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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 3 oktober 2017 – 66.
gelet op:
- de Provinciewet
- het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
besluiten:
Ten aanzien van de Begroting 2018
1. De Begroting 2018 inclusief de uiteenzetting van de financiële positie vast te
stellen en te autoriseren op het niveau van de in het overzicht van baten en
lasten genoemde bedragen (zie begroting 2018: blz. 181 / 182);
2. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves vast te stellen op het niveau
zoals opgenomen in het overzicht van geraamde toevoegingen en
onttrekkingen aan reserves (zie begroting 2018: blz. 183 / 184);
3. Kennis te nemen van de uitvoeringsinformatie 2018 (digitaal toegezonden)
met daarin per begrotingspost de nadere specificatie van de onder
beslispunt 1 vast te stellen begrotingsbedragen op de door het rijk voor alle
provincies voorgeschreven uniforme taakvelden;

Ten aanzien van opcenten motorrijtuigenbelasting
4. De heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant
2018 vast te stellen (ontwerpbesluit II).
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Ten aanzien van de uitwerking Bestuursopdrachten
5. Aanvullende middelen te alloceren ten behoeve van de uitwerking van de
bestuursopdrachten:
a. MKB-plus faciliteit
o € 60 mln. te voteren als investeringskrediet ten behoeve van MKBplus faciliteit voor de twee onderdelen, onder voorwaarde dat het
ministerie van Economische Zaken (NL Invest in oprichting), de
Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds
tegen gelijke voorwaarden deelnemen;
o € 6 mln. (10%) af te dekken via de Economische
Structuurversterking als onderdeel van de Investeringsagenda 3e
tranche.
b. Versnelling transitie veehouderij
o €45 mln. te voteren als investeringskrediet t.b.v. Ondersteunende
Maatregelen Transitie Veehouderij, waarbij €7,5 mln. als
risicoafdekking ten laste van de vrije begrotingsruimte wordt
gealloceerd;
o €11,5 mln. (incl. risicoafdekking) beschikbaar te stellen voor de
uitvoering in 2018 ten laste van voorfinanciering Verplaatsing
Intensieve Veehouderij (€4 mln. uit Burap 2017) en € 7,5 mln. ten
laste van de vrije begrotingsruimte;
o Voor de periode 2019-2020 €15,6 mln. te reserveren binnen de
vrije begrotingsruimte (stelpost) t.b.v. Ondersteunende Maatregelen
Transitie Veehouderij.
c. Brabantse Agenda Wonen:
o 2018: € 650.000, ten laste van de vrije begrotingsruimte
o 2019: € 350.000, ten laste van de vrije begrotingsruimte
d. Vitale bodem
o 2018: € 500.000, ten laste van de vrije begrotingsruimte
o 2019: € 500.000, ten laste van de vrije begrotingsruimte
e. Digitalisering
o € 375.000 uit de gereserveerde procesmiddelen Digitale Agenda
van Brabant 1.0.
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f. Om de voorstellen onder 5a t/m 5e te realiseren is het nodig het
Organisatie Kosten Budget (OKB) te verhogen met:
o 2018
€ 2.184.500
o 2019
€ 1.184.500
o 2020
€ 978.500
o 2021
€ 978.500
o Structureel
€ 206.000
o Voor de periode 2019-2021 €1,9 mln. te reserveren voor het
verhogen van het OKB binnen de vrije begrotingsruimte (stelpost)
t.b.v. Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij.
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Ten aanzien van “Overige voorstellen”
6. € 200.000 beschikbaar te stellen uit de vrije begrotingsruimte voor de
opvolging van het rapport “Ondertussen in het buitengebied”

Ten aanzien van MIPP Sleutelprojecten
7. a.
De werkwijze t.b.v. het MIPP sleutelprojecten zoals beschreven in
bijlage 5 vast te stellen.
b.
Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om verkenningen uit te
voeren naar de in het MIPP Sleutelprojecten (bijlage 5) genoemde
sleutelprojecten.

Ten aanzien van het Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf & Erfgoedcomplexen
8. a. Overeenkomstig artikel 3.4.1. van het Beheersstatuut
Ontwikkelbedrijf de tweede Voortgangsrapportage 2017, inclusief het
voorstel om € 1 mln. (incidenteel) beschikbaar te stellen uit de
Risicoreserve ontwikkelbedrijf, compartiment
Woningbouwstimuleringsmaatregelen ten behoeve van het werkbudget
Ontwikkelbedrijf, vast te stellen (bijlage 6)
b. Kennis te nemen van de voortgangrapportage programma
erfgoedcomplexen (bijlage 6b)

Ten aanzien van de Onderzoeks- en Adviesagenda 2018 en Beter Benutten
9. a. Kennis te nemen van de Onderzoeks- en Adviesagenda 2018
(bijlage 7)
b. Kennis te nemen van de voortgang van het programma Beter Benutten
(bijlage 8)
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Begrotingswijziging
10 Begrotingswijziging vast te stellen aangaande de uitwerking van de
bestuursopdrachten (ontwerpbesluit III)
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’s-Hertogenbosch, 10 november 2017
Provinciale Staten van Noord Brabant,

de voorzitter

de griffier

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

mr. K.A.E. ten Cate

Auteur: de heer J.S.C. Bedaf, jbedaf@brabant.nl, (073) 681 29 83
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