegen omhoog 

gaat van een 6 naar een 7. Voor het onderhoudsniveau van Harinxmakanaal is dit niet 

besloten. Op basis van de uitkomsten van het assetmanagement zal een voorstel voor de 

onderhoudsbeleidskaders worden voorgelegd waarbij gekeken zal worden naar de 

mogelijkheid om de onderhoudsniveau’s gelijk te trekken.  

 Incidenteel 

Voorziening achterstallig onderhoud  
- wegen  
- water  

 
4.800.000 

13.200.000 



12 
 

 

De afkoopsom bevat ook drie investeringen in provinciale eigendommen. Deze moeten 

volgens uitgangspunt 3 herkenbaar in de begroting worden opgenomen. Omdat de dekking 

van de investeringen eenmalig beschikbaar is zal deze toegevoegd worden aan de 

bestaande dekkingsreserve kapitaallasten. De afschrijvingslasten voortvloeiende uit deze 

investeringen zullen gedekt worden uit deze reserve. 

 
Financiële consequenties voor de begroting 

 Incidenteel 

Investering bochtverruiming Leeuwarden 
Fonejacht 

980.000 

Investering Ritsumazijl geleidewerk 1.700.000 

Investering bochtverruiming Franeker 9.200.000 

 

Naast de investeringen in provinciale eigendommen zijn ook bijdragen in de investeringen in 

eigendom van derden opgenomen. Het betreft hier een bijdrage in de spoorbruggen van 

Prorail. Volgens uitgangspunt 4 wordt deze bijdrage eenmalig beschikbaar gesteld.  

Financiële consequenties voor de begroting 

 Incidenteel 

Bijdrage in investeringen in eigendom van 
derden spoorbruggen Prorail 

21.000.000 

 

In de begroting is nu rekening gehouden met de jaarlijkse indexering van de 

bestemmingsreserve van Harinximakanaal. Door het opheffen van de reserve komt deze te 

vervallen.  

Financiële consequenties voor de begroting 

 Structureel 

Indexering reserve van Harinxmakanaal -2.770.800 

 

Met het anders opnemen van de onderdelen van het van Harinxmakanaal in de begroting 

kan de bestemmingsreserve opgeheven worden.  

Financiële consequenties voor de begroting 

 Incidenteel 

Opheffen reserve van Harinxmakanaal naar 
begrotingssaldo 

-103.400.000 

 

In bijlage 1 is een totaal overzicht opgenomen van de reserve van Harinxmakanaal. Hieruit 

blijkt dat er eenmalig middelen vrijvallen naar het begrotingssaldo maar deze zijn op de 

lange termijn noodzakelijk om de structurele lasten af te dekken. In de eerste jaren worden 

die gedekt door het wegvallen van de indexering van de reserve.  

In bijlage 2 is de business-case voor de reserve van Harinxmakanaal opgenomen. Daarin is 

per onderdeel aangegeven hoe deze in de begroting zullen worden opgenomen. 

 

3.2 Kunstwerken  
In de begroting zijn structurele budgetten opgenomen voor groot onderhoud namelijk  
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€ 752.000 voor wegen en € 375.900 voor water. Conform uitgangspunt 2 wordt voorgesteld 
om hiervoor een egalisatie voorziening groot onderhoud te vormen.  
 
Financiële consequenties voor de begroting 
Geen, mutatie verloopt budgettair neutraal 
 

3.3 Bijdrage in investeringen in eigendom van derden 
In het verleden hebben wij bijdragen in investeringen in eigendom van derden op 

afschrijvingslasten gezet omdat wij geen middelen tot onze beschikking hadden om deze 

bijdrage eenmalig te dekken. Hiermee is er dus een structurele last in de begroting 

opgenomen voor eigendommen die niet van ons zijn. Uitgangspunt 4 geeft aan dat wij 

bijdragen in investeringen in eigendom van derden voortaan eenmalig zullen dekken. 

Voorgesteld, om vanuit het voorzichtigheidsprincipe, de boekwaarde van deze bijdragen 

eenmalig af te boeken. Hiermee worden de structurele lasten in de begroting verlaagd 

vanwege de vrijvallende afschrijvingslasten.  

In bijlage 3 is een nadere specificatie van de bijdragen in investeringen in eigendom van 

derden opgenomen.  

Financiële consequenties voor de begroting 

 Structureel 

Bijdrage in investeringen in eigendom van 
derden: vrijval afschrijvingslasten 

-1.582.200 

 

 Incidenteel 

Bijdrage in investeringen in eigendom van 
derden: afboeken boekwaarde 

42.188.800 

 
 

3.4 Taakstellingen 
In de begroting is nu nog één taakstelling opgenomen namelijk de taakstelling op de 

infraprojecten programma 2 infrastructuur. Tegelijk met de 2e berap 2018 zal een voorstel 

gedaan worden voor de concrete invulling van deze opgelegde taakstelling. 

Eventuele toekomstige taakstellingen zullen in het programma algemene dekkingsmiddelen 

worden opgenomen en zullen zo mogelijk in het jaar van opleggen gerealiseerd worden.  

Financiële consequenties voor de begroting 
Geen. 

 

3.5 Reserve Nuon Wurkje foar Fryslân: revolverend deel 
Vanuit de reserve Nuon was indertijd € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor het programma 
Wurkje foar Fryslân. De oorspronkelijke bedoeling van deze middelen was om hiervan de 
helft als subsidie te verlenen en de andere helft revolverend in te zetten.  
De verleende subsidiebedragen zijn/worden ten laste van deze reserve gebracht.  
De revolverende middelen zijn/worden als lening verstrekt en als zodanig op de balans 
opgenomen. Het beschikbaar gestelde bedrag in de reserve Nuon werd hiermee als 
‘beklemde’ reserve bestempeld. De bedoeling hiervan was dat deze middelen pas weer  
revolverend uitgezet konden worden nadat de middelen terugontvangen waren. 
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Bij het coalitieakkoord 2015-2019 zijn de vrije middelen uit het programma WfF ingezet 
waarmee het programma qua financiële omvang verkleind is. Het resterende programma 
wordt uitgefaseerd en terugontvangen revolverende middelen worden niet nogmaals 
uitgezet. Hiermee is het risico op het teveel uitzetten van het revolverende deel van het 
programma WfF vervallen. Daarmee kan de beklemde reserve in de reserve nuon vrijvallen 
en kunnen de middelen voor andere doeleinden ingezet worden.  
 
Per 31/12/2017 bedroeg de stand van de ‘beklemde’ reserve € 39,5 miljoen. 
 
In het geval dat een deel van de uitgezette middelen naar verwachting niet meer ontvangen 
zullen worden dan wordt voor dat deel de voorziening risico geldlening gevormd. Dit conform 
uitgangspunt 6. Dekking hiervan zal plaatsvinden uit de risicobuffer in de reserve Nuon.  
 
Financiële consequenties voor de begroting 

 Incidenteel 

Opheffen ‘beklemde’ reserve Nuon naar 
begrotingssaldo 

39.500.000 

 
 

3.6 Breed cofinancieringsbudget  
Als uitgangspunt 7 is opgenomen dat wij willen gaan werken met een breed 
cofinancieringsbudget om hiermee meer flexibiliteit in de begroting te creëren. In de huidige 
begroting zijn nu cofinancieringsbudgetten opgenomen voor de volgende Europese 
programma’s:  

- Europese programma 2014-2020 waaronder: OP Efro, Horizon 2020, Erasmus+, 
Creatieve Europe 

- Interreg 
- Waddenfonds 
- POP 3 
- Leader 

Voorgesteld wordt om een breed cofinancieringsbudget te vormen met vooralsnog 
bovenstaande budgetten. Op termijn zal een voorstel worden gedaan voor een structurele 
voeding van het breed cofinancieringsbudget aangezien er altijd sprake zal zijn van 
verplichte cofinanciering door de provincie bij de uitvoering van projecten.  
 
In bijlage 4 is een nadere uitwerking opgenomen van de werkwijze rondom het breed 
cofinancieringsbudget inclusief het instellen van een bestemmingsreserve hiervoor en de 
verantwoording over de inzet van de middelen aan Provinciale Staten.  
 
Financiële consequenties voor de begroting 
Geen, mutatie verloopt budgettair neutraal 
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4  Totale financiële consequenties voor de begroting 
De voorgestelde aanpassingen hebben bijna allemaal consequenties voor de begroting 

omdat structurele en incidentele budgetten worden uitgeruild. Zoals in de inleiding 

aangegeven veranderen de kosten door deze aanpassingen niet, alleen het moment en de 

manier waarop de kosten worden genomen wijzigt. De voorstellen zijn in balans met elkaar 

waardoor de structurele en incidentele consequenties beperkt blijven. Als een deel van de 

voorstellen niet gehonoreerd wordt is het risico dat de overige voorstellen een te groot 

beslag op het financieel kader gaan leggen.  

Gebaseerd op de cijfers per 31/12/2017 is het totale effect van de voorstellen dat de 

structurele lasten de eerste jaren met € 2 miljoen afnemen, maar op termijn ongeveer 

vergelijkbaar zullen zijn met de huidige situatie. Incidenteel zal een bedrag van € 50 miljoen 

beschikbaar komen die ingezet kan worden voor andere doeleinden. Bij de rekening 2018 

zal het definitieve effect inzichtelijk gemaakt worden. 

Bedragen in € Structurele lasten  

Van Harinxmakanaal jaarlijks beheer en onderhoud: 
- Goederen en diensten 
- Personeel 

 
712.500 

1.404.000 

Van Harinxmakanaal voorziening groot onderhoud: 
- wegen 
- water 

 
106.800 
185.000 

Van Harinxmakanaal indexering reserve (aflopend) -2.770.800 

Bijdrage in investeringen in eigendom van derden 
Vrijval van afschrijvingslasten 

-1.582.200 

Totaal -1.944.700 

 

Bedragen in € Incidentele lasten 

Van Harinxmakanaal voorziening achterstallig onderhoud 
- wegen 
- water 

 
4.800.000 

13.200.000 

Van Harinxmakanaal investeringen provinciale 
eigendommen:  
- bochtverruiming Leeuwarden Fonejacht 
- Ritsumazijl geleidewerk 
- bochtverruiming Franeker 

 
 

980.000 
1.700.000 
9.200.000 

Van Harinxmakanaal bijdrage in investeringen in eigendom 
van derden 

21.000.000 

Opheffen reserve Van Harinxmakanaal  -103.400.000 

Bijdrage in investeringen in eigendom van derden 
Afboeken boekwaarde 

42.188.800 

Opheffen ‘beklemde’ reserve binnen reserve Nuon -39.500.000 

Totaal -49.831.200 
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Bijlage 1: Reserve van Harinxmakanaal 

 
 

 Van Harinxmakanaal Structurele 
lasten 2018  

Incidenteel 

 Afkoopsom  
(restant per 31/12/2017) 

 103.400.000 

    

2.1 Beheer en onderhoud (goederen en diensten) 712.500  

2.1 Beheer en onderhoud (personeel) 1.404.000  

2.1 Vorming voorziening groot onderhoud  
- wegen 
- vaarwegen 

 
106.800 
185.000 

 

2.1 Indexering reserve -2.770.800  

 Totaal saldo structurele lasten 2018* --362.500  

    

2.2 Voorziening achterstallig onderhoud  
- wegen 
- water 

  
4.800.000 

13.200.000 

2.3 Investeringen provinciale eigendommen 
- bochtverruiming Leeuwarden Fonejacht 
- Ritsumazijl geleidewerk 
- bochtverruiming Franeker 

  
980.000 

1.700.000 
9.200.000 

2.4 Bijdrage activa in eigendom van derden 
spoorbruggen Prorail 

 21.000.000 

 Totaal  50.880.000 

    

 Restant naar begrotingssaldo  52.520.000 

* Doordat de kosten door indexering elk jaar oplopen, daalt de indexering van de reserve 
zelf. Op termijn zullen de structurele lasten daarom stijgen.  
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Bijlage 2: Business case bestemmingsreserve van Harinxmakanaal 
 

Scenario; financiering beheer Van Harinxmakanaal (€ 95 mln. + aanvullend achterstalling onderhoud € 21,75 mln)

2,80%

Totaal afkoopsom 1-1 afname/toename rente afkoopsom 31-12

oevers* 

(achterstallig 

onderhoud)

baggeren 

Leeuwarden- 

Fonejacht

Bocht 

Leeuwarden-

Fonejacht

tbv brug 

Ritsumazijl 

(geleidewerk + 

baggerwerk)

programma groot 

onderhoud

Bochtverruiming 

Franeker 

TH-sluis(bruggen) 

(achterstallig 

onderhoud)

TH-sluis 

(achterstallig 

onderhoud)

Spoorbruggen 

(remmingwerken) 

(renovatie)

Dronrijp 

(renovatie) project 

over naar MPK

Kadernota 2017 Kadernota 2018

Jaarlijks 

beheer en 

klein 

onderhoud

Jaarlijks 

beheer en 

klein 

onderhoud

zie oranje 

kolommen

Voorziening 

achterstallig 

onderhoud water

Voorziening 

achterstallig 

onderhoud water

Investering Investering Voorziening groot 

onderhoud

Investering Voorziening 

achterstallig 

onderhoud wegen

Voorziening 

achterstallig 

onderhoud water

Bijdrage in 

investerigen in 

eigendom van 

derden

nvt

2012 € 1.400.000 € 700.000 € 500.000 € 2.600.000 € 500.000 € 95.000.000 -€ 2.600.000 € 2.623.600 € 95.023.600

2013 € 1.400.000 € 700.000 € 378.301 € 2.478.301 € 378.301 € 95.023.600 € 19.271.699 € 2.625.965 € 116.921.264

2014 € 1.400.000 € 698.335 € 201.089 € 2.299.423 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9.639 € 60.775 € 130.675 € 116.921.264 -€ 2.299.423 € 3.241.603 € 117.863.444

2015 € 1.400.000 € 693.693 € 446.814 € 2.540.507 € 218.757 € 46.364 € 50.556 € 280.262 -€ 149.125 € 117.863.444 -€ 2.540.507 € 3.264.609 € 118.587.546

2016 € 1.400.000 € 638.332 € 2.799.575 € 4.837.907 € 21.918 € 95.875 € 25.531 € 0 € 167.187 € 2.469.865 € 19.200 € 118.587.546 -€ 14.837.807 € 3.112.722 € 106.862.461

2017 € 1.400.000 € 842.707 € 5.477.713 € 7.720.420 € 36.253 € 32.507 € 204.050 € 18.016 € 7.500 € 1.638.078 € 3.542.059 -€ 750 € 106.862.461 -€ 6.368.420 € 2.902.991 € 103.397.032

2018 € 1.400.000 € 610.200 € 6.967.372 € 8.977.572 € 1.100.000 € 1.317.493 € 98.000 € 1.376.000 € 291.800 € 150.000 € 92.500 € 1.984.540 € 557.039 € 103.397.032 -€ 8.879.572 € 2.770.803 € 97.288.262

2019 € 1.404.000 € 620.700 € 9.174.253 € 11.198.953 € 1.950.000 € 882.000 € 344.000 € 291.800 € 4.556.453 € 1.000.000 € 150.000 € 97.288.262 -€ 10.316.953 € 2.579.634 € 89.550.943

2020 € 1.408.000 € 631.400 € 4.744.800 € 6.784.200 € 1.500.000 € 294.800 € 250.000 € 1.700.000 € 1.000.000 € 89.550.943 -€ 6.784.200 € 2.412.448 € 85.179.191

2021 € 1.412.080 € 640.871 € 5.999.222 € 8.052.173 € 1.700.000 € 299.222 € 2.000.000 € 2.000.000 € 85.179.191 -€ 8.052.173 € 2.272.287 € 79.399.305

2022 € 1.416.201 € 650.484 € 4.103.710 € 6.170.395 € 1.500.000 € 303.710 € 2.300.000 € 79.399.305 -€ 6.170.395 € 2.136.795 € 75.365.704

2023 € 1.420.363 € 660.241 € 308.266 € 2.388.870 € 308.266 € 75.365.704 -€ 2.388.870 € 2.076.796 € 75.053.630

2024 € 1.424.566 € 670.145 € 312.890 € 2.407.601 € 312.890 € 75.053.630 -€ 2.407.601 € 2.067.795 € 74.713.824

2025 € 1.428.812 € 680.197 € 317.583 € 2.426.593 € 317.583 € 74.713.824 -€ 2.426.593 € 2.058.015 € 74.345.246

2026 € 1.433.100 € 690.400 € 322.347 € 2.445.847 € 322.347 € 74.345.246 -€ 2.445.847 € 2.047.425 € 73.946.824

2027 € 1.437.431 € 700.756 € 327.182 € 2.465.370 € 327.182 € 73.946.824 -€ 2.465.370 € 2.035.996 € 73.517.450

2028 € 1.441.806 € 711.267 € 332.090 € 2.485.163 € 332.090 € 73.517.450 -€ 2.485.163 € 2.023.696 € 73.055.983

2029 € 1.446.224 € 721.936 € 810.143 € 2.978.303 € 473.072 € 337.071 € 73.055.983 -€ 2.978.303 € 2.003.871 € 72.081.551

2030 € 1.450.686 € 732.765 € 12.342.127 € 14.525.579 € 500.000 € 342.127 € 11.500.000 € 72.081.551 -€ 14.525.579 € 1.814.925 € 59.370.898

2031 € 1.455.193 € 743.757 € 347.259 € 2.546.209 € 347.259 € 59.370.898 -€ 2.546.209 € 1.626.738 € 58.451.427

2032 € 1.459.745 € 754.913 € 352.468 € 2.567.126 € 352.468 € 58.451.427 -€ 2.567.126 € 1.600.700 € 57.485.001

2033 € 1.464.342 € 766.237 € 357.755 € 2.588.334 € 357.755 € 57.485.001 -€ 2.588.334 € 1.573.343 € 56.470.010

2034 € 1.468.985 € 777.731 € 363.122 € 2.609.838 € 363.122 € 56.470.010 -€ 2.609.838 € 1.544.623 € 55.404.795

2035 € 1.473.675 € 789.397 € 9.368.568 € 11.631.640 € 368.568 € 9.000.000 € 55.404.795 -€ 11.631.640 € 1.388.491 € 45.161.646

2036 € 1.478.412 € 801.237 € 374.097 € 2.653.747 € 374.097 € 45.161.646 -€ 2.653.747 € 1.227.374 € 43.735.273

2037 € 1.483.196 € 813.256 € 379.708 € 2.676.161 € 379.708 € 43.735.273 -€ 2.676.161 € 1.187.121 € 42.246.234

2038 € 1.488.028 € 825.455 € 385.404 € 2.698.887 € 385.404 € 42.246.234 -€ 2.698.887 € 1.145.110 € 40.692.457

2039 € 1.492.908 € 837.837 € 391.185 € 2.721.930 € 391.185 € 40.692.457 -€ 2.721.930 € 1.101.282 € 39.071.808

2040 € 1.497.838 € 850.404 € 397.053 € 2.745.295 € 397.053 € 39.071.808 -€ 2.745.295 € 1.055.577 € 37.382.090

2041 € 1.502.816 € 863.160 € 403.009 € 2.768.985 € 403.009 € 37.382.090 -€ 2.768.985 € 1.007.933 € 35.621.038

TOTAAL € 43.188.407 € 21.817.815 € 68.985.107 € 133.991.330 € 9.000.000 € 1.350.000 € 980.000 € 1.720.000 € 9.425.108 € 9.300.000 € 4.800.000 € 5.000.000 € 27.410.000 € 0

Personeels-

kosten

dagelijks 

beheer en 

onderhoud

groot 

onderhoud  / 

renovatie programma grootonderhoud/renovatie ten laste van voorziening VH-kanaal
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Bijlage 3: Bijdrage in investeringen in eigendom van derden 
 

Projecten Incidenteel 
Afwaardering 

boekwaarde 31/12/2017 

Structureel 
Vrijval jaarlijkse 

afschrijvingslasten  

Rondweg Sneek 14.136.213 -614.618 

Zurich-Harlingen 8.560.566 -372.198 

Waldwei 2.351.750 -102.250 

Sluis Workum 13.373 -2.647 

Spoorbrug Akkrum 10.141.940 -247.364 

Spoorbrug Boazum 1.079.844 -26.338 

Spoorbrug Indijk 1.062.843 -25.923 

Spoorbrug Ouddeel 178.687 -4.358 

FMP afstandsbediening bruggen cluster 
Leeuwarden 

2.964.200 -118.568 

FMP afstandsbediening bruggen cluster 
Dokkum 

1.699.400 -67.976 

Totaal 42.188.800 -1.582.200 
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Bijlage 4: Nadere uitwerking breed cofinancieringsbudget  
 
Voorgesteld wordt om de volgende werkwijze te hanteren voor het breed 
cofinancieringsbudget: 

• Het betreft cofinancieringen van specifieke (europese) programma’s die door de 
Staten expliciet benoemd worden.  

• De middelen die nu in de begroting staan als cofinanciering van een specifiek 
programma blijven in totaliteit beschikbaar voor dat programma. 

• Het breed cofinancieringsbudget wordt als GS voorwaardelijk budget opgenomen in 

het begrotingsprogramma algemene dekkingsmiddelen. 

• Op basis van concrete projecten worden de middelen via een GS besluit 

overgeheveld naar de betreffende inhoudelijke begrotingsprogramma’s waar ook de 

verantwoording plaats zal vinden. 

• Er wordt een bestemmingsreserve ‘breed cofinancieringsbudget’ ingesteld waarbij de 

vorming en beschikking over de reserve bij de jaarovergang door het college kan 

worden uitgevoerd op dezelfde manier als dit voor de tijdelijke budgetten gebeurt. 

Hiermee blijft gewaarborgd dat de cofinancieringsmiddelen beschikbaar blijven voor 

de gehele looptijd van de programma’s. Deze looptijd zal overigens per programma 

verschillend zijn.  

• In de paragraaf grote projecten bij de begroting en jaarrekening wordt het totaal 

overzicht van het cofinancieringsbudget gepresenteerd waarbij het onderscheid in de 

verschillende (europese) programma’s wordt gemaakt. Hiermee is voor de Staten 

inzichtelijk wat de stand van zaken is van zowel het totale budget als het budget voor 

de onderliggende programma’s.  

• De programma’s mogen tot maximaal 10% overgecommiteerd worden waarbij 

rekening moet worden gehouden dat de hoogte van het percentage afhankelijk is van 

de potentiële lagere vaststelling bij projecten die in uitvoering zijn. 

• Het risico van een benodigde hogere cofinancieringsbijdrage vanuit de provincie bij 

vaststelling van de subsidie door de (europese) partner moet opgevangen worden 

binnen het breed cofinancieringsbudget.  

• Gezien het feit dat er altijd programma’s zullen zijn waarop wij als provincie moeten 

cofinanciering zal op termijn een voorstel worden gedaan voor structurele voeding 

van het breed cofinancieringsbudget. De hoogte daarvan zal dan periodiek herijkt 

worden op basis van de dan onderliggende programma’s waarop wij gaan 

cofinancieren.  
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Bijlage 5:  Relevante artikelen uit het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV) 
 

Artikel 12 
1. De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de 
volgende kapitaalgoederen: 
a. wegen 
b. riolering 
c. water 
d. groen 
e. gebouwen 
 
Artikel 44 
1. Voorzieningen worden gevormd wegens: 
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 
redelijkerwijs te schatten; 
b. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen 
of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 
kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar 
en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal 
begrotingsjaren. 
2. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek 
besteed moeten worden. 
3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. 
 
Artikel 55 
1. In de toelichting op de balans worden de aard en reden van elke reserve en de 
toevoegingen en onttrekkingen daaraan toegelicht.  
 
Artikel 59 
1. Alle investeringen worden geactiveerd 
2. In afwijking van het eerste lid worden kunstvoorwerpen met een cultuur-historische 
waarde niet geactiveerd. 
 
Artikel 61 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd, indien: 
a. er sprake is van een investering door een derde; 
b. de investering bijdraagt aan de publieke taak; 
c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is 
overeengekomen en; 
d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie 
onderscheidenlijk gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen 
met de investering. 
 
Notitie materiële vaste activa (december 2017) 

2.1  
Bij een bestaand actief is sprake van een investering indien de uitgaven:  

• leiden tot een significante kwaliteitsverbetering; en/of  
• leiden tot een levensduurverlenging; en/of  
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• aanpassingen betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving (bijv. investeringen in 
een gebouw om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften).  

Wanneer uitgaven worden gedaan ten behoeve van het behoud van de oorspronkelijke 

kwaliteit en levensduur van een actief, dan is er sprake van onderhoud. 

6.6 Stellige uitspraak: 
In geval van achterstallig onderhoud, waarbij sprake is van kapitaalvernietiging en/of 
onveilige situaties, wordt er op basis van artikel 44 lid 1a BBV een voorziening gevormd. 
Wanneer een provincie over onvoldoende middelen beschikt om een voorziening te vormen, 
wordt het achterstallig onderhoud, daadwerkelijk en financieel, binnen een termijn van 
maximaal vier jaar ingelopen.  
 


