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Leeswijzer 
 
Het financieel voorjaarsbericht is opgesteld t.b.v. de onderhandelingen voor een nieuw 
bestuursakkoord en is na de verkiezingen van 18 maart beschikbaar voor alle politieke partijen.  
Het financieel voorjaarsbericht bevat de laatste stand van zaken op het gebied van financiën. De 
omvang van de begroting neemt de komende jaren af en de vrije begrotingsruimte staat onder druk. 
Dat betekent dat een nieuw college en PS scherpere keuzes moeten maken ten aanzien van het te 
voeren beleid. Hoe kan de beleids- en planning & controlcyclus hiervoor beter worden uitgelijnd en 
wat zijn de mogelijkheden om de begroting op orde te houden? Hiervoor kunnen onderstaande 
agendapunten worden opgevoerd: 
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Profielversterkende maatregelen 2011–2015 
 
De afgelopen bestuursperiode maakt duidelijk dat de provincie de tijd achter zich heeft dat alle 
ambities zonder meer kunnen worden uitgevoerd. In vier jaar tijd is de provinciale begroting 
afgenomen van € 1,2 miljard in 2011 naar circa € 834 mln (*) in 2015. Hier tegenover staat een 
substantiële versterking en opschaling van onze investeringsbegroting. 
 
De krimp van de (exploitatie-)begroting houdt vooral verband met taakoverdrachten en lagere 
inkomsten uit het provinciefonds. Het vorige college en Provinciale Staten hebben gerichte 
maatregelen genomen door de structurele uitgaven navenant te verlagen. Dit biedt ons een gezonde 
financiële uitgangspositie: de begroting voor 2015 en volgende jaren is structureel en reëel in 
evenwicht.  
 
De sluitende meerjarenbegroting is bereikt doordat in de vorige bestuursperiode: 
1. De profielversterkende ombuigingen uit de Agenda van Brabant (oplopend naar € 70 miljoen per 

jaar vanaf 2015) zijn gerealiseerd; 
2. Terughoudend is omgegaan met structurele lastenverzwaringen en initiatieven zijn genomen om 

nieuwe geldstromen aan te trekken, o.a. voor de nieuwe Europese programmaperiode;  
3. Nieuwe beleidsimpulsen financieel zijn gedekt door toepassing van het oud-voor-nieuw principe; 
4. Op een aantal plaatsen de gegroeide scheefheid in structurele taken en budgetten is 

rechtgetrokken, zodat de begroting ‘schoon aan de haak’ kan overgaan naar de nieuwe 
bestuursperiode. 

 
Daarnaast is in de vorige bestuursperiode gekozen voor een vernieuwende aanpak waarbij we 
inzetten op een grotere synergie tussen private en publieke middelen. De provincie stelt zich op als 
partner van private investeerders en is bereid tot gezamenlijke investeringen en het nemen van risico’s. 
Hiermee verlaten we voor een deel het subsidiemodel en schakelen we over op een participatie-
model. Met de investeringsfondsen uit de tweede tranche investeringsagenda willen we bijdragen aan 
de versterking van de Brabantse economie en aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Een 
deel van de middelen wordt revolverend ingezet en blijft daarmee ook voor toekomstige generaties 
beschikbaar. 
 
De nieuwe werkwijze past bij de veranderende rol van de provincie in de Brabantse samenleving. We 
ontwikkelen ons van een bepalende overheid in het verleden, via een samenwerkende overheid op dit 
moment, naar een netwerkende overheid in de nabije toekomst. Dit vraagt om een flexibel, onderne-
mende en efficiënte organisatie. Een organisatie die inspeelt op de opgaven die op haar pad komen, 
maar ook bewust zaken over laat aan partners in het Netwerk Brabant die daar beter voor toegerust 
zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
* De geactualiseerde begroting 2015 bedraagt bruto € 834 mln. Na aftrek van € 182 mln stortingen 
in reserves en € 103 mln investeringsprogramma dat niet tot de reguliere exploitatie behoort, resteert 
een netto-begroting van € 550 mln.  
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Vernieuwing beleids- en planning & controlcyclus 
 
In de afgelopen bestuursperiode is gewerkt aan de verbetering van de beleids- en begrotingscyclus. In 
samenwerking met een werkgroep uit Provinciale Staten is gekozen voor een nieuwe begrotingsopzet 
en het uitbrengen van een digitale begroting. Hierop willen we in de komende bestuursperiode 
voortbouwen door de planning & control documenten beter te laten aansluiten op de beleidscyclus. 
Hiermee worden Provinciale Staten, in het licht van een krimpend financieel perspectief, in staat 
gesteld om nieuwe beleidsopgaven en/of komende (rijks)bezuinigingen af te wegen tegen het 
bestaande beleid. Insteek is dat vanuit de inhoud wordt bepaald waar middelen aan worden 
toegekend (geld volgt beleid). Concrete maatregelen die in de nieuwe bestuursperiode worden 
geïmplementeerd, zijn: 
 
o De planning & control documenten worden ‘gevoed’ vanuit de beleidscyclus. In de beleidsstukken 

worden doelen ‘smart’ geformuleerd, zijn prestatie- en effectindicatoren opgenomen en wordt een 
planning van de middeleninzet afgegeven;  

o Introductie van de perspectiefnota, ter vervanging van de traditionele voorjaarsnota. De 
perspectiefnota zal strategischer van aard zijn en Provinciale Staten beter in staat stellen oud en 
nieuw beleid tegen elkaar af te wegen en de richting voor het eerstvolgende begrotingsjaar te 
bepalen; 

o De uitvoering van het lopende begrotingsjaar wordt nog met één inzichtelijke en toegankelijke 
bestuursrapportage (burap) tussentijds verantwoord. Qua opzet en format sluit de burap direct 
aan op het nieuwe begrotingsmodel. De burap zal vóór de begrotingsbehandeling aan 
Provinciale Staten worden voorgelegd, zodat de consequenties opgenomen kunnen worden in het 
(digitale) begrotingsboekwerk; 

o Na de digitalisering van de begroting zullen ook de andere producten uit de beleids- en planning 
& controlcyclus digitaal worden ontsloten; 

o Ieder beleidsterrein/-thema wordt minstens één keer in de vier jaar geëvalueerd, zodat in een 
bestuursperiode ieder beleidsterrein één keer de revue passeert. De conclusies en aanbevelingen 
worden meegenomen in de afweging van Provinciale Staten bij behandeling van de perspectief-
nota. 

 
In de afgelopen bestuursperiode zijn de beleids- en planning & controlcyclus opnieuw beschreven en 
deels herontworpen waarbij de knoop-/verbindingspunten tussen de cycli uitgangspunt zijn geweest. 
Hoe deze cycli zich tot elkaar verhouden, is zichtbaar in het stroomschema dat als bijlage is 
opgenomen.  
 
Op vrijdag 6 maart 2015 hebben Provinciale Staten de Eerste wijzigingsverordening Financiële 
verordening Noord-Brabant vastgesteld, om vanaf de nieuwe bestuursperiode te kunnen werken met 
de vernieuwde beleids- en P&C cyclus. Deze cyclus is hiermee ook bestuurlijk vastgesteld. Tijdens de 
Statenvergadering is een amendement aangenomen, met het besluit in de laatste vergadering van elke 
bestuursperiode alle tot dat moment reeds inhoudelijke door PS geaccordeerde, maar niet 
geautoriseerde financiële begrotingswijzigingen ter besluitvorming voor te leggen.  
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Begroting 2015 
 
De financiële omvang van de provinciale begroting bedraagt in 2015 € 834 mln. Dit bedrag wordt 
als volgt aan de beleidsdoelstellingen binnen de diverse begrotingsprogramma’s besteed: 

 
Vanwege de continuïteit van beleid is het merendeel van de middelen 2015 intussen vastgelegd in 
bestuurlijke afspraken en harde verplichtingen. Naast de reguliere besteding van exploitatiemiddelen, 
investeert de provincie ook via infrastructurele werken, het ontwikkelbedrijf, de 1e tranche 
investeringsstrategie en de investeringsfondsen uit de 2e tranche: 
 
Spaar- en infrafonds € 50 mln p.j. Niet revolverend 
Innovatiefonds € 125 mln 100% revolverend 
Breedbandfonds € 50 mln 100% revolverend 
Energiefonds € 60 mln  100% revolverend 
Groen Ontwikkelfonds € 240 mln Niet revolverend 
Brabant C € 50 mln Niet revolverend 

NB: de provincie kent een ontwikkelbedrijf met een investeringskrediet van € 235 mln waar een 
reserve van € 48 mln tegenover staat. Het ontwikkelbedrijf is een instrument dat provincie breed kan 
worden ingezet en om die reden niet aan één specifiek beleidsterrein te koppelen valt. 
 
Om de exploitatie uitgaven en investeringen te kunnen doen beschikt de provincie over diverse 
inkomstenbronnen. De herkomst van beschikbare middelen is in 2015 als volgt verdeeld: 
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Leges en heffingen 9,1 mln

Overige baten 18,3 mln
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Financieel kader 
 
De Najaarsbrief sloot af met voor 2015-2019 een vrije ruimte van € 85 mln. Gezien de ontwikkeling 
van de immunisatieportefeuille1 en rekening houdend met een positief rekeningresultaat over 2014, 
kan die (horizon-)ruimte worden opgetrokken naar circa € 107 mln. Dit zijn echter grotendeels 
incidentele middelen die alleen mogen worden aangewend voor incidentele uitgaven. 
 
Actualisering financieel kader 2015-2020 
 X € mln 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

a. Begrotingssaldo nominaal 
Doorgeschoven ruimte eerdere 
jaren 
Begrotingssaldo Najaarsbrief 

14 
  -9 
5 

6 
 14 
20 

9 
 11 
20 

0 
 20 
20 

1 
 19 
20 

4 
  0 
4 

b. Ontwikkeling MRB-opbrengst 3 3 3 3 3 3 
c. Prognose m.b.t. provinciefonds - - - - - - 
d. Herijking raming treasury - - 5 10 10 10 
e. Voorlopig rekeningresultaat 2014  9,2 - - - - - 
f. Overige financiële actualiseringen 2,4 - 10,5 - 6,9 - 7,8 - 5,5 - 5,5 
 Prognose financieel kader 19,6 

 
12,5 
 

21,1 
 

25,2 
 

28,5 
 

11,5 

 Totaal periode 2015-2019 106,9 mln 
 

 

 
Nadere toelichting bij onderdelen van de tabel: 
 
a) Begrotingssaldo Najaarsbrief 
Vertrekpunt is het eindsaldo van de Najaarsbrief 2014 (PS 63/14). Dat er voor 2016-2019 4x € 20 
mln beschikbaar is, is vooral te danken aan het feit dat er (incidentele) middelen uit voorgaande jaren 
zijn doorgeschoven. Structureel gezien loopt de vrije ruimte in 2020 terug naar € 4 mln. Bijlage 2 
geeft een beknopte terugblik op de ontwikkeling van het begrotingssaldo. 
 
b) Ontwikkeling opcentenopbrengst MRB 
De opcentenopbrengst MRB over 2014 is uitgekomen op € 251,7 mln tegenover een raming van 
€ 250 mln. Het belastingjaar 2014 had als bijzonderheid de vervallen fiscale vijstelling voor zuinige 
auto’s en een nieuw regime voor oldtimers. Op grond van de belastingcapaciteit per 1-1-2015 
(wagenpark in aantallen en gewicht) mag voor 2015 e.v. worden uitgegaan van een opbrengst-
niveau van € 253 mln structureel. De inflatiecorrectie en afnemende groei van de belastingcapaciteit 
houden elkaar min of meer in evenwicht. In de paragraaf sturingsvariabelen wordt ingegaan op de 
sturingsopties. 
 
c) Uitkering provinciefonds 
De raming van de algemene uitkering provinciefonds blijft ongewijzigd. In de afgelopen jaren zijn de 
budgettaire consequenties van de lagere uitkering uit het provinciefonds (in 2015 bedraagt de 

                                                      
1 Dat is de portefeuille van beleggingen met als doel jaarlijks een vast rendement te realiseren ten 
behoeve van de begroting. De immunisatieportefeuille is ingesteld uit de opbrengsten van de verkoop 
van het provinciale belang in Essent.  
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uitkering € 10 mln) verwerkt in de provinciale begroting. Op de achtergrond speelt verder het 
volgende: 
o Vanaf 2016 krijgen we mogelijk te maken met een negatieve algemene uitkering. Dit is in strijd 

met de wet en een zorgelijke ontwikkeling. Het is aan de fondsbeheerders (BZK en Financiën) om 
met een oplossing te komen; de meicirculaire 2015 zal hierover duidelijkheid moeten verschaffen. 

o Een andere factor van betekenis vormen de zogenoemde opschalingskortingen (uitnamen in 
relatie tot het verminderen van het aantal provincies en politieke ambtsdragers). De vraag is in 
hoeverre die kortingen bij een volgende kabinetsperiode kunnen worden teruggedraaid, omdat 
de opschaling niet doorgaat. 

o Eind 2015 zal in IPO-verband een advies op tafel moeten liggen over het transparanter maken 
van het verdeelmodel dat toekomstbestendig is voor nieuwe verdeelvraagstukken. De crux zit hem 
in het inpassen van de decentralisatie-uitkering natuur en de BDU verkeer en vervoer. Bovendien is 
het huidige verdeelmodel nodeloos ingewikkeld.  
De bedoeling is dat na een overgangstraject in 2018 een nieuw verdeelmodel in werking treedt. 
Brabant heeft onderstreept dat er geen herverdeeleffecten mogen optreden. 

 
d) Herijking raming treasury 
De lage kapitaalmarkt- en geldmarktrente en de invoering van verplicht schatkistbankieren hebben 
behoorlijke invloed op ons doelrendement van € 122,5 mln. Om een zo goed mogelijk rendement te 
behalen, wordt ook (her-)belegd via leningen aan decentrale lichamen (gemeenten en waterschap-
pen). Binnen de immunisatieportefeuille kunnen de lagere rendementen t/m 2016 budgettair worden 
opgevangen door o.a. een hogere dividendopbrengst van Enexis. Dit past binnen de afspraken van 
het zogenaamde ‘gesloten rente- en dividendsysteem’, waarbij mee- en tegenvallers elkaar compen-
seren. De immunisatieportefeuille laat voor 2014-2016 per saldo een voordelig resultaat zien dat kan 
worden gebruikt om de tekorten in de jaren 2017 e.v. af te dekken, waarbij een beroep wordt 
gedaan op de Dividend- en rentereserve ad € 57 mln2. In dit perspectief kan de reservering die 
onderdeel vormde van de voorjaarsnota worden geschrapt. Het begrote rendementsniveau keert 
zodoende terug naar € 122,5 mln. 
 
e) Voorlopig rekeningresultaat 2014 
Het voorlopig netto3 besteedbaar rekeningresultaat 2014 bedraagt € 9,2 mln. Dit is een voorlopig 
bedrag dat nog kan wijzigen als gevolg van laatste boekingen onder meer als gevolg van de 
waardering van deelnemingen. De nieuwe staten stellen de jaarrekening op 22 mei 2015 vast. Zij 
nemen daarbij geen besluiten over de aanwending van het netto besteedbaar rekeningresultaat. 
Het uiteindelijke netto besteedbaar rekeningresultaat 2014 valt vrij naar de algemene middelen en is 
daarmee onderdeel van het financieel kader voor de komende bestuursperiode. 
 
f) Overige financiële actualiseringen 
Naast de inkomstenontwikkelingen (b, c en d) en het verwachte rekeningresultaat (e) speelt op dit 
moment een beperkt aantal andere financiële zaken die in het financieel kader verwerkt dienen te 
worden. Andere financiële zaken komen pas naar voren bij de eerstvolgende bestuursrapportage en 
financiële doorlichting. Op dat moment zal ook gekeken worden naar de stand van de reserves, in het 
bijzonder de Risicoreserve. In de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (juni 2014) en in 
                                                      
2 Bij de Najaarsbrief 2014 is besloten om de Dividend- en rentereserve ad € 20 mln samen te voegen met de Indexatiereserve 
ad € 37 mln. 
3 Het bruto rekeningresultaat wordt deels gereserveerd voor het dekken van overhevelingsvoorstellen. Dat zijn voorstellen 
waarbij de financiële verplichting door is geschoven naar een volgend boekjaar waarbij er in het desbetreffende jaar geen 
financiële ruimte is om de verplichting te dekken. Na aftrek van de overhevelingsvoorstellen resteert het netto, vrij besteedbare, 
rekeningresultaat. Besluitvorming over de overhevelingsvoorstellen vindt plaats bij de behandeling van de jaarrekening in PS.  
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de Begroting 2015 is afgesproken om voor de ratio weerstandsvermogen een bandbreedte aan te 
houden van 0,75-1,25. Boven de 1,25-norm kan besloten worden om de niet benodigde 
weerstandscapaciteit terug te laten vloeien naar de algemene middelen in casu de begrotingsruimte. 
 
De volgende zaken zijn in de actualisering van het financieel kader meegenomen. 
 
• Vrijval bestuursakkoordmiddelen (€ 5 mln) 

In 2015 komt een eind aan de middelen die geoormerkt waren voor het Bestuursakkoord Tien 
voor Brabant. In totaal ging het om een volume van € 235 mln. De eindstand is aldus: 
o Van de € 195 mln programmamiddelen is in totaal € 187 mln besteed c.q. verplicht en is € 3 

mln gereserveerd voor de transitie Dienst Landelijk Gebied (DLG). De nog resterende € 5 mln 
vallen vrij ten gunste van de algemene middelen. 

o Van de € 40 mln aan buffermiddelen is bij de Najaarsbrief 2014 € 8 mln aangewend en 
€ 20 mln gereserveerd voor de cofinanciering van het Deltaprogramma en € 12 mln voor de 
bereikbaarheid van Eindhoven Airport. 

 
• Omgevingsdiensten (€ 1,4 mln voor 2015 t/m 2018) 

De provincie is zowel opdrachtgever als eigenaar van de drie Brabantse omgevingsdiensten. 
Vanaf de start hebben de omgevingsdiensten te kampen hebben met allerlei aanloop perikelen, in 
het bijzonder de diensten voor Midden-West en Noord. Dat leidt tot een structureel knelpunt van 
€ 1,4 mln. Provinciale Staten hebben hier op 6 maart jl. reeds ingestemd met het beschikbaar 
stellen van extra middelen hiervoor.  

 
• Openbaar vervoer voor 16/17 jarigen (eenmalig 4,75 mln)  

Het huidige 16-17 jarigen OV-reisproduct kent een looptijd tot 1 september 2015. Doel van het 
product is dat reiskosten voor minderjarige MBO’ers bij de schoolkeuze geen hoge drempel 
mogen opwerpen. De verwachting is dat op 1 januari 2017 het landelijke OV-studentenreisrecht 
ook voor minderjarige MBO-studenten beschikbaar is. Om deze periode te overbruggen, hebben 
Provinciale Staten op 6 maart een besluit genomen om het Brabantse 16-17 jarigen OV-
reisproduct te continueren tot 1 januari 2017.  

 
• Indexering personeelslasten (€ 5,5 mln per jaar structureel)  

De personeelslasten zijn in de meerjarenraming alleen voor deze bestuursperiode geïndexeerd. 
Vanaf 2016 zijn de personeelslasten niet meer geïndexeerd (de meerjarenkredieten zijn feitelijk 
prijspeil 2012), dit moet alsnog gebeuren omdat er anders een tekort op de personeelslasten zal 
ontstaan. Om de meerjaren budgetten op het juiste prijspeil (2016) te brengen wordt het budget 
vanaf 2016 nu verhoogd met € 5,5 mln per jaar. In de toekomst zullen de 
personeelskostenbudgetten meelopen in de reguliere aanpassing van de meerjarenraming aan de 
prijsontwikkeling.  

 
• Aanvullende bijdrage Roode Vaart (eenmalig € 0,85 mln eenmalig) 

De totale projectkosten van het project Roode Vaart bedragen € 19,8 mln. De provincie heeft 
hiervoor eerder reeds een bijdrage van € 6,3 mln toegezegd. Nadien is er discussie ontstaan 
over de BTW-component in de rijksbijdrage aan dit project, waardoor er een tekort ontstaan is 
van € 1,7 miljoen op de totale projectkosten. Ter dekking hiervan draagt de provincie eenmalig 
€ 0,85 mln extra bij. Het rijk stelt eveneens 8,5 ton extra beschikbaar.  
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Sturingsvariabelen 
 
De mogelijkheden om het financiële kader te verruimen zijn beperkt. Hiervoor is stilgestaan bij het oud-
voor-nieuw-principe, herijking van de treasuryraming en eventuele actualisering van de Risicoreserve 
(mede afhankelijk van de financiële afwikkeling van het project A59). Hierna worden enkele 
sturingspunten met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting aangestipt. 
 
In de nieuwe raming van de opcentenopbrengst MRB ad € 253 mln structureel is rekening gehouden 
met een jaarlijkse inflatiecorrectie van het opcententarief met 1,0% (was 1,5%). Niet ondenkbeeldig is 
dat het inflatiepercentage lager uitvalt of dat de belastingcapaciteit de komende jaren sterker afneemt 
(trend naar kleinere en lichtere auto’s) dan geraamd. In dat geval kan ervoor gekozen worden het 
opcententarief zodanig bij te stellen dat het doelniveau van € 253 mln overeind blijft en onze 
meerjarenbegroting in stand kan blijven zonder bezuinigingsmaatregelen te hoeven doorvoeren.  
 
Eén opcent correspondeert met opbrengst van circa € 3,3 mln. Het is een politieke beslissing om het 
tarief al of niet aan te passen. In de rangorde van provinciale opcenten staat Brabant op de 10e 
plaats met 76,1 opcenten (hoogste tarief Zuid-Holland met 95,0 opcenten; laagste tarief Noord-
Holland met 67,9 opcenten). 
 
Ter nadere toelichting: 
o De jaarlijkse € 253 mln wordt opgebracht door 1,3 miljoen auto’s (exclusief vrijstellingen en 

schorsingen). Dat betekent een opcentenheffing van gemiddeld € 200,- per auto. 
o In het geval het opcententarief niet wordt geïndexeerd (geraamde indexatie nu 1,0%) en 

gefixeerd op 76,1 opcenten, dan komt de begrote opcentenopbrengst 2015-2019 in totaal € 12 
mln lager uit (geraamde € 253 mln in 2015 en 2016 loopt stapsgewijs terug naar € 248 mln in 
2019). 
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Beleidsafwegingen 
 
Aan het einde van de vorige bestuursperiode (na behandeling van de begroting 2015) is afgesproken 
dat in de uitvoering van het ingezette beleid tegen budgettaire afwegingen aan wordt gelopen, “het 
aan de nieuwe Staten is om te bezien of, en zo ja hoeveel, aanvullende middelen voor de uitvoering 
nodig zijn. In die gevallen zal er een voorstel worden aangeleverd voor de integrale afweging t.b.v. 
de nieuwe bestuursperiode”. Hierbij gaat het om voorstellen om de continuïteit van beleid te borgen 
die om die reden mee dienen te worden genomen in de integrale afweging van de onderhandelende 
politieke partijen. Op de eerste plaatst gaat het daarbij om de volgende uitvoeringsknelpunten: 
  
• Omgevingsdiensten/ Natuurbeschermingswet (€ 3,7 mln eenmalig) 

Naast de aanloopperikelen bij de omgevingsdiensten is er een achterstand ontstaan bij de 
afhandeling van de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet. Een nieuw 
bestuur en PS zal in 2015 een besluit moeten worden genomen of deze uitvoering prioriteit heeft. 
Voor het wegwerken van de achterstand is € 1,6 mln benodigd.  
Door aantrekkende economische activiteiten is sinds het eind van 2014 een groei te zien in het 
aantal vergunningsaanvragen en ontheffingen. Dat leidt tot meerwerk t.o.v. de begroting 2015 
van de omgevingsdiensten. Voor 2015 levert dit een knelpunt op van € 2 mln omdat er geen 
sprake is van een volledige kostendekking uit leges. De verwachting is dat daarnaast minimaal 
twee van de drie Brabantse omgevingsdiensten een negatief rekeningresultaat over 2014 zullen 
behalen. Ingeschat wordt dat de provinciale bijdrage uitkomt op € 0,95 mln. Ter afdekking van dit 
risico heeft de provincie in het verleden een voorziening getroffen, € 0,85 mln, waardoor er nog 
een tekort resteert van € 0,1 mln. 

 
• Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (€ 2 mln eenmalig) 

Voor de afbouw van het oude stelsel en een tijdige vorming van de collectieven voor agrarische 
natuur- en landschapsbeheer een extra eenmalig bedrag van circa € 2 miljoen nodig. 

 
Naast deze uitvoeringsknelpunten brengen wij in beeld het in de Staten vastgestelde beleid dat nog 
doorloopt in de nieuwe bestuursperiode, maar waarvoor in de periode 2015–2019 geen of 
onvoldoende (financiële) middelen zijn gereserveerd, en beleid waar in de afgelopen bestuursperiode 
met instemming van GS (en de Staten) een start mee is gemaakt en waarvoor in de nieuwe 
bestuursperiode een afweging moet worden gemaakt om er (financiële) middelen voor beschikbaar te 
stellen. Het betreft de onderstaande punten: 
 
• Economisch programma 2020 (€ 42,5 mln 2015–2019, daarna naar schatting € 9 mln p.j.) 

In de afgelopen bestuursperiode(s) is het economisch beleid van de provincie voornamelijk 
gefinancierd met incidentele exploitatiemiddelen. Tegelijkertijd is er in het Economisch Programma 
2020 een stevig ambitieniveau neergelegd: versterking van de innovatiekracht, een goed 
functionerende arbeidsmarkt, ruimte voor ondernemen en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 
werken, wonen en recreëren. Om de ambities uit dit programma in de nieuwe bestuursperiode te 
kunnen doortrekken, zijn additionele middelen benodigd. Voor het organiseren van de basistaken 
rondom economisch beleid is voor de nieuwe bestuursperiode € 42,5 mln benodigd en daarna 
naar schatting jaarlijks structureel € 9 mln. NB: in de afgelopen bestuursperiode is ervaring 
opgedaan met het deels revolverend financieren van de programmatische ambities, ook buiten de 
investeringsfondsen 2e tranche investeringsstrategie. In de nieuwe bestuursperiode kan dit voor 
een deel van de opgaven een af te wegen alternatief zijn. 
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• Uitvoeringsprogramma Agrofood (€ 26,3 mln 2015-2019) 
Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa behoren. Dat is onze 
ambitie voor de volledige keten van primaire producenten, hun toeleveranciers (genetica, 
uitgangsmaterialen, feed), de verwerkers van voedsel en andere agrarische producten, inclusief 
de verpakkingsindustrie, de logistiek en de retail. Deze ambitie is vastgelegd in de 
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020 (UBA), die op 27 augustus 2013 door 
Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Hiervoor is het noodzakelijk om de Agrofoodsector te 
innoveren en verduurzamen vanuit een economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief. In 
het bestuursakkoord 2011–2015 was in totaal € 9,4 mln gereserveerd voor uitvoering van de 
UBA. Hoewel de UBA een looptijd heeft tot en met 2020, zijn er nog geen middelen 
gereserveerd voor de bestuursperiode 2015–2019. 

 
• Nieuwe ambitie PMWP (€ 30–35 mln 2016-2021)  

De planvorming voor het Provinciaal Milieu beleidsplan (PMP) en het Provinciaal Waterplan 
(PWP) is samengevoegd. Met als doel te komen tot één geïntegreerd plan PMWP 
(Statenmededeling 24 juni 2014, nr. 3647374). Het Deltaprogramma (dat in 2015 zal landen in 
het PMWP) is separaat beschreven. 
In oktober 2014 hebben de Staten gekozen voor het duurzaamheidscenario. Op basis van dit 
scenario worden de opgaven voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving alsook de 
opgaven voor een toekomstbestendige groene economie uitgewerkt. Het PMWP verbindt de 
bodem, water- en milieuopgaven aan andere opgaven waaronder natuur, (vrijetijds)economie, 
gezondheid, agrofood, mobiliteit en sociaal-culturele opgaven. 
Binnen de water- en milieuopgaven heeft de provincie veel wettelijke taken (moeten). Daarnaast 
nodigt het PMWP partners uit om gezamenlijk een aantal ambities waar te maken (willen).  
We hebben wettelijke taken op het gebied van waterbeleid (moeten), waarbij de middelen 
toereikend zijn. In de periode 2016 t/m 2021: € 61,5 miljoen. Dit is toereikend en noodzakelijk 
om aan de verplichtingen waaronder KRW te kunnen voldoen. Op milieubeleid kennen wij idem 
een wettelijke taak (moeten). In de periode 2016 t/m 2021 is ruim €35 miljoen (excl. 
Omgevingsdiensten tot circa € 57,5 miljoen en het nieuwe bodemconvenant, ruim € 26 miljoen 
voor de periode 2016-2020 ) beschikbaar. 
Daarnaast hebben wij een ambitie (willen). De opgaven die voortkomen uit het 
duurzaamheidsscenario vragen om een totaal bedrag van € 30 - 35 miljoen aan provinciale 
bijdragen (periode 2016 t/m 2021). N.B. dit is exclusief Deltaprogramma. 

 
• 2e tranche deltaprogramma (€ 30 mln 2016-2021) 

In het Deltaprogramma (waterveiligheid en zoetwater) en de Zuidwestelijke Delta (m.n. het 
Volkerak-Zoommeer) zijn de provincies nu aan zet om het gekozen beleid tot realisatie te 
brengen, samen met het rijk en de regionale partners. Voor beide programma’s zijn najaar 2014 
de hoofdlijnen vastgesteld. Van de provincie wordt cofinanciering verwacht. Onder voorbehoud 
van Statenbesluit nov-2015 (vaststelling PMWP2016-2021) en vooruitlopend op concrete 
afspraken met partners, gaat het in de periode 2016-2021 om provinciale bijdragen van totaal € 
30 mln, voor zover nu te voorzien (concrete invulling zie bijlage). Hiermee worden veel middelen 
van Rijk (Deltafonds) en derden aangetrokken.  
 
Van de benodigde  €30 mln is tweederde (€20 mln) reeds een harde verplichting en is allocatie 
wenselijk voor de hele planperiode 2016-2021. Voor eenderde (€10 mln) hangt het momentum 
af van voortgang en van zicht op het aantrekken van cofinanciering (Rijk, regio, EU, privaat). 
Voor dat eenderde deel (€10 mln) is het een optie om, conform het principe ‘geld volgt beleid’, 
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eerst een reservering te maken en rond 2017 een besluit te nemen over allocatie, o.b.v. de dan 
beschikbare informatie. Voordeel van een werkwijze met een (publiekelijk zichtbare!) reservering 
is dat het provinciaal bestuur sturing houdt op de uiteindelijke besteding, partners vertrouwen geeft 
(bijv. in realisatie van rivierverruiming), maar partners ook prikkelt om voortgang te boeken (bijv. 
op de transitie in zoetwaterstrategie hoge zandgronden).  

 
• Cofinanciering Europese programma’s (€ 52 mln 2015-2020) 

De verschillende doelstellingen uit de Agenda van Brabant sluiten perfect aan bij de doelstellingen 
uit de Europa 2020 strategie (slimme, duurzame en inclusieve groei). In tijden van bezuinigingen 
is het noodzakelijk dat wij optimaal en op een slimme manier gebruik maken van de kansen die 
Europa ons biedt. Een belangrijk instrument hierbij is de Regionale Innovatie Strategie op basis 
van Slimme Specialisatie (RIS3) die samen met Limburg, Zeeland en de Triple-Helix partners is 
opgesteld.  
 
De Europese middelen voor Brabant in de programma’s OP Zuid, POP en Interreg bedragen 
gezamenlijk ongeveer € 185 mln. Deze middelen worden gecofinancierd vanuit het Rijk, 
provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en kennisinstellingen en leiden al snel tot een 
multiplier van tenminste 3,3. Dit betekent een bruto investering van meer dan € 600 mln in 7 jaar 
tijd in Brabant. Het is voor de provincie dan ook noodzaak om goed en adequaat in te zetten op 
bovengenoemde programma’s.  
 
In de afgelopen bestuursperiode is er voor de helft van de benodigde middelen (€ 51 mln) een 
allocatie gedaan vanuit de meerjarenbegroting. Bij het nieuwe bestuursakkoord dienen 
maatregelen genomen te worden om deze allocatie te bestendigen en de nog ontbrekende 
cofinanciering van € 52 mln in te vullen. De mogelijkheden om deze cofinanciering te vinden 
binnen de bestaande provinciale begroting zijn uitgeput. Dat betekent dat de nog ontbrekende 
cofinanciering gevonden moet worden binnen de vrije begrotingsruimte.   

 
• Cultuur (€ 5-7 mln p.j. vanaf 2015) 

In de afgelopen bestuursperiode hebben PS middels een motie het college verzocht om in beeld 
te brengen wat de noodzakelijke behoeften van de provinciale culturele basis zijn en zo nodig 
met voorstellen te komen om de organisatie en financiering ervan zeker te stellen. N.a.v. de 
aangenomen PS-motie 23 ‘structurele middelen cultuur’ hebben GS eind 2014 een aantal 
scenario’s op hoofdlijnen gepresenteerd (Statenmededeling 3726559) waarin het college de 
zorg die uit de motie spreekt deelt. Het realiseren van de huidige culturele basis is kwetsbaar, 
omdat de provincie een deel ervan met incidentele middelen heeft gefinancierd. Om deze in 
beeld te brengen zijn er drie scenario’s uitgewerkt: 

 
- Scenario 1 ‘ga terug naar start’: De middelen die de provincie op de meerjarenbegroting 

voor cultuur heeft bestemd (circa € 20 mln), vormen de basis voor dit scenario. Er zijn geen 
incidentele middelen meer t.b.v. de provinciale culturele basis; 

- Scenario 2 ‘ga door op de ingeslagen weg’: We gaan door op de in de afgelopen 
bestuursperiode ingeslagen weg. Door de huidige incidentele gelden (€ 5 mln p.j.) structureel 
te maken, kunnen we de ingezette ontwikkeling verder uit bouwen; 

- Scenario 3 ‘speel uw troef’: Cultuur inzetten om d.m.v. creativiteit de ontwikkeling 
(economisch en sociaal) van Brabant te bevorderen conform de vastgestelde cultuuragenda. 
Benodigde middelen (€ 7 miljoen p.j. t.o.v. de huidige meerjarenraming). 
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Eén organisatiekostenbudget 
 
De rol van de provincie in de Brabantse samenleving verandert. We ontwikkelen ons naar een 
netwerkende, opgavegestuurde en flexibele overheid. Dit vraagt om een provinciale organisatie die is 
toegerust op deze veranderende rol en positie van de provincie in het Netwerk Brabant. Dit betekent 
dat er opgave gestuurd wordt gewerkt en flexibel gekozen moet kunnen worden om taken zelf te 
doen, samen te doen met partners in het netwerk of te laten doen door andere organisaties. 
Randvoorwaarde daarbij is dat de doelen op een effectieve wijze bereikt worden en dat de 
taakuitvoering op een efficiënte wijze (met ‘lean’ processen) plaatsvindt.  
 
Het vraagt dat we als organisatie bewust kiezen welke (schaarse) capaciteit gekoppeld wordt aan de 
opgave, welke competenties er nodig zijn voor de opgave (juiste mens op de juiste plek), etc. Het 
vraagt ook dat de organisatie slagvaardig en flexibel kan handelen als (tijdelijk) nieuwe capaciteit 
nodig is: flexibilisering van de capaciteitsinzet. En dat alles binnen de beschikbare budgetten. Ook is 
het belangrijk dat er een effectieve sturing plaatsvindt op de relatie tussen input (benodigde middelen 
(geld/capaciteit) en het te realiseren resultaat (output). Het gaan werken met één integraal 
organisatiekostenbudget zal dit bevorderen.  
 
Hiervoor dienen met Provinciale Staten afspraken te worden gemaakt (bijvoorbeeld voor een 
bestuursperiode) wat het totale budget is dat beschikbaar is voor het functioneren van de ambtelijke 
organisatie en de randvoorwaarden waarbinnen dit besteed kan worden. Het betreft hier de kosten 
voor eigen personeel, voor inhuur externe deskundigheid en capaciteit, voor ontwikkeling van de 
organisatie en voor materiële overhead zoals ICT, huisvesting enz. De inzet tussen de diverse soorten 
kosten is flexibel te bepalen door GS en ambtelijk management. Richting PS wordt verantwoord op het 
totale organisatiekostenbudget. Groot voordeel van dit scenario ten opzichte van de huidige situatie is 
dat de strikte grenzen tussen eigen capaciteit, ingehuurde capaciteit en materiële overhead verdwijnen 
en dat de hiervoor beschikbare middelen flexibeler en daarmee effectiever en efficiënter ingezet 
kunnen worden.  
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Risicomanagement 
 
Brabant is een ondernemende provincie. Om kansen te benutten zal de provincie een bepaalde mate 
van risicobereidheid moeten hebben. Anderzijds dienen overheden op een verantwoorde manier met 
de publieke middelen om te gaan en de risico’s goed te beheersen. Het gaat dus steeds om de juiste 
afweging tussen maatschappelijk rendement en risico en de daarbij behorende beheersmaatregelen. 
Risicomanagement is daarbij een belangrijk instrument. Niet alleen een instrument om risico’s te 
beheersen zodat de provinciale doelen gehaald worden, maar ook om de bestuurlijke afweging 
tussen strategische keuzes, risicoprofiel, risicobereidheid en het beschikbare weerstandsvermogen te 
ondersteunen. De provincie deed en doet al veel aan risicomanagement. Maar het 
overheidslandschap wijzigt en de samenleving verandert. Daarom is besloten om een extra impuls te 
geven aan de doorontwikkeling en actualisatie van het beleid voor risicomanagement. In 2014 
hebben GS een beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. 
 
Risicomanagement biedt geen 100% garantie dat gebeurtenissen met een negatief gevolg niet meer 
zullen optreden, of dat alle kansen worden benut. Het geeft wel de zekerheid dat de provincie vooraf 
de benutting van kansen en de beheersing van risico’s zorgvuldig heeft afgewogen. Voor het 
monitoren van risico’s is de ratio weerstandsvermogen een belangrijke indicator. Een stabiel meerjarig 
beeld van deze indicator geeft aan dat risicomanagement zorgvuldig plaatsvindt en tot stand komt 
volgens een gestructureerd risicomanagementsysteem. Er wordt geen absolute norm gesteld voor de 
bepaling van de ratio. De provincie is zelf verantwoordelijk voor het formuleren van de beleidslijn en 
normering. Het hanteren van een bandbreedte voorkomt dat elk nieuw risico of wijziging in bestaand 
risico leidt tot het treffen van financiële maatregelen. 
 
De bandbreedte uit de Begroting 2015 voor de ratio weerstandsvermogen als indicator is 0,75 tot 
1,25. Onder de 0,75 zijn maatregelen nodig de beschikbare weerstandscapaciteit aan te vullen. 
Boven de 1,25 kan besloten worden de niet benodigde weerstandscapaciteit terug te laten vloeien de 
algemene middelen. Besluitvorming over het aanvullen of afromen van de weerstandscapaciteit vindt 
plaats bij de integrale afweging bij de voorjaarsnota en/of najaarsbrief. Voor het begrotingsjaar 
2015 is de weerstandscapaciteit € 219,8 mln en kunnen binnen deze middelen de restrisico’s 
(€ 252,5 mln, ratio weerstandsvermogen is 0,91) opgevangen worden, zonder dat hiervoor 
beleidswijzigingen noodzakelijk zijn. De laatste stand van zaken rondom de risico’s die de provincie is 
aangegaan, is opgenomen in de jaarrekening 2014, die eind mei 2015 in PS wordt vastgesteld. De 
risico’s zijn afgedekt in de risicoreserve en de reserve ontwikkelbedrijf (incl. voorzieningen). 
 
Programmatische Aanpak Stikstof (risico: € 70–90 mln eenmalig) 
De inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in 2015 kan forse maatschap-
pelijke, bestuurlijke, juridische en financiële gevolgen hebben voor de provincie. Om die reden is op 
initiatief van Noord-Brabant een passage over gedeelde verantwoordelijkheden en aansprakelijk-
heden in het PAS-programma opgenomen. De druk op de uitvoering van herstelmaatregelen in en 
rond Natura2000-gebieden en de noodzakelijke grondverwerving leidt op termijn mogelijk tot een 
tekort voor het realiseren van de volledige EHS. Dit risico op een tekort is vooralsnog geraamd op 
€ 70 - 90 mln en zal aan de orde dienen te komen bij de evaluatie van het Natuurpact in 2016, en 
zal de komende bestuursperiode overstijgen.  
Op korte termijn moet tevens een oplossing worden gevonden voor het verschil in kasritme tussen de 
beschikbaarheid van middelen van het Rijk voor verwerving en inrichting van de EHS enerzijds en de 
snelheid waarop deze middelen nodig zijn op basis van de urgentie die de PAS met zich meebrengt 
anderzijds.  
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Begrotingsregels 
 
De uitgangspunten en hoofdlijnen voor het financiële proces zijn oktober 2014 vastgelegd in een 
nieuwe Financiële verordening (PS 35/14). Provinciale Staten hebben 6 maart jl. een 
wijzigingsvoorstel vastgesteld dat rekening houdt met de beoogde nieuwe planning en controlcyclus 
(PS 12/15). In het verlengde daarvan is het nuttig ook enkele financieel-inhoudelijke afspraken vast te 
leggen. Deze afspraken zijn bedoeld als hulpmiddel voor de begrotingsopstelling en het op orde 
houden van onze financiën. De regels moeten zorg dragen voor bestuurlijke rust, eenvoud en 
duidelijkheid vanaf het politieke debat tot en met de uitvoering van de begroting. De spelregels 
moeten aansluiten bij de behoefte van Provinciale Staten en concreet genoeg zijn voor de uitvoering 
door Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie. 
 
In het vorige bestuursakkoord is een belangrijke plaats ingeruimd voor het oud-voor-nieuw-principe. 
Ook voor de nieuwe bestuursperiode blijft dit een leidend principe. Om dit gerichter in de praktijk te 
brengen en inzichtelijker te maken, worden de volgende begrotingsregels voorgesteld: 
o Geld volgt beleid: middelen worden pas in de begroting opgenomen als de doelen en 

beleidsprestaties helder zijn. Door middel van de drie w-vragen (wat willen we bereiken, wat 
doen we ervoor en wat mag het kosten?) wordt gewaarborgd dat PS invulling kunnen geven aan 
hun kaderstellende en controlerende rol. 

o Voorstellen tot nieuw beleid of beleidsintensivering worden betrokken bij de integrale afweging. 
Die afweging strekt zich uit over de volle breedte van de begroting, zowel exploitatiebegroting als 
investeringsbegroting. 

o Begroting structureel en reëel in evenwicht: dit betekent dat structurele taken en daaraan 
verbonden lasten, zowel programmalasten als apparaatslasten, structureel worden gedekt. 
 

Een uitwerking van deze begrotingsregels is opgenomen in bijlage 1. Hiermee wordt invulling 
gegeven aan de op te stellen regels zoals genoemd in artikel 7 van de Financiële verordening, 
namelijk: ‘Gedeputeerde Staten stellen voor het goed functioneren van het begrotings- en 
verantwoordingsproces financiële begrotingsregels op en leggen deze ter informatie voor aan 
Provinciale Staten’.  
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Bijlage 1: Begrotingsregels        
 
Inleiding 
Provinciale Staten hebben in een nieuwe Financiële verordening (PS 35/14) de uitgangspunten 
vastgelegd voor het financiële beleid en voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële 
organisatie. Met die verordening geven PS sturing aan het financiële proces. De feitelijke uitvoering is 
in handen van Gedeputeerde Staten die hiervoor, conform artikel 7 van de verordening, nadere 
begrotingsregels opstellen. 
 
Het beheer van de vermogenspositie ligt besloten in de treasuryfunctie waarvoor de uitgangspunten 
regels zijn bepaald in de Treasuryverordening (instrument van PS) en ons Treasurystatuut (instrument 
van GS) en kunnen in dit verband buiten beschouwing blijven. Ook zijn er specifieke financiële 
spelregels vastgelegd in het Beheersstatuut ontwikkelbedrijf en de Legesverordening.  
 
Doelstelling 
De begroting speelt in onze bestedingshuishouding een centrale rol. In de begroting worden de 
beleidsprioriteiten vastgelegd en met het vaststellen van de begroting door PS worden GS gemachtigd 
tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen. De hieronder geformuleerde 
begrotingsregels zijn bedoeld als hulpmiddel voor de begrotingsopstelling en het op orde houden van 
onze financiën. De regels moeten zorg dragen voor bestuurlijke rust, eenvoud en duidelijkheid vanaf 
het politieke debat tot en met de uitvoering van de begroting. De spelregels moeten aansluiten bij de 
behoefte van Provinciale Staten en concreet genoeg zijn voor de uitvoering door Gedeputeerde 
Staten en de ambtelijke organisatie. 
 
De spelregels en beleidsafspraken hebben geen eeuwigheidswaarde. De wereld om ons heen 
verandert, provinciale taken wijzigen en in tijden van financiële krapte is er de noodzaak om 
voortdurend bij te sturen. Het verdient aanbeveling om de regels periodiek te herijken. Een logisch 
moment hiervoor is het begin van een nieuwe bestuursperiode. 
 
Drie hoofdregels 
 
1. Geld volgt beleid 
Middelen worden pas in de begroting opgenomen als de doelen en beleidsprestaties helder zijn. 
Door middel van de drie w-vragen (wat willen we bereiken, wat doen we ervoor en wat mag het 
kosten) wordt gewaarborgd dat Provinciale Staten invulling kunnen geven aan hun kaderstellende en 
controlerende rol. 
Dit kan worden gewaarborgd door de volgende nadere afspraken: 
• Nieuw beleid volgt het principe van Sturen met kaders (PS 56/06 en PS 27/10) waarbij de 

begrotingswijziging onderdeel is van de kaderstellende nota. 
• Periodiek (minimaal eens per 4 jaar) vindt op basis van een (tussentijdse) beleidsevaluatie 

besluitvorming plaats over het voortzetten van taken. 
• Aan het structureel maken van incidentele taken en daarmee verbonden middelen ligt altijd een 

beleidsevaluatie ten grondslag. 
• Middelen waarvoor doelen en beleidsprestaties niet helder zijn, blijven beschikbaar op een 

stelpost (binnen de gemaakte afspraken voor beleidsuitvoering). 
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2. Integrale afweging, inclusief oud-voor-nieuw 
Voorstellen tot nieuw beleid of beleidsintensivering worden betrokken bij de integrale afweging. Deze 
afweging strekt zich uit over de volle breedte van de exploitatiebegroting (programma-uitgaven, 
inkomsten, reserves en begrotingsruimte) en investeringskredieten.  
Dit kan worden gewaarborgd door de volgende nadere afspraken: 
• De ruimte voor integrale afweging wordt bepaald door het saldo van lasten en baten (na 

bestemming van reserves) bij ongewijzigd beleid. Die ruimte kan incidenteel zijn of structureel. 
• Gedeputeerde Staten hebben de mogelijkheid, indien voorstellen verder reiken dan de 

beschikbare middelen, voorstellen te doen om bestaande middelen in te zetten ter integrale 
afweging (inclusief de beleidsafweging die daaraan gekoppeld is). 

• Bij moties geven Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten de opdracht om een voorstel nader 
uit te werken. Deze voorstellen worden bij de perspectiefnota integraal afgewogen binnen het 
totaal van de voorstellen. 

• Amendementen (voorstel tot wijziging van de begroting) van PS zijn altijd voorzien van een 
dekkingsvoorstel. 

• Lastenoverschrijdingen moeten in eerste instantie worden opgevangen door herschikkingen binnen 
het betrokken beleidsveld. 

• Onderuitputtingen (achterblijven van feitelijke last bij de in de begroting opgenomen bedragen) 
vallen in principe vrij voor algemene middelen en kunnen alleen binnen de afspraken van de 
financiële verordening worden aangewend voor eventuele overschrijdingen binnen de 
vastgestelde doelen en beleidsprestaties. 

 
3. Begroting structureel meerjarig en reëel in evenwicht 
De integrale afweging beperkt zich zoveel mogelijk tot de huidige bestuursperiode, rekening houdend 
met autonome en exogene ontwikkelingen. Dit kan gewaarborgd worden door de volgende nadere 
afspraken: 
• Structurele taken en daaraan verbonden lasten moeten structureel worden gedekt. Dit geldt 

eventueel ook voor de daaraan gerelateerde apparaatslasten. 
• Een structureel sluitende begroting strekt zich minimaal uit over de drie jaren na het 

begrotingsjaar. 
• De begroting wordt in principe geïndexeerd voor de loon- en prijsontwikkeling, zowel aan de 

lastenkant (loon- en prijsdeel in programmabudgetten en apparaatslasten) als batenkant 
(opcententarief MRB). Over de jaarlijkse indexatie wordt per bestuursperiode afspraken gemaakt. 
De financiële consequenties van de indexatie komen ten laste of ten gunste van de 
begrotingsruimte. 

• Incidentele taken en daaraan verbonden lasten kunnen worden gedekt met incidentele middelen. 
Incidentele lasten en baten worden niet geïndexeerd. 

• De uitkeringen uit het provinciefonds (algemene uitkering en decentralisatie-uitkeringen), de 
opcentenopbrengst motorrijtuigenbelasting, dividendopbrengsten en financieringsresultaten 
worden gerekend tot algemene (dekkings-)middelen. 

• Voor decentralisatie-uitkeringen kunnen PS via het instellen van een reserve tot een geoormerkte 
besteding besluiten. 

• Specifieke uitkeringen (EU-bijdragen en doeluitkeringen van het Rijk) zijn inkomsten die alleen 
aangewend worden voor specifieke uitgaven.  

• Het schuiven van exploitatielasten naar investeringsuitgaven die worden geactiveerd op de balans 
(en visa versa) is louter mogelijk als externe wet- en regelgeving dit voorschrijven en is niet 
bedoeld voor het vergroten van de begrotingsruimte en/of horizonruimte. 
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Bijlage 2: Terugblik op financiële ontwikkelingen 2011-2015 
 
Totaalbeeld provinciale begroting 
De provinciale begroting kan worden onderverdeeld in een exploitatiebegroting (jaarlijkse baten en 
lasten) en een investeringsbegroting (inzet Essent-middelen, zie bijlage 3). 
 
De exploitatiebegroting omvat de programma’s 1 t/m 6 waarin onze reguliere taken worden 
opgesomd. In 2014 ging het nog om een netto begrotingsomvang van circa € 1.000 mln, in 2015 
komt het volume uit op € 580 mln4. De krimp van de begroting houdt vooral verband met 
taakoverdrachten (jeugdbeleid en VTH-taken5 naar gemeenten, omroepbudget terug naar Rijk) en met 
lagere uitkeringen van Rijk en EU (afloop van enkele decentralisatie-uitkeringen zoals voor bodem, 
stedelijke vernieuwing, externe veiligheid). 
 
Aan de andere kant heeft de provincie er ook taken en budget bij gekregen, in het bijzonder op het 
vlak van natuurbeleid. De uitgaaframingen voor natuur zijn echter nog niet volledig in onze 
meerjarenraming opgenomen. De rijksbijdrage voor natuur (via het provinciefonds) is voorlopig 
geparkeerd in een bestemmingsreserve die later dit jaar wordt uitgesplitst. 
 
In samenhang met de afname van het begrotingsvolume wordt ook de vrije begrotingsruimte kleiner. 
De begrotingsruimte staat bovendien onder druk van taakstellende kortingen op het provinciefonds die 
voortkomen uit het regeerakkoord6. Verder hebben we te maken met de normeringssystematiek van 
“gelijk de trap af” met de rijksbegroting. Daarnaast hebben we in de voorjaarsnota 2014 voor het 
geraamde beleggingsrendement een reservering getroffen vanwege de lagere kapitaalmarktrente 
i.c.m. het verplicht schatkistbankieren. Ook de decentralisaties en taakoverdrachten laten hun sporen 
na. Hoewel taakverschuivingen in principe geen consequenties hebben voor het begrotingssaldo (geld 
volgt beleid) zijn er soms herverdeeleffecten en/of transitiekosten waardoor die operaties niet volledig 
budgettair neuraal verlopen. 
 
Door dit alles loopt de vrije (horizon-)-ruimte terug naar € 4 mln in 2020. Dat er voor 2016-2019 toch 
nog een ruimte beschikbaar is van 4 x € 20 mln (saldo tabel II), is te danken aan het feit dat er in 
totaal € 64 mln is doorgeschoven van 2011-2015 naar 2016 e.v. (regel e in tabel I en II). Dit 
betekent echter dat de vrije ruimte grotendeels bestaat uit incidentele middelen die in principe alleen 
aangewend kunnen worden voor incidentele uitgaven. Voor nieuwe structurele beleidsuitgaven zal 
eerst structurele ruimte moeten worden vrijgemaakt (oud voor nieuw). 
 
Het financiële kader is uiteraard afhankelijk van een groot aantal andere factoren en bijstellingen. 
Anders dan de hiervoor genoemde punten kenmerken die zich door een redelijk evenwichtig verloop. 
 
De ontwikkeling van MRB-inkomsten is de afgelopen jaren sterk bepaald door de fiscale maatregelen 
van het Rijk voor zuinige auto’s, de vestiging van een leasebedrijf in Brabant, gevolgd door de 
capaciteitsverevening via het provinciefonds. Hierop hebben we onze ramingen tijdig aangepast. 
 
Het principe van oud-voor-nieuw uit het bestuursakkoord is ten volle tot zijn recht gekomen: 

                                                      
4 Netto wil zeggen vóór toevoeging of onttrekking aan reserves. De vermelde volumes zijn exclusief programma 7. 
5 VTH: Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht. 
6 Taakstellende kortingen in verband met BTW-compensatiefonds, minder provincies en minder politieke ambtsdragers. 
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• De afgelopen periode is bij de begrotingsdoorlichtingen en integrale afwegingen nauwlettend 
gekeken (‘3 spaden diep’) of voor nieuwe beleidsopgaven bestaande middelen kunnen worden 
ingezet. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. 

• Voor 2011-2015 is in totaal € 220 mln aan bestaand budget afgeroomd7. Hiervan is € 137 mln 
aangewend voor nieuwe beleidsmaatregelen, € 19 mln voor opvang van het inkomstverloop en is 
€ 64 mln doorgeschoven naar de volgende bestuursperiode (tabel II, regel e). 

• Voor 2016-2019 houden de volumes aan oud en nieuw (gemiddeld € 25 mln per jaar) elkaar 
volledig in evenwicht. 

 
Dit opgeteld bij de structurele ombuigingen in het kader van de Agenda van Brabant (zie hierna) 
maakt echter wel dat de rek in de begroting minder wordt. 
 
In het kader van de Agenda van Brabant (AvB) is in 2011-2015 een ombuigingspakket doorgevoerd 
dat oploopt tot ruim € 70 mln structureel. Hiertegenover staat een opschaling van onze 
investeringsbegroting met het Spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur. Dit fonds wordt jaarlijks 
gevoed met € 50 mln ten laste van de exploitatiebegroting (verwerkt in regel a van tabel I en II). 
 
 
Tabel I  Budgettaire ontwikkeling 2011-2015 
 X € mln 

– is last en/of besteding 
2011 2012 2013 2014 2015 Totaal 

2011-
2015 

a. Uitgangspositie 2011 incl. AvB 
Afsplitsing BA-kader 
Regulier financieel kader 

4 
   0 
4 

53 
 -52 
1 

58 
 -57 
1 

62 
  -61 
1 

66 
 -65 
1 

243 
 -235 
8 

b. Inkomstenontwikkeling PF en 
MRB 

2 12 -5 -12 -19 -22 

c. Bijstelling beleggingsrendement  - - - - - - 
d. Saldo nieuw voor oud -3 57 6 -9 32 83 
e. Doorgeschoven ruimte -3 -70 -1 20 -9 -64 
 Begrotingssaldo (zie 

Najaarsbrief) 
0 0 0 0 5 5 

 
 
Tabel II  Budgettair perspectief 2016-2020 conform bestaande ramingen 
 X € mln 

– is last en/of besteding 
2016 2017 2018 2019 Totaal 

2016-
2019 

2020 

a. Uitgangspositie 2011 incl. AvB 37 49 47 66 199 66 
b. Inkomstenontwikkeling PF en 

MRB 
-39 -39 -40 -41 -159 -42 

c. Bijstelling beleggingsrendement  - -5 -10 -10 -25 -10 
d. Saldo nieuw voor oud 8 5 2 -14 0 -10 
e. Doorgeschoven ruimte 14 11 20 19 64 0 
 Begrotingssaldo (zie 

Najaarsbrief) 
20 20 20 20 80 4 

                                                      
7 € 220 mln betekent gemiddeld € 44 mln per jaar oftewel 4-5% van de totale begrotingsomvang. 
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Nadere toelichting bij tabel I en II: 
 
Ad b Provinciefonds en opcentenopbrengst motorrijtuigenbelasting 
De ontwikkeling van de uitkering provinciefonds (PF) en opcentenopbrengst MRB zijn hier 
samengenomen omdat de MRB-capaciteit (wagenpark in aantallen en gewicht) in belangrijke mate via 
het provinciefonds wordt verevend. De MRB-inkomsten zijn t.o.v. de basisraming per saldo licht 
gestegen. Regel b is dan ook hoofdzakelijk toe te schrijven aan kortingen en mutaties met betrekking 
tot het provinciefonds. 
 
Ad c Bijstelling beleggingsrendement 
Bij de actualisering van het financiële kader 2015-2020 wordt voorgesteld om deze bijstelling uit de 
Voorjaarsnota 2014 terug te draaien. Zie desbetreffende toelichting. 
 
Ad e Doorgeschoven ruimte i.r.t. meerjarig begrotingsevenwicht 
Bij de budgettaire nota’s (voorjaarsnota en najaarsbrief) is het gebruikelijk om het saldo van het 
lopende boekjaar in te zetten voor c.q. door te schuiven naar volgende jaren. Dit om te komen tot 
meerjarig begrotingsevenwicht en om de horizonruimte te versterken. Het totaal van regel e komt uit 
op 0 (2011-2015: -€ 64 mln en 2016-2019: + € 64 mln). 
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Bijlage 3: Opbouw investeringsbegroting    
 
De investeringsbegroting wordt weergegeven in programma 7 en bestaat uit: 
o 1e tranche investeringsagenda ad € 268 mln (besloten in 2011); 
o 2e tranche investeringsagenda ad € 494 mln (besloten in 2013); 
o spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur (besloten in 2011), dat in 15 jaar tijd met € 50 

mln per jaar opbouwt tot € 750 mln. De looptijd wordt verlengd met € 105 mln in 2027-2029 
voor de cofinanciering van PHS8 Meteren-Boxtel (beluit bij Najaarsbrief 2014). 

 
I. 1e tranche investeringsagenda Beschikbaar 

gesteld 
Uit kas  
t/m 2014 

 07.01 Energietransitie **) 59,2 52,4 
 07.02 Landschappen van allure *) 53,9 52,8 
 07.03 Brabant C 50,0 8,5 
 07.04 Sportplan 2016 *) 38,4 24,3 
 07.05 Grote erfgoedcomplexen *) 59,0 9,3 
 Apparaatskosten 7,4 4,9 
 Subtotaal 1 tranche 267,9 152,1 

II. 2e tranche investeringsagenda 
  

 07.07 Groen Ontw.fonds Brabant 
***) 

235,0 117,1 

 07.08 Innovatiefonds Brabant 125,0 10,0 
 07.09 Energie fonds 60,0 2,0 
 07.10 Breedbandfonds 50,0 0,3 
 Apparaatskosten 24,0 2,1 
 Subtotaal 2e tranche 494,0 131,5 

I+II Totaal generaal 761,9 283,6 

 
III. Indicatie 3e tranche 238,1  
 Totaal investeringsagenda 1.000,0  

*)     na aftrek apparaatskosten bij Landschappen van allure, Sportplan en Cultuurhistorisch erfgoed; 
**)   na aftrek € 12 mln die in 2013 is gestort in de risicoreserve voor Clean-Tech en niet uit de 
investeringsagenda is gedekt; 
***) € 5 mln van GOB naar apparaatskosten voor taxatiekosten, restant is bestemd voor monitoring 
van 0,2%. 
 
De fondsen uit de 2e tranche kennen een looptijd van 15 tot 20 jaar. In het instellingsbesluit (PS 
42/13) is vastgelegd om de fondsen elke vier jaar te evalueren, te beginnen in 2017. Een optie is om 
op dat moment ook de voortgang van de 1e tranche tegen het licht te houden. Dit laat onverlet de 
voortgangsrapportages binnen de reguliere P&C-cyclus. 
 
 
De investeringsagenda wordt bekostigd uit de Essent-middelen (investeringsagendaportefeuille). Op 
basis van een evaluatie van de 1e tranchebesluitvorming en een advies van de Rekenkamer hebben 
                                                      
8 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. 
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Provinciale Staten duidelijke criteria vastgelegd voor de inzet van deze investeringsmiddelen. Het 
streven is om de agenda te laten uitgroeien tot een omvang van € 1 miljard. Dit betekent dat voor een 
3e tranche in principe een ruimte beschikbaar is van € 238 mln. 
 
Het spaar- en investeringsfonds wordt jaarlijks gevoed met een bedrag van € 50 mln ten laste van de 
reguliere exploitatiebegroting (programma 5, Mobiliteit). Eveneens ten laste van programma 5 komen 
de kapitaallasten (afschrijvingen) van de reguliere wegeninvesteringen. In structurele zin gaat het om 
een bedrag van € 26 mln op jaarbasis. 
 
Eenmalige investeringen en reguliere investeringen lopen wat door elkaar. Een optie is om programma 
7 toe te spitsen op de aanwending van het Essent-kapitaal. Het spaar- en investeringsfonds kan 
worden ondergebracht bij programma 5, waarin zodoende alle wegeninvesteringen worden 
samengebundeld. 
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Bijlage 4: Nadere toelichting op beleidsafwegingen 
 
Omgevingsdiensten 
De omgevingsdiensten zijn medio 2013 gestart en hebben te kampen met allerlei aanloopperikelen, 
welke leiden tot financiële knelpunten in de bedrijfsvoering: 
  
• De verwachting is dat minimaal twee van de drie Brabantse omgevingsdiensten een negatief 

rekeningresultaat over 2014 zullen behalen. Dit verlies kan niet binnen het eigen vermogen van 
de diensten worden opgevangen. De provincie wordt als (mede)eigenaar aangeslagen voor het 
verlies bij deze diensten naar rato van het aandeel in de omzet van de diensten. Ingeschat wordt 
dat de provinciale bijdrage uitkomt op € 0,95 mln. Ter afdekking van dit risico heeft de provincie 
in het verleden een voorziening getroffen, € 0,85 mln, waardoor er nog een tekort resteert van € 
0,1 mln; 

• Bij de start van de omgevingsdiensten zijn afspraken gemaakt over een efficiency taakstelling. De 
beschikbare provinciale budgetten nemen de komende jaren met gelijke tred af. Aan de 
medewerkers van de omgevingsdiensten is tot 2018 een baan- en werkgarantie afgegeven. Dat 
leidt tot een spanning op het beschikbare provinciale budget. Daarbij geldt dat een lager 
opdrachtvolume leidt tot tekorten die teruggelegd worden bij de eigenaren (o.a. de provincie); 

• Daarnaast is er sprake van een omissie bij de verdeling van de werkzaamheden over de diensten. 
Een aantal structurele taken is overgedragen zonder de benodigde middelen. Dit leidt tot een 
knelpunt van jaarlijks € 1,4 mln voor 2015 t/m 2018. Provinciale Staten hebben hier op 6 maart 
jl. reeds ingestemd met het beschikbaar stellen van extra middelen hiervoor. Door aantrekkende 
economische activiteiten is sinds het eind van 2014 een groei te zien in het aantal 
vergunningsaanvragen en ontheffingen. Dat leidt tot meerwerk t.o.v. de begroting 2015 van de 
omgevingsdiensten. Voor 2015 levert dit een knelpunt op van € 2 mln omdat er geen sprake is 
van een volledige kostendekking uit leges; 

• De afgelopen jaren is er een achterstand ontstaan bij de afhandeling van de vergunningverlening 
in het kader van de Natuurbeschermingswet. In 2015 zal een besluit moeten worden genomen of 
deze uitvoering prioriteit heeft. In de afgelopen periode is deze achterstand al stevig aangepakt, 
maar per 1 januari 2015 resteerde nog een werkvoorraad van 1.242 aanvragen. Voor het 
wegwerken van de voorraad zijn door PS incidentele middelen beschikbaar gesteld, die medio 
2015 zijn uitgeput. Om de resterende werkvoorraad weg te werken is incidenteel € 1,6 mln 
benodigd. 

 
Economisch programma 
In de afgelopen bestuursperiode(s) is het economisch beleid van de provincie voornamelijk 
gefinancierd met incidentele exploitatiemiddelen. Beeldbepalend daarbij waren de middelen voor de 
1e tranche investeringsstrategie voor energie (€ 70 mln), samen investeren in BrabantStad, pieken in 
de delta, het kredietcrisispakket uit 2009 (€ 129 mln) en vanuit het bestuursakkoord Tien voor Brabant 
(€ 53 mln). Deze incidentele middelen zijn intussen bijna helemaal uitgegeven en de structurele 
middelen binnen de provinciale begroting voor economie liggen grotendeels vast in apparaatskosten 
en langdurige subsidierelaties. Tegelijkertijd is er in het Economisch Programma 2020 een stevig 
ambitieniveau neergelegd: versterking van de innovatiekracht, een goed functionerende arbeidsmarkt, 
ruimte voor ondernemen en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor werken, wonen en recreëren. Om 
deze ambities waar te kunnen maken, zijn additionele middelen benodigd.  
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Voor het organiseren van de basistaken is voor de nieuwe bestuursperiode € 42,5 mln benodigd: 
 

 
Incident. 2016 2017 2018 2019 e.v. 

Het versterken van samenwerkingsvermogen   0,25 0,25 0,25 0,25 

Op peil houden BOM vanaf 2017     2,00 2,00 2,00 

Op peil houden valorisatie vanaf circa 2017     2,50 2,50 2,50 

Het verbeteren van de Human Capital Agenda   2,50 2,50 2,50 2,50 

Het verbeteren van randvoorwaarden voor clusters: 
campussen en herstructurering (w.o. Green Chemistry 
Campus) 

10,00 1,25 1,25 1,25 1,25 

Internationalisering   0,25 0,25 0,25 0,25 

Vrijetijdseconomie   0,25 0,25 0,25 0,25 

Digitale agenda  1,00         

Saldo 11,00 4,50 9,00 9,00 9,00 

 
Aan een nieuw bestuur / PS om het ambitieniveau van het Economisch Programma te handhaven en 
bovengenoemde middelen beschikbaar te stellen t.b.v. het economisch beleid. NB: de inschatting is 
dat jaarlijks 9 mln extra aan structurele middelen nodig is voor het economisch beleid. Ondanks deze 
toevoeging zal het niveau van beschikbare middelen aanmerkelijk lager liggen dan het niveau dat het 
afgelopen decennium beschikbaar was voor economie. Om toch ruimte te creëren om in innovatie en 
energie te investeren is de inzet van Europese middelen van onontbeerlijk. 
 
Uitvoeringsprogramma Agrofood 
Hieronder is een inschatting gemaakt van de middelen die nodig zijn voor uitvoering van de UBA in 
2016, met een doorkijk naar de volledige bestuursperiode 2015 – 2019.  
 
Thema Totaal nieuwe 

bestuursperiode 
vanaf 2016  

Waarvan 
nodig in 
2016 

Toelichting 

Coördinatie/ 
ondersteuning van 
de transitie 

€ 1.200.000 € 300.000 Coördinatie provinciale taken, 
communicatie en monitoring + 
internationalisering, profilering & 
branding (o.a. handelsmissies en 
strategische evenementen) 

Heldere kaders € 800.000 € 280.000 Betreft jaarlijks onderhoud en 
aanpassing van provinciale kaders en 
systemen (BVB, BZV) en jaarlijkse 
kosten Panel Zorgvuldige Veehouderij. 
In 2016 eenmalige kosten voor 
professionalisering Certificaten 
(onderdeel BZV). 

Sluiten van 
kringlopen en 
toegevoegde 

€ 400.000 € 100.000  
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waarde 
Gezondheid  € 350.000 € 125.000 Uitvoeren van onderzoeken, 

kennisplatform Gezondheid en 
Veehouderij 

Urgentiegebieden € 10.000.000 € 3.000.000 Betreft inzet urgentieteam, 
subsidieregelingen “opstellen 
verbeterplannen” (50% cofinanciering) 
en “uitvoeren verbeterplannen” 
(aanpassen, verplaatsen en 
beëindigen bedrijven; cofinanciering is 
maatwerk per gebied). 

Innovatie 
programma 

€ 10.500.000 € 2.150.000 Makel- en schakelcapaciteit bij BOM, 
AFC, LIB/ZLTO en Food Tech Park 
Brainport, cofinanciering Europese 
innovatieprojecten agrofood en 
proeftuinen OP-Zuid en POP, 
communicatie, 
ondernemersbijeenkomsten en 
community building. 

Rafael dialogen € 3.000.000 € 750.000 Organisatie van bijeenkomsten, inhuur 
van specialisten, netwerkcommunicatie 
en netwerkevenementen.  

 
De verhoging van het benodigde budget ten opzichte van 2014/2015 wordt vooral veroorzaakt 
door: 

• Oprichting kennisplatform Gezondheid in Veehouderij 
• Start uitvoering verbeterplannen urgentiebieden 
• Verhoogde inzet t.b.v. stimuleren innovatie 

 
Deltaprogramma 
In het Deltaprogramma (waterveiligheid en zoetwater) en de Zuidwestelijke Delta (m.n. het Volkerak-
Zoommeer) zijn de provincies nu aan zet om het gekozen beleid tot realisatie te brengen, samen met 
het rijk en de regionale partners. Voor beide programma’s zijn najaar 2014 de hoofdlijnen 
vastgesteld. 
 
Van de provincie wordt cofinanciering verwacht. Hiermee worden middelen van Rijk (Deltafonds) en 
derden aangetrokken. Onder voorbehoud van Statenbesluit nov-2015 (vaststelling PMWP2016-2021) 
en vooruitlopend op concrete afspraken met partners, gaat het in de periode 2016-2021 om 
provinciale bijdragen van totaal € 30 mln, voor zover nu te voorzien: 
 
a) Proceskosten samenwerkingsverbanden Rivieren, Hoge Zandgronden, ZWD: €2,5 mln. 
b) Investeringskosten waterveiligheid Maas: €10 mln.  
c) Investeringskosten zoetwater: €17 mln. 
 
- Ad b. Voor waterveiligheidsmaatregelen in Brabantse deel van de Bedijkte Maas is ruwe 

kostenraming totaal €1 miljard (te realiseren voor 2050).  De vermeden schade van een 
overstroming is 3 tot 12 miljard per gebeurtenis. Bij het ingeschatte provinciaal belang 
(economische en natuur/landschapswaarden door meekoppeling en synergie met dijken en 
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rivierverruimingen) en voor het aantrekken van rijks- en andere investeringsbereidheid voor 
koploperprojecten, valt te denken aan een eerste provinciale bijdrage van €10 mln in 2016-2021. 

- Ad c. Voor zoetwater ZW-delta (West-Brabant) zal in 2015-2016 worden bekeken of met Rijk en 
waterschappen de dekking rond kan worden gemaakt voor fase 1 en fase 2 (tot uiterlijk 20128). 
Voor de zoetwatermaatregelen hoge zandgronden 2016-2021 is een overeenkomst beoogd sep-
2015, waarin €19 mln van provincie wordt verwacht. Daarmee worden bijdragen aangetrokken 
van het Rijk (Deltafonds €19 mln) en van de brede regionale coalitie (€88 mln). Het provinciaal 
belang ligt in het meekoppelen van economische, bodem- en natuurwaarden met innovatieve 
zoetwatermaatregelen en in het op gang helpen van de transitie naar een door overheden en 
gebruikers gedeelde verantwoordelijkheid voor een meer robuuste en klimaatbestendige 
zoetwatervoorziening. 

 
Van de benodigde  €30 mln is tweederde  (€20 mln) reeds hard en is allocatie wenselijk voor de hele 
planperiode 2016-2021. Voor eenderde (€10 mln) hangt het momentum af van voortgang en van 
zicht op het aantrekken van cofinanciering (Rijk, regio, EU, privaat). Voor dat eenderde deel is het 
een optie om, conform het principe ‘geld volgt beleid’, eerst een reservering te maken en rond 2017 
een besluit te nemen over allocatie, o.b.v. de dan beschikbare informatie. Voordeel van een 
werkwijze met een (publiekelijk zichtbare!) reservering is dat het provinciaal bestuur sturing houdt op 
de uiteindelijke besteding, partners vertrouwen geeft (bijv. in realisatie van rivierverruiming), maar 
partners ook prikkelt om voortgang te boeken (bijv. op de transitie in zoetwaterstrategie hoge 
zandgronden). 
 
N.B.1 – In bovenstaande is geen rekening gehouden met: 
• Evt. investeringen waterveiligheid Boven-Merwede en West-Brabant; ramingen komen beschikbaar 

in 2016-2021. 
• Evt. extra investeringen Zuidwestelijke Delta (Volkerak-Zoommeer); bij het aangaan van de 

‘Uitwerkings-overeenkomst Grevelingen/Volkerak-Zoommeer’ in mrt-2016 zal duidelijk zijn of 
aanvullende middelen nodig zijn.  

N.B. 2 - Bovenstaande claim (€30 mln) is aanvullend t.o.v. de middelen VJN2014 (€20 mln) die de 
Staten (3593994, jul-2014) hebben gereserveerd voor het Deltaprogramma en de Zwdelta (Volkerak-
Zoommeer). Daarvan wordt reeds verplicht: 
• €15 mln aan cofinanciering Deltaprogramma-zoetwatermaatregelen west-Brabant (3782254, PS 

6/3/2015).  
Voor het overige deel zijn afspraken in voorbereiding:  
• ca. €2 mln: cofinanciering Deltaprogramma-zoetwater hoge zandgronden (overeenkomst beoogd 

sep-2015).  
• ca. €3 mln: tijdelijke risico-afdekking van lening Volkerak-Zoommeer (nu al afdekken conform 

wens van GS 3781836; afspraken tussen provincies beoogd 2017, ihkv Realisatie-overeenkomst 
Grev/VZM). 

N.B. 3 – In bovenstaande claim is niet vooruitgelopen op eventueel restant reserve middelen 
PWP2010-2015 die, conform Statenbesluit BJN2014 (3672360, nov-2014) niet vrijvallen maar 
beschikbaar zijn voor Deltaprogramma en Volkerak-Zoommeer. Medio 2016 zal duidelijk zijn of er 
een restant is en in welke omvang. Dat zal dan worden meegewogen bij nadere financiële 
besluitvorming gedurende de planperiode. 
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PMWP 
MOETEN  
Waterbeleid: o.a. onderhoud vaarwegen, verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel, N2000 en 
monitoring. 
Totale beschikbare middelen periode 2016 t/m 2021: € 61,5 miljoen. Dit is toereikend en 
noodzakelijk om aan de verplichtingen waaronder KRW te kunnen voldoen.  
Milieubeleid: o.a. externe veiligheid, lucht-geur-geluid, nazorg stortplaatsen, Bodemsanering, 
Landbouw, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Totale beschikbare middelen periode 2016 
t/m 2021: ruim €35 miljoen (excl. Omgevingsdiensten tot circa € 57,5 miljoen en het nieuwe 
bodemconvenant, ruim € 26 miljoen voor de periode 2016-2020 ). Dit is toereikend. 
 
AMBITIE/WILLEN   
De opgaven die voortkomen uit het duurzaamheidsscenario vragen om de volgende provinciale 
bijdragen: 
- Participatie /Klimaat: o.a. burgerinitiatieven, toestandsrapportage en klimaatagenda (€ 2 miljoen) 
- Werken aan een gezonde fysieke leefomgeving (€ 17 miljoen): o.a. voor De Gezonde Stad en 

ommeland, besparing grondwatergebruik, Schoon water in de landbouw, vispassages; 
- Werken aan een veilige fysieke leefomgeving (€ 0,5 miljoen): voor aanpak dumping drugsafval; 
- Werken aan groene groei (€ 12 miljoen): o.a. Circulaire economie en kringloopsluiting, 
- Energiebesparing in bebouwde omgeving en bij bedrijven, Optimalisering benutting en 

bescherming grondwater. 
 
Totaal benodigd budget: € 30-35 miljoen (periode 2016 t/m 2021). 
 
 
  



 

Bijlage 5: Stroomschema vernieuwde beleids- en P&C-cyclus 
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RELATIE IN DE CYCLUS INPUT VOOR DE (VOLGENDE) P&C CYCLUS OPDRACHT VANUIT INTEGRALE AFWEGING P&C=Planning & Control
Burap = Bestuursrapportage

BA = Bestuursakkoord
BC = Beleidscyclus


