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Datum
Onderwerp

Begrotingswijziging Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP)

31 augustus 2016
Documentnummer

GS: 4055615

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Samenvatting
In de begrotingswijziging 53/16A is een aantal onjuistheden geconstateerd.
Onze welgemeende excuses voor het ongemak dat hierdoor is veroorzaakt.
De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:
1. De getallen in de tabel op pagina 2 zijn gecorrigeerd.
2. In de tabel op pagina 4 wordt aangegeven dat van de ambitiemiddelen een
bedrag van € 5 mln wordt aangewend voor de financiering van de STUW.
Dit is gewijzigd in: de STUW wordt gefinancierd door herschikking van de
budgetten voor wettelijke taken. Omdat deze herschikking nog niet heeft
plaatsgevonden wordt vooralsnog een bedrag van € 5 mln. vanuit de
ambitiemiddelen gereserveerd om de financiering sluitend te houden.
3. Het bedrag op pagina 3 is aangepast van € 33.970.000 naar
€ 33.930.000;
4. De begrotingswijzing die in de bijlage is opgenomen is aangepast zodat
deze in overeenstemming is met de tekst van de begrotingswijziging. Deze
begrotingswijziging ziet alleen toe op het beschikbaar stellen van de
zogenaamde ambitiemiddelen. Overige wijzigingen in de begroting worden
verwerkt in de komende burap.
Het voorstel
Het voorstel blijft ongewijzigd.
1. In te stemmen met de allocatie van het bedrag van 5,8 mln euro uit de
reserve PMWP naar de begroting 2016;
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2. In te stemmen met de verwerking van de meerjarige effecten in de
meerjarenplanning 2017 t/m 2021 van 28.130.000 euro.
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Documentnummer
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Aanleiding
In de eerder aangeboden begrotingswijziging is een aantal onjuistheden
geconstateerd. Deze onjuistheden worden hier gecorrigeerd. Het betreft:
1. De tabel op pagina 2 is aangepast naar de juiste cijfers. Onderstaand de
tabel volgens het oorspronkelijke voorstel (“was”) en de gecorrigeerde tabel
(“wordt”)
Was
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Wordt

0301

water

030101

samenwerken

€

1.700.000

€

2.400.000

030102

gezond

€

15.300.000

€

15.650.000

030103

veilig

€

200.000

€

200.000

030104

groene groei

€

8.000.000

€

6.080.000

0302

milieu

030201

samenwerken

€

1.000.000

€

1.000.000

030202

gezond

€

3.000.000

€

3.000.000

030203

veilig

€

600.000

€

600.000

030204

groene groei

€

5.000.000

€

5.000.000

€ 34.800.000

€ 33.930.000

2. In de tabel op pagina 4 wordt aangegeven dat van de ambitiemiddelen een
bedrag van € 5 mln wordt aangewend voor de financiering van de STUW.
Hier moet staan: de STUW wordt gefinancierd door herschikking van de
budgetten voor wettelijke taken. Omdat deze herschikking nog niet heeft
plaatsgevonden wordt vooralsnog een bedrag van € 5 mln. vanuit de
ambitiemiddelen gereserveerd om de financiering sluitend te houden.
3. Het bedrag op pagina 3 is aangepast van € 33.970.000 naar
€ 33.930.000.
In totaal is sprake van € 34.800.000 voor uitvoering van ambities PMWP.
Hiervan komt nu € 33.930.000 vrij middels deze begrotingswijziging uit de
reserve PMWP. Dan resteert nog € 870.000 voor toekomstige ambities in
de reserve PMWP.
4. De begrotingswijzing die in de bijlage is opgenomen is aangepast zodat
deze in overeenstemming is met de tekst van de begrotingswijziging. De
mutatie gaat over een bedrag van € 33.930.000. De meerjarenplanning
kijkt 3 jaar vooruit en maakt de mutaties voor de jaren 2017-2019
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inzichtelijk. Ook in 2020 en 2021 zal sprake zijn van doorwerking,
Wijzigingen als gevolg van een andere indeling van het PMWP ten opzichte
van het oude Provinciale Waterplan (resulterend in onder meer faseringen
van de middelen in de tijd) worden verwerkt via de komende burap.
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Bevoegdheid
Provinciale Staten is via haar budgetrecht bevoegd te besluiten over wijzigingen
van de begroting
Financiën
De aanpassingen hebben tot gevolg dat de begroting aansluit op het Provinciaal
Milieu en Waterplan (PMWP).
Planning
n.v.t.

Bijlagen
1. Wijziging van de begroting

’s-Hertogenbosch, 9 september 2016
Provinciale Staten van Noord Brabant,
de voorzitter

de griffier

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. K.A.E. ten Cate

Auteur: de heer J.W.M. Koenders, jkoenders@brabant.nl, (06) 54 78 39 42

3/3

