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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 2 oktober 2018 – 48
gelet op:
- De Provinciewet
- Het besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)

besluiten:
1. De Begroting 2019 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 (blz. 171 en 172 van bijlage 1 van
Statenvoorstel 48/18);
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 (blz. 173 en 174 van bijlage 1 van
Statenvoorstel 48/18);
3. Het ontwerp-instellingsbesluit van de reserve VTH omgevingsdiensten vast te
stellen (bijlage 3 van Statenvoorstel 48/18);
4. Kennis te nemen van de uitvoeringsinformatie 2019 met daarin de
specificatie van de onder beslispunt 1 vast te stellen begrotingsbedragen op
productniveau (bijlage 7 van Statenvoorstel 48/18);
5. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen ten laste van de vrije
begrotingsruimte en de reserve Essent-Investeringsagenda ten behoeve van
de uitwerking van de integrale afweging en deze te verwerken bij de 1e
begrotingswijziging:
a. Rivierverruiming (2e tranche rivierverruimingsprojecten): € 7,7 mln

6.
7.

8.

9.

10.
11a
11b
12a

12b

12c

b. Onderhoud vaarwegen West-Brabant: € 6,6 mln en € 0,5 mln
structureel
c. Van Gogh (MIPP-project): € 4 mln en 4 x € 0,5 mln (2020-2023)
d. MindLabs (MIPP-project): maximaal € 1,5 mln t.l.v. vrije
begrotingsruimte en € 2,5 mln t.l.v. de Essentreserve Investeringsagenda.
e. Zuiderwaterlinie (MIPP-project): € 2,25 mln
f. Bestuursopdracht Arbeidsmigratie: 2x € 0,3 mln (2019-2020)
Kennis te nemen van de actualisatie van de MIPP (onderdeel van bijlage 4
van Statenvoorstel 48/18);
In te stemmen met het in de besluitvormingsfase opnemen van drie MIPPsleutelprojecten uit bijlage 4 van Statenvoorstel 48/18:
a. Zuiderwaterlinie;
b. Van Gogh Brabant en
c. MindLabs;
Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om de MIPP-projecten uit
bijlage 4 van Statenvoorstel 48/18 die in de verkenningsfase zijn
opgenomen nader te verkennen en uit te werken;
a.Overeenkomstig artikel 3.4.1. van het Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf
het tweede Meerjarenperspectief 2018 (onderdeel van bijlage 4 van
Statenvoorstel 48/18) vast te stellen;
b.Kennis te nemen van de voortgangrapportage programma
erfgoedcomplexen (onderdeel van bijlage 4 van Statenvoorstel 48/18);
Kennis te nemen van de Onderzoeks- en Adviesagenda 2019 (bijlage 5
van Statenvoorstel 48/18).
De begrotingswijziging voor Maintenance ad € 1 mln vast te stellen voor de
begroting 2018, te dekken uit de Reserve Investeringsagenda 3 e tranche;
De begrotingswijziging voor Maintenance ad € 4 mln vast te stellen voor de
begroting 2019, te dekken uit de Reserve Investeringsagenda 3e tranche.
De begrotingswijziging voor MIT-Zuid ad € 6.435.000 vast te stellen voor
de begroting 2019, te dekken uit de Reserve Investeringsagenda 3 e tranche
en de bijdrage die Brabant ontvangt van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat.
In te stemmen met de verwerking van de meerjarige effecten voor MIT-Zuid
ad € 115.000 in de meerjarenraming 2020 t/m 2022, te dekken uit de
middelen die Brabant ontvangt van het ministerie van Economische Zaken
en Klimaat.
Het bedrag van in totaal € 6.550.000 voor MIT-Zuid te dekken uit de
Reserve Investeringsagenda 3e tranche voor een bedrag van € 3.500.000
en uit de middelen die Brabant van het ministerie Economische Zaken en
Klimaat ontvangt voor een bedrag van € 3.050.000.
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’s-Hertogenbosch,
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prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. J.A. Deneer (plv.)

Auteur: mevrouw F.M. Bisschops, fbisschops@brabant.nl, (073) 681 29 81.
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