Beantwoording technische vragen over Jaarstukken 2018 (PS 13/19)
Technische vragen over de jaarstukken 201 8 c.a. zijn ontvangen van de volgende fracties:
PvdD

vragen 1 t/m 19

FVD

vragen 20 t/m 26

PVV

vragen 27 t/m 87

50 PLUS
GroenLinks

vragen 88 t/m 89
vraag 90

De antwoorden zijn direct na elke vraag opgenomen.
De vragen 83 t/m 87 zijn door EY-accountants beantwoord.

Voor de beantwoording van de technische vragen 20, 38, 39, 43, 44, 62, 66 en 89 zijn bijlagen
toegevoegd. De bijlagen bij het antwoord op vraag 64 zijn via de link 'we tranfer' toegevoegd.
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blz. 1

Technische vragen van de fractie PvdD
Vraag 1
Statenvoorstel blz 7
De geplande output wordt geleverd, maar de uitvoering valt goedkoper uit dan geraamd; bijvoorbeeld als
gevolg van meevallende aanbestedingsresultaten of een lagere afrekening van een subsidie:
" Natuur/water/milieu:

Lagere kosten IPO-bodem-ontwikkelgroep í 0,2 mln
Lagere subsidietoekenning PAS í 2,1 mln
Lagere subsidieafrekeningen biodiversiteit í 0,7 mln
Diverse kleinere posten natuur í 1,3 mln"
Graag een toelichting hierop.

Antwoord 1

Lagere kosten IPO-bodem-ontwikkelgroep
Het beheer van de financiën van de IPO-werkgroep Bodemontwikkelgroep (BOOG) is gehangen aan het
voorzitterschap van de werkgroep. Deze wordt vervuld door de Provincie Noord-Brabant. De verantwoording
over de uitputting van deze gelden wordt gedaan aan het IPO. De kosten gemaakt door BOOG vallen í 0,2 mln
lager uit dan geraamd. De door provincie betaalde kosten worden volledig vergoed door het IPO.

Lagere subsidietoekenning PAS
Een Europese POP-subsidie t.b.v. een PAS-project is í 2,1 mln lager toegekend dan de oorspronkelijke
subsidieaanvraag. Het resterende bedrag van de raming zal vanuit PAS/N2000 budget bekostigd worden. De
uitvoering vindt de komende jaren plaats. De afrekening zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden.

Lagere subsidieafrekeningen biodiversiteit
De doelstellingen bij de subsidieverleningen voor biodiversiteit zijn gerealiseerd. Bij de vaststelling
(eindafrekening) van deze subsidies blijkt dat de kosten lager zijn uitgevallen wat heeft geleid tot een í0,7 mln
lagere vaststelling (eindafrekening) van de subsidiebeschikking voor Biodiversiteit in 2018.

Diverse kleinere posten natuur
Op diverse posten binnen de productgroep natuur zijn de kosten op bescheiden schaal goedkoper uitgevallen
dan geraamd. Met name op de volgende onderdelen: Gebiedsimpuls N69 t.l.v. SIF, BrUG: uitwerking Natuur +
Samenleving, Kleine landschapselementen, Werkbudget uitvoeringsnota "Uitnodigend Groen".

Vraag 2
Statenvoorstel blz 7
Het valt op dat de realisatie van zaken bij Natuur, water en milieu vaak achterblijft vanwege de afhankelijkheid
van partners:

“Natuur, water en milieu:
Achterblijvende uitvoering waterschappen op PAS, maatregelen wateroverlast en STUW/Kaderrichtlijn water í
0,5 mln
Vertraging POP3-subsidieproces waterkwaliteit í 1,5 mln
Minder aanvragen voor subsidie drugsdumpingen í 0,6 mln
Minder aanvragen subsidies Natuur í 6,0 mln
Lagere kosten gebiedscontracten door vertraagde goedkeuring catalogus groen blauwe diensten door Europese
cie í 2,3 mln"
Graag een toelichting hierop.

Antwoord 2

Achterblijvende uitvoering waterschappen op PAS, maatregelen wateroverlast en STUW/Kaderrichtlijn
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blz. 2

Bij de realisatie van de prestatieafspraken STUW die de waterschappen met de provincie hebben gemaakt,
treden vertragingen op in de projecten, onder andere door grondverwerving of het niet kunnen vinden van een
eindbeheerder van de gronden. Dit speelt met name op het gebied van prestatieafspraken verdrogingsbestrijding
natuur. In de programmering werden diverse subsidieaanvragen van de waterschappen in 2018 verwacht, deze
zijn echter begin 201 9 ingediend en komen daarmee niet ten laste van 201 8. In een addendum op de
prestatieafspraken STUW zijn aanvullende afspraken tussen provincie en waterschappen overeengekomen om de
realisatie te versnellen en de uitvoeringskracht te vergroten.

Vertraging POP3-subsidieproces waterkwaliteit
Bij de POP3 subsidies duurt de afhandeling van de beschikkingen door uitvoeringsorganisatie RVO langer dan
gepland. Dit vertaalt zich in een vertraagde uitgave van provinciale middelen.

Minder aanvragen voor subsidie drugsdumpingen
Dit is het budget wat is overgebleven is uit de eerdere tranches 2015 t/m 2016. Het restant wordt ingezet voor
een bijdrageregeling voor het ruimen van drugsdumpingen die in 2018 hebben plaatsgevonden en in 2019
plaats vinden. Per 2 april 2019 heeft de provincie Noord-Brabant hiervoor een subsidieregeling opengesteld
voor het opruimen van drugsafval.

Minder aanvragen subsidies Natuur
Eind 201 8 zijn er nog aanvragen ontvangen voor de Subsidieregeling natuur onderdeel PAS/N2000
herstelmaatregelen. Deze aanvragen konden niet meer beschikt worden in 2018. De uitvoering vindt de komende
jaren plaats. De afrekening zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden.

Lagere kosten gebiedscontracten door vertraagde goedkeuring catalogus groen blauwe diensten
De Catalogus groenblauwe diensten is vernieuwd en per 26 oktober 201 8 goedgekeurd door de Europese
Commissie (EC). Door de late goedkeuring door de EC konden er in 2018 geen nieuwe gebiedscontracten meer
worden afgesloten voor De Peel - Boven Dommel en Baronie III. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) voert de regeling uit op basis van gebiedscontracten. RVO kent de aanvragen per jaar toe die als prestatie
in onze begroting zijn opgenomen.

Vraag 3
Statenvoorstel blz 7
Ook zijn er de gevallen waar de oorzaak van de vertraging bij de provincie ligt, omdat bijvoorbeeld de
voorbereidingstijd en/of de doorlooptijd van de uitvoering verkeerd is ingeschat of omdat bijvoorbeeld juridische
procedures voordat met de uitvoering begonnen kan worden meer tijd vergen:

"Natuur/water/milieu:
Vertraging subsidieregeling herstel vennen í 0,4 mln
Vertraging uitvoering bodemsaneringen í 2,3 mln
Vertraging MER-procedures í 0,2 mln
Vertraging afrekening transitie-projecten DLG í 1,3 mln"
Graag een toelichting hierop.

Antwoord 3

Vertraging subsidieregeling herstel vennen
Er bleek meer overleg met de partners nodig over de selectie van de vennen die voor venherstel in aanmerking
komen, waardoor de voorbereidingstijd langer was dan vooraf gepland. De subsidieregeling gaat medio 201 9
open, waarbij inmiddels duidelijkheid bestaat over het bereik van de regeling en de vennen waarop dit
betrekking heeft.

Vertraging uitvoering bodemsaneringen
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blz. 3

De doorlooptiļd, variërend van maanden tot jaren, van de sanering van grond en/of grondwater betreft een
inschatting afgegeven door de uitvoerder van de sanering. De uitvoering van de sanering wordt als
resultaatopdracht weggezet in de markt, met de betalingen gekoppeld aan mijlpalen. Als de uitvoerder langer
nodig heeft om een mijlpaal te behalen wordt ook de betaling doorgeschoven. Op dit moment pakt de provincie
op 32 locaties een bodemverontreiniging aan. Van de ingeschatte te maken kosten van í 12,5 mln is de betaling
van í 2,3 mln doorgeschoven naar 2019.

Vertraging Mer-procedures
Het gaat hier om provinciale projecten die Mer-plichtig zijn. Vanwege de lange doorlooptiļd van sommige
projecten treedt er vertraging op in het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en
Milieueffectrapportage (Mer). Dit heeft tot gevolg dat er in 201 8 minder adviezen aan de Mer-commissie zijn
gevraagd dan gepland. Hierdoor vallen de kosten lager uit.

Vertraging afrekening transitie-projecten DLG
Aan de zogenoemde 'transitie DLG-projecten' is minder uitgegeven dan verwacht. De eindafrekening met de
aannemer voor Groote Peel heeft vertraging opgelopen, voor Weerijs-Zuid zijn minder kosten gemaakt en voor
De Hilver schuift een uitbetaling aan de gemeente voor de restopgave door naar 201 9.

Vraag 4
Statenvoorstel p. 9

"Afwikkeling eerdere jaren:
Voordelig afwikkelingsverschil biodiversiteit í 0,7mln"
Graag een toelichting hierop.

Antwoord 4
De eindverantwoordingen van de subsidieontvangers hebben geleid tot een in totaal í0,7 mln lagere vaststelling
(eindafrekening) van de subsidiebeschikking ten opzichte van de subsidieverleningen voor Biodiversiteit.

Vraag 5
Jaarstukken blz 30

De uitvoering van de landbouwinnovatiecampus vindt in nauwe samenwerking met het ondersteuningsnetwerk
plaats. Wij hebben de volgende trajecten in 2018ondersteund:
- Nieuwe verdienmodellen
- Design-opdracht parallel financieringssysteem
- Nieuwe samenwerkingsvormen
- Nieuwe toetreders en hun competenties
- Data S digitalisering
- Startup S disrupt"
1.

Wat houden deze trajecten concreet in?

2.

Wat zijn de te behalen resultaten van deze trajecten?

3.

Is ondersteuning van de trajecten door de provincie noodzakelijk voor het slagen, en zo ja, hoe komt het

dat de sector deze trajecten niet zonder steun van de provincie kan realiseren?

Antwoord 5
Wat houden deze trajecten concreet in?
-

Nieuwe verdienmodellen : We hebben in totaal met 200 ondernemers individueel of in groepsverband
verkend wat hun toekomstmogelijkheden zijn, hoe hun verdienmodel eruit zou kunnen zien en wat
omschakelen voor gevolgen kan hebben. De ondernemers hebben zelf contact met ons gezocht.
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blz. 4

Design-opdracht parallel financieringssysteem: Met het Eindhovense bureau Six Fingers (ook partner in andere
provincie-trajecten) doorlopen we een design thinking-traject om antwoorden te zoeken op de huidige
belemmeringen in ons financieringsysteem om de agrarische sector te verduurzamen.
Najaar 201 8 zijn diepte-interviews gehouden met diverse ketenspelers, op basis waarvan in het voorjaar van
2019 uitwerkingen tot prototypes zijn gemaakt. De ambitie is in augustus een of meerdere
systeemalternatieven te kunnen presenteren die voor financiële partijen geloofwaardig en interessant genoeg
zijn om door te ontwikkelen.
Nieuwe samenwerkingsvormen: Met de aanpak voor natuurinclusief omgevingsmanagement willen de
Landbouw Innovatie Campus, Waterschap Dommel, Brabants Landschap en een ondernemer vanuit een
gebiedsbenadering en met vernieuwende samenwerkingsvormen over een langere periode in het gebied rond
het Reusel- en Groote Beerzedal substantiële stappen zetten naar een natuurinclusieve agrarische, natuur- en
economische gebiedsontwikkeling. Met HAS Hogeschool, ZLTO (gebiedsmanager Kempen) en Huis van de
Kempen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.
Nieuwe toetreders en hun competenties; samen met de HAS en Helicon ontwikkelen we aanbod in het
onderwijs over voedseltransitie en duurzame bedrijfsovername.
Data en digitalisering: Op dit punt zijn (nog) geen trajecten gestart.
Startup & disrupt: Met Start Up en Disrupt proberen we bewustwordingstrajecten door te vertalen naar
bedrijfsconcepten. Vanuit een vernieuwende manier van kijken naar vraagstukken kunnen ondernemers
nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen, bijvoorbeeld gebaseerd op nieuwe teelten, nieuwe combinaties of
andere afzetkanalen.
2. Wat zijn de te behalen resultaten van deze trajecten?
Er zijn twee typen resultaten te onderscheiden. Bij de Nieuwe Verdienmodellen en Startup&disrupt krijgen
individuele ondernemers een nieuwe kijk op hun bedrijf en handvatten om stappen naar verandering te zetten,
verandering in bedrijfsvoering, afzet, onderscheidendheid in de markt. Onze ervaring is dat het samen optrekken
de deelnemende boeren enorm helpt bij hun verandering.
Bij de andere trajecten is het resultaat de verandering van een groter systeem, bijvoorbeeld een nieuwe
financieringsvorm, samenwerkingsvorm of onderwijsaanbod. Een traject in de Landbouw Innovatie Campus is een
intensief proces en vraagt tijd en inspanning.

3. Is ondersteuning van de trajecten door de provincie noodzakelijk voor het slagen, en zo ja, hoe komt het dat
de sector deze trajecten niet zonder steun van de provincie kan realiseren?
Ja, die ondersteuning is noodzakelijk.Voor wat betreft de ondersteuning van individuele ondernemers geldt dat
het laten nadenken over de toekomst en verdienmogelijkheden van hun bedrijf gepaard gaat met het nadenken
over duurzaamheid, diervriendelijkheid en het in meer harmonie produceren met hun omgeving. Daar ligt de
legitimatie voor de ondersteuning bij die categoriën. Bij de andere categoriën gaat het om systeemontwikkelingen
die bijdragen aan de door de provincie nagestreefde maatschappelijke doelen. Ook daar mag niet van verwacht
worden dat dit door de ondernemers wordt bekostigd.

Vraag 6
Jaarstukken blz 30
Welke concrete, kwantitatieve resultaten zijn er behaald met het totale agrofoodbeleid? Hoeveel minder nitraat-,
stikstof-, geuremissie en andere uitstoot van de veehouderij is er dankzij het beleid?

Antwoord 6
Informatie over het gebied van natuurherstel is te vinden op het Infoboard Agrofood en de Monitor Agrofood
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blz. 5

U vindt daar de totale ontwikkeling van emissies. Het totaal is de optelsom van de effecten van het beleid, de
ontwikkeling van het aantal dieren (per categorie) en de houderijsystemen. De effecten van het beleid zijn niet
apart weergegeven.

Vraag 7
Jaarstukken blz 30
Welke resultaten op het gebied van natuurherstel zijn te herleiden naar het veehouderijbeleid?

Antwoord 7
Natuurherstel loopt via het natuurbeleid en is geen doelstelling van het veehouderijbeleid. In sommige gevallen
kan er wel sprake zijn van een positief bij-effect zoals in geval van natuurinclusieve landbouw bij Weidevarkens
en Herenboeren.

Vraag 8
Jaarstukken p. 37
"Steeds meer initiatiefnemers weten de weg te vinden naar het Groen Ontwikkelfonds
Brabant voor subsidie voor de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Daarbij valt op dat steeds meer
particulieren en agrariërs zelf natuur willen realiseren."
Om wat voor natuur gaat het hier? Betreft het natuur met of zonder verdienmodel?

Antwoord 8
Particulieren en agrariërs realiseren diverse soorten, sterk verschillende, natuur. Soms met en soms zonder een
verdienmodel. De inhoud van de plannen wordt allereerst bepaald door de mogelijkheden op de betreffende
locatie. Sommige delen van het natuurnetwerk worden bijvoorbeeld erg nat en zijn minder geschikt voor een
combinatie van natuur en bijvoorbeeld voedselproductie. Anderzijds wordt de inhoud van de plannen bepaald
door de ambities en mogelijkheden van de betreffende grondeigenaar.
Uiteraard worden alle plannen (met of zonder verdienmodel) op kwaliteit beoordeeld door het Groen
Ontwikkelfonds Brabant (aan de hand van het subsidie-reglement) alvorens over gegaan wordt tot subsidiering.
Op de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant staan veel voorbeelden van initiatieven, die inmiddels
gerealiseerd zijn.

Vraag 9
Jaarstukken p. 37-38
De onderbesteding van de programmalasten van í 20,6 mln.
Wat gebeurt er met de onderbesteding van de programmalasten van í 20,6 mln?

Antwoord 9
De onderbesteding van í 20,6 mln bestaat vooral uit prestaties die niet meer in 2018 gerealiseerd konden
worden, maar oorspronkelijk wel in 2018 waren geraamd. Deze middelen worden 2019 ingezet om alsnog de
prestaties te leveren die in 201 8 niet meer (tijdig) gerealiseerd konden worden.

Vraag 10
Jaarstukken p. 38
"í 1 mln onderbesteding grondverkopen Natuur Netwerk Brabant, vanwege de moeilijkheid van het ramen van
de grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering)."
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blz. 6

Hoeveel grond had u verwacht daarvoor te kunnen aankopen?
Hoe verhoudt dit zich tot andere jaren? M.a.w., zit hier vooruitgang in of niet?
Hoe ver liggen we hiermee voor/achter op schema met het verwerven van gronden t.b.v. het NNB?

Antwoord 10
Uitgaande van een gemiddelde grondprijs van í 70.000 per ha verwachten wij voor í 1 miljoen ongeveer 14
ha te kunnen aankopen. In het tempo waarin gronden voor het NNB beschikbaar komen zit vooruitgang. In de
afgelopen jaren is er ongeveer 4300 ha beschikbaar gekomen voor Natuur. In de periode tot en met 2027 is de
ambitie nog ongeveer 5300 ha, gemiddeld ongeveer 600 ha per jaar beschikbaar te krijgen voor Natuur. Om
dit te kunnen halen blijft versnellen van grondverwerving nodig. Hiervoor hebben PS een aantal extra
instrumenten beschikbaar gesteld zoals het aankopen van ruilgrond, meer ruimte voor aankopen van grond in het
NNB, aankopen van gebouwen in het NNB of kavelruil (PS besluit 1 december 2017). Hier wordt al volop
gebruik van gemaakt.

Vraag 1 1
Jaarstukken p. 38
"í 1 mln onderbesteding bij de regeling 'groen-blauwe' diensten."
Wat houdt dat in?

Antwoord 11
De Catalogus groenblauwe diensten is vernieuwd en per 26 oktober 201 8 goedgekeurd door de Europese
Commissie (EC). Door de late goedkeuring door de EC konden er in 201 8 geen nieuwe gebiedscontracten meer
worden afgesloten voor De Peel - Boven Dommel en Baronie III. Hierdoor is er een onderbesteding van í 1 mln.

Vraag 12
Jaarstukken p. 39
"Prestatieafspraken waterschappen (STUW)
(...) Verdrogingsbestrijding natuur: 0 ha gerealiseerd, ruim 2100 ha van de afgesproken 6300 ha in de pijplijn."
Bij de andere genoemde projecten staat steeds 'gestart' (bijvoorbeeld: "30 projecten gerealiseerd en 85
gestart"). Wat is het verschil tussen 'gestart' en 'in de pijplijn'?
Ook hier is grondverwerving het grootste probleem, hoe ondervangen we dit?

Antwoord 12
Het verschil tussen 'gestart' en 'in de pijplijn' is dat gestarte projecten zich in de voorbereidings- of uitvoeringsfase
bevinden, terwijl projecten in de pijplijn wel in de programmering van de waterschappen zijn opgenomen, maar
nog niet daadwerkelijk zijn gestart.
De problematiek rond grondverwerving betreft onder andere dat bij aanvang van een project niet altijd duidelijk
is wie de eindbeheerder is voor de gronden. Om desondanks wel aan de slag te gaan met de natuur- en
wateropgave in natte natuurparels is de provincie bereid onder bepaalde voorwaarden bereid, garant te staan
voor maximaal 500 ha aan gronden waarvoor de waterschappen geen eindbeheerder kunnen vinden. Deze
afspraak maakt deel uit van het Addendum op de prestatieafspraken STUW dat in december 2018 is
ondertekend door waterschappen en provincie.

Vraag 1 3
Jaarstukken p. 40
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"Programma Water en programma Natuur trekken hierin samen op richting de waterschappen, waarbij naar
oplossingen wordt gezocht in financiering, instrumenten en programmering van projecten."
Graag een toelichting hierop.

Antwoord 1 3
In de praktijk zijn er gebieden waar de doelen vanuit programma Verbindend Water en de doelen vanuit
programma Uitnodigend Groen samenkomen. Zo is verdrogingsbestrijding van de natte natuurparels een
verantwoordelijkheid van programma Verbindend Water. Vanwege de ligging binnen het Natuurnetwerk Brabant
(verantwoordelijkheid van programma Uitnodigend Groen) zijn de betreffende maatregelen soms gelijktijdig te
realiseren. Dit betekent dat dit samenspel aan de voorkant duidelijk moet zijn en ook zo moet worden
geprogrammeerd door de waterschappen in afstemming met de provincie. Voor een effectieve uitvoering trekken
beide programma's samen op en zoeken gezamenlijk op welke wijze de uitvoering (door de waterschappen)
versneld kan worden.

Vraag 14
Jaarstukken blz 71
Internationalisering:
De streefwaarde voor het aantal arbeidsplaatsen is 1000 en de streefwaarde voor het totaal investeringsbedrag
is í 100 mln
Zijn deze prestaties gerealiseerd? Zo ja, om wat voor arbeidsplaatsen gaat het en waarin is de í 100 mln zoal
geïnvesteerd? Zo nee, waardoor zijn deze prestaties niet gerealiseerd?

Antwoord 14
Het geïnvesteerde bedrag door buitenlandse bedrijven is Brabant is in 2018 í 306 mln.
Het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen bedraagt 1019. Daarmee zijn de streefwaarden meer dan gerealiseerd.
Wat betreft het soort arbeidsplaatsen: 17^) van de projecten betreft R&D activiteiten en meer dan 80^) van de
investeringen vond plaats binnen de topclusters waarbinnen voor Brabant geworven wordt. Het geïnvesteerde
kapitaal is fors hoger door m.n. drie grote investeringen van reeds hier gevestigde buitenlandse investeerders.

Vraag 15
Jaarstukken blz 72
Branding:
De prestatie en indicatoren geven het realiseren van middelen weer; bijeenkomsten, geplaatste artikelen, etc.,
maar dat lijken ons niet de einddoelen van branding. Wat is dankzij de branding-activiteiten bereikt op het
gebied van bijvoorbeeld werkgelegenheid? Kunt u aangeven wat de relatie daarbij is tussen kosten en baten, en
resultaten.

Antwoord 15
Brabant Branding zet diverse middelen in om het gewenste imago van Brabant te bereiken en te versterken
(regiobranding). Het eindresultaat daarvan is een sterker imago van de regio. Dat draagt weliswaar op allerlei
gebied (zoals werkgelegenheid) bij aan de positie van Brabant als top kennis- en innovatieregio, maar is niet éénop-één vertaalbaar in resultaten op specifieke beleidsterreinen.

Vraag 1 6
Jaarstukken blz 84
Percentage CO2 reductie tov 1990 cumulatief 11“^ is niet gehaald, het resultaat is 4,5^)
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blz. 8

Welke oorzaken zijn aan te wijzen voor het ruimschoots niet realiseren van deze prestatie?

Antwoord 16
Het verminderen van de CO2-emissie gebeurt in de praktijk van Brabant door meerdere partijen in relatie tot
meerdere functies zoals wonen, werken en verplaatsen. Hier heeft de provinciale organisatie slechts een beperkte
invloed op. Gemiddeld groeit de economie circa 1,5% per jaar en daarmee ook het energiegebruik van die
functies. Dit betekent dat tegenover elke besparing op energie of vervanging van fossiele naar duurzame
energiebron ook een toename van CO2 uitstoot staat als gevolg van deze gewenste groei. De CO2-emissie
gegevens worden sinds kort uniformer vastgelegd waardoor het inzicht op de basisgetallen is veranderd,
resulterend in genoemd percentage.

Vraag 1 7
Jaarstukken blz 93
gerealiseerde routedelen eerste 5 snelfietsroutes ^ km cumulatief) streefwaarde 25%
Niet gerealiseerd: er zijn meerdere routes in voorbereiding en deels al gestart. In 201 8 is bijna í 8 mln subsidie
verleend voor het realiseren van snelfietsroutes. In totaal is er 10% van de eerste 5 snelfietsroutes gerealiseerd
met name op het traject Tilburg - Waalwijk en Eindhoven -Helmond. Het genoemde percentage betreft routedelen
die al op voldoende kwaliteitsniveau zijn. De streefwaarden zullen vermoedelijk doorschuiven (100% in 2020 f
2021). In 2019 zullen we dit voorleggen aan de Staten."
Wat is de oorzaak van deze vertraging?

Antwoord 17
Het sluiten van de verschillende bestuursovereenkomsten heeft meer tijd gekost. Hierbij hebben we expliciet
gekozen voor een goede uitwerking van het tracé van de gehele route met een gedetailleerde kostenraming. De
subsidieaanvragen door de gemeenten en de uitvoering van de projecten komt daarmee wat later op gang. Het
is wel de verwachting dat de projecten in 2019 goed op stoom komen en dat de streefwaarde (100% in 2020)
wordt gehaald. Mogelijk schiet de afronding door naar 2021.

Vraag 1 8
Bijlage 3 overhevelingen blz 2
Natuurcompensatie N279: à í 1.146.616
De reden voor overheveling vanwege vertraging: 'De aanvragers hebben een langere looptijd nodig om een
voldoende onderbouwde aanvraag in te dienen."
Betreft het hier compensatie van natuur die nog niet is aangetast? M.a.w., is de natuur, die plaats moet maken
voor de N279 en daarom gecompenseerd gaat worden, nog ongeschonden?
Gaat het hier om particulieren die subsidie kunnen krijgen voor het realiseren van de compensatie? Zo ja,
waarom regelt de provincie de compensatie niet zelf?

Antwoord 1 8
Het betreft hier een specifieke casus. Met de verbreding en reconstructie van de N279 tussen 's-Hertogenbosch
en Veghel is in 2012 een compensatieopgave ontstaan van 15,05 ha. Afgesproken is om deze op twee
manieren te compenseren.
De wettelijke compensatieverplichting zal worden gerealiseerd in de Maashorst via het project Landschappen van
Allure. Hiervoor is door de provincie í 1,2 mln. beschikbaar gesteld. Dit is feitelijk een vorm van fysieke
compensatie en als zodanig vergelijkbaar met de situatie bij de Grenscorridor N69. Daarnaast is met de regio
N279 Noord afgesproken dat er door de provincie ook í 1,2 mln. wordt gereserveerd voor investeringen in
natuur en landschap in het gebied rond de N279 Noord, met name in het beekdal van de Aa en de Oude Aa
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tussen 's-Hertogenbosch en Veghel. Dit is dus een 'vrijwillige investering' en geen officiële natuurcompensatie. Om
richting te geven aan deze investering is in 2016 het Natuurplan N279 opgesteld. De middelen zijn beschikbaar
gesteld middels een eind 2017 opengestelde subsidieregeling.

Vraag 1 9
Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf, Werklocaties en MIPP-projecten (vast te stellen) blz 65
Protix
"Het doel van de verkenning is te onderzoeken of de provincie, in samenwerking met gemeente Bergen op
Zoom, de uitbreiding kan ondersteunen. (...) In overleg tussen Protix en provincie, wordt onderzocht of Protix in
samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom financieel ondersteund kan worden in de uitbreiding. Begin
2019 verkeert het onderzoek nog in een verkennend stadium."
Worden overwegingen over te behalen klimaatdoelstellingen meegenomen in de verkenning? (We vragen geen
inhoudelijke reactie, maar enkel of het klimaatvraagstuk en CO2-uitstoot wordt betrokken in het onderzoek naar
provinciale ondersteuning. Hiermee doelend op de negatieve effecten van de veesector op het klimaat, en
constaterende dat Protix als veevoederproducent deel uitmaakt van de veesector.)

Antwoord 19
Protix draagt als bedrijf bij aan het bereiken van de doelstellingen van het klimaatvraagstuk. Het bedrijf vervangt
hectares aan grond waar voer geteeld wordt, door compacte fabrieken waar insecten gekweekt worden. Deze
gekweekte insecten vormen een grondstof vol eiwitten en andere voedingsstoffen voor dierenvoer. Om de
insecten te voeren worden plantaardige voedselresten hergebruikt en teruggebracht in de voedselketen. Hiermee
wordt verspilling tegen gegaan en wordt de voedselkringloop gesloten. Dat zorgt voor duurzame vlees-, vis- en
eiproducten, die geschikt en veilig zijn voor de consumenten.

De verkenning richt zich op de wijze waarop de provincie financiële ondersteuning kan bieden in de uitbreiding
van het bedrijf op de locatie in Bergen op Zoom. Daarnaast zet de provincie expertise in voor de verkenning van
industriële symbiose met bedrijven in de omgeving van de fabriek, o.a. om CO2-uitstoot te reduceren. Dit heeft al
een kansrijke match opgeleverd.
Op 1 1 juni opent Koning Willem-Alexander een nieuwe insectenkwekerij van Protix in Bergen op Zoom. Hij wordt
vergezeld door Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
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Technische vragen van de fractie FVD
Vraag 20
Op pagina 15/16 van het accountantsverslag geeft de accountant aan dat 3.9 miljoen niet aan de Europesche
aanbesteding regeling voldoet en daarmee mogelijk onrechtmatig is. Dat hier een groot deel zit in kosten voor
adviesdiensten. Wij zouden graag een overzicht zien van adviesbureaus die in 2018 zijn ingehuurd en wanneer,
voor hoeveel en bij wie de financiële afwikkeling heeft geleidt tot mogelijk onrechtmatig handelen?

Antwoord 20
Het bedrag van í 3,9 miljoen (op pagina 17) betreft geen mogelijke onrechtmatigheid maar een financiële
onrechtmatigheid.
In totaal is er in 201 8 een bedrag van í 48.760.421 geboekt op inkoop (externe) adviesdiensten (zie bijlage).
Van het totale bedrag van í 3,9 mln financiële onrechtmatigheid heeft í 2.674.051 betrekking op
onrechtmatigheid bij inkoop adviesdiensten, dat is 68“^.

Vraag 21
Tevens willen wij graag op de hoogte worden gebracht van het onderzoek naar de grondoorzaken van de mate
van onrechtmatigheid t.a.v. Deze adviesdiensten. Wilt u de analyse aan PS verstrekken? Zo, ja wanneer kunnen
wij deze verwachten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 21
Ja, er volgt in juni een samenvatting van de uitgevoerde analyse voor PS.

Vraag 22
In het document overhevelingen staat bij punt 9 dumpen drugsafval dat dit een cofinanciering is van 1.4 miljoen
waarvan ongeveer de helft wordt overgeheveld naar 201 9. Kan hieruit opgemaakt worden dat dit een
eenmalige cofinancieringsconstructie is en dat als de pot leeg is de cofinanciering eindigt?

Antwoord 22
Op 4 december 2015 is tussen het Rijk en de provincies het convenant "Cofinanciering opruiming
drugsafvaldumpingen" afgesloten. Dit convenant voorzag in een bijdrage van het Rijk aan de provincies voor het
opruimen van drugsafval in de jaren 2015 t/m 2017. Brabant heeft hiervoor in totaal í 1,4 mln. ontvangen. In
2018 zijn de bijdragen voor het laatste jaar 201 7 vastgesteld. Van de ontvangen rijksbijdrage resteerde een
bedrag van í 0,6 mln. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2019 om weer in de kunnen zetten voor
drugsdumpingen, zie hiervoor het antwoord op vraag 2. Het convenant is afgelopen. Momenteel wordt met het
Rijk onderhandeld over een nieuwe cofinanciering voor het opruimen van drugsdumpingen.

Vraag 23
Ter aanvulling op vraag 3: kan er een overzicht gegeven worden van de drugsdumpingen in 201 8 en
daaropvolgend in het overzicht aangeven waar er een relatie is met de aanvraag van eventuele cofinanciering
vanuit de provincie?

Antwoord 23
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Het aantal drugsafvaldumpingen in 2018 bedroeg 109. In principe komen alle dumpingen in aanmerking voor
cofinanciering op basis van de subsidieregeling. De regeling is nog open tot medio december 201 9. Voor een
aantal is al subsidie verleend voor de gemaakte opruimkosten:

Projectomschrijving (alg. gegevens)

Toekenning

Dumping drugsafval Veerstraat Boxmeer

í 2.906,00

Dumping drugsafval Valkenswaard

í 8.239,00

Vaten drugsafval afwateringskanaal Boxtel

í 1.699,00

Dumping vaten NL1 Boterpad Goirle

í 2.641,00

VDL grondmaatschappij tot behoud natuur

í 2.358,00

Drugsdumping wegberm Gijzenrooi
(in behandeling)

í 6.395,00

Vraag 24
In het document extra toevoegingen en onttrekkingen staat onder punt. G dat er 5,4 miljoen extra onttrokken is
voor natuur en milieu maatregelen. In de toelichting wordt aangegeven dat deze middelen worden gebruikt voor
de PAS regeling. Maar waar zijn deze gelden specifieke aan uitgegeven?

Antwoord 24
De extra onttrekking van í 5,4 mln is het gevolg van de verrekening van PAS-gelden met de provincie Limburg,
die oorspronkelijk geraamd stond voor 201 9, maar al in 2018 is gerealiseerd. In oktober 201 8 heeft de
provincie Noord-Brabant een overeenkomst gesloten met de provincie Limburg inzake de verrekening van
"N2000/PAS middelen". Achtergrond is dat beide provincies vanaf 201 3 Rijksgelden via het provinciefonds
ontvangen ten behoeve van de PAS-herstelwerkzaamheden, maar dat een tweetal PAS/N2000 gebieden deels
liggen op grondgebied van de provincie Noord-Brabant en deels op grondgebied van de provincie Limburg. De
gelden zijn door het Rijk echter niet evenredig aan beide provincies uitgekeerd en zijn, naar rato van het aantal
maatregelen dat ieder moet verrichten op eigen grondgebied, bij deze overeenkomst verrekend.

Vraag 25
Op pagina 118 van de begroting wordt gerefereerd naar een impact onderzoek t.a.v. Het programma sociale
veerkracht. FVD wordt graag op de hoogte gesteld van de resultaten van deze impactanalyse. Kan deze aan ons
verstrekt worden?

Antwoord 25
De impactanalyse is bij de evaluatie van het programma (februari 2019) verstrekt en is hier terug te vinden.

Vraag 26
Op pagina 135 wordt aangegeven dat de leges inkomsten m.b.t. De legesverordening WABO tegenvallen t.o.v.
De raming. De gemiddelde lege opbrengst per procedure hoger was dan initieel begroot waardoor het 'verlies'
meevalt. Leges liggen per verordening vast. Hoe wordt dit verschil verklaart? Graag een toelichting.

Antwoord 26
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De legesverordening van de WABO kent een differentiatie naar categorieën, die gebaseerd zijn op de
verwachte bouwkosten. Het begrote aantal per categorie is een inschatting; de werkelijkheid kan daarvan
afwijken en dat is al een oorzaak van een verschil.
Daarnaast kan een afwijking ontstaan doordat in rekening gebrachte legesbedragen hoger zijn dan vooraf
ingeschat. Leges liggen per verordening weliswaar vast, maar bij de Wabo is daarbij sprake van 'maximale
tarieven' binnen een categorie. Het legestarief in combinatie met de bouwsom bepaalt dan het gefactureerde
legesbedrag. Hierdoor verschillen de feitelijk gefactureerde legesbedragen in de meeste gevallen van de
bedragen uit de verordening.
Overigens worden voor aanvragen milieu geen leges geheven en het is op voorhand erg lastig in te schatten
hoeveel milieu en hoeveel bouw wordt gedaan. Ook de bouwkosten zijn moeilijk te voorspellen, want bouwen is
conjunctuurgevoelig en de omvang van een bouwproject is bepalend. Een prognose verdeeld over de
tariefcategorieën is daarom een inschatting.
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Technische vragen van de fractie PVV
Vraag 27
Hoeveel bedroegen de kosten voor personeel niet in loondienst in 2018?

capaciteitsinhuur)

Antwoord 27
De kosten voor personeel niet in loondienst in 2018 bedroegen í 10.682.727.

Vraag 28
Hoeveel bedroegen de kosten voor 'inhuur' voor adviezen, onderzoeken, rapporten etc. in 201 8? (”
^pdrachtgebaseerde inhuur)

Antwoord 28
De totale kosten voor inkopen van leveringen en diensten in 2018 bedroegen í 85.689.045.

Vraag 29
Waarom worden jaarrekeningen van deelnemingen nog steeds niet op tijd ontvangen? Is er geen harde
deadline?

Antwoord 29
Alle benodigde relevante informatie is ontvangen binnen het verantwoordingsproces. Dit proces is tevens
afgestemd met onze accountant. (Zie ook blz 5, 31 en 35 van de Uitkomsten controle en overige informatie
2018 van EY.)
De vaststelling van de jaarstukken bij de afzonderlijke verbonden partijen loopt parallel met onze jaarverantwoording. Vastgestelde en gepubliceerde stukken van verbonden partijen ontvangen wij normaliter in de
eerste helft van het jaar.

Vraag 30
Statenvoorstel p4, 'de extra onttrekking moet nog plaatsvinden omdat de verrekening van de PAS-gronden al in
2018 heeft plaatsgevonden' : Wanneer precies was bekend dat de afrekening al in 201 8 plaatsvond?

Antwoord 30
Bij de totstandkoming van de jaarstukken 201 8 in februari 2019, is in overleg met de accountant de verrekening
van PAS-middelen met de provincie Limburg ten laste van 2018 gebracht. Dit resulteert in een extra onttrekking.

Vraag 31
Statenvoorstel p6: De begroting is met ongeveer 100 miljoen naar boven bijgesteld. Wat is er voor de plus 100
miljoen gerealiseerd voor Brabant?

Antwoord 31
Het totaal van de lasten van de oorspronkelijke begroting 2018 bedroeg í 862,9 mln. Met de door PS
vastgestelde begrotingswijzigingen 201 8 komt het totaal van de lasten na wijziging uit op í 965,9 mln.
De lasten in de jaarrekening 201 8 komen uit op í 916,2 mln.
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting komen de gerealiseerde lasten í 916,2 mln -/- 862,9 mln =
í 53,3 mln hoger uit.
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Deze bijgestelde lasten hebben betrekking op de inzet/realisering van de volgende onderdelen:

Bijdrage aan Zeeland ivm financiële positie
Cofinancieringsbijdrage POP3 subsidie landbouw

ĥ mln
1,5
3,7

Bijstelling lasten ivm VTH-taken bodemconvenant

7,3

Kosten uitvoering nazorg stortplaatsen

2,6

Dumpen Drugsafval

0,7

Subsidies PAS-herstelmaatregelen

2,0

Subsidie Natuur en landschap
Subsidies PAS en Natura 2000 projecten
Bijstelling lasten Biodiversiteit (prov) op basis van actualisatie
Brabant Uitnodigend Groen
BrUG; uitwerking Natuur + Samenleving/bijenimpuls

1,1
39,2
5,5
1,2

Verwerving natuurgronden GOB

54,9

Op-zuid subsidies stimulus+interregsubsidies

17,0

Versterking cluster HTSM
Instrumentarium (MIT)

2,3
11,7

Logistics Community Brabant

3,0

Energietranisitie

0,7

Wegenoverdrachten aan gemeenten

4,6

Bijdrage Boevenheuvel

2,7

N69

3,2

Aanvullende middelen Brabant C conform perspectiefnota 201 8

9,0

Mjr.subsidies podiumkunsten

0,9

Vraag 32
Statenvoorstel p6, 'Per saldo goedkoper en duurder ca -/-1,9mĥ': Hoeveel in totaal duurder en wat is er duurder
geweest (graag lijst wat en hoeveel), hoeveel in totaal goedkoper en wat was er goedkoper?

Antwoord 32
bedragen x ĥ 1 mln
Specificatie

Goedkoper

lagere kosten onderzoek en lagere reis-en verblijfkosten PS

0,3

Lagere kosten bestuurskosten GS en lagere kosten kennis en onderzoek

0,2

Hogere kosten ruimtelijke ontwikkeling

-0,1

Hogere kosten Sun-regeling agrofood
Lagere kosten budgetten agrofood

-0,7
0,4

Lagere kosten diverse kleine posten water

0,05

Lagere kosten IPO-bodemontwikkelgroep

0,2

Hogere kosten in kader van interim bedrijvenregeling

-3,7

Lagere kosten diverse kleine posten milieu

0,4

Lagere lasten subsidiebeschikking PAS

2,1

lagere lasten subsidies Biodiversiteit

0,7

Lagere kosten diverse kleine posten natuur

1,3

Hogere kosten aankoop natuurgronden
Lagere proceskosten Circulaire economie, Biobased economie en
communicatiekosten
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-1,9
1,3
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|
Specificatie

be dragen x ĥ 1 mln

Goedkoper

Duurder

Hogere kosten Efro-bijdrage OP-Zuid

-3

Hogere kosten cofinanciering Interreg/Op Zuid

-0,4

Hogere kosten diverse kleine posten alg.economisch beleid

-0,1

Efficiënte inzet bijdrage Kennispact MBO-Brabant

0,7

Lagere kosten diverse kleine posten economisch programma

0,4

Lagere kosten diverse kleine posten energie

0,6

Hogere kosten maatregelpakket A2

-0,8

Lagere kosten diverse kleine posten openbaar vervoer

0,2

Lagere kosten administratieve afwikkeling PPS-A59

0,1

Lagere kosten wegenonderhoud

0,2

Hogere kosten aanvullende subsidies hedendaagse kunst

-0,7

Lagere kosten erfgoedfabriek

0,1

Lagere kosten cultuurhistorische waardenkaarten, archeologisch onderzoek en
beheerslasten Noord-Brabants museum

0,3

Hogere kosten diverse kleine posten Sport

-0,1

Lagere kosten financieringsfunctie

0,05
Totaal

9,6

Saldo

-11,5
-1,9

Vraag 33
Statenvoorstel p7: Wat zijn proceskosten? Waar wordt geld onder de noemer 'proceskosten' aan uitgegeven?
(PL, OL? Wat precies?)

Antwoord 33
Proceskosten, zijn (algemene) kosten die nodig zijn c.q. het mogelijk maken dat projecten gerealiseerd/
uitgevoerd (kunnen) worden. Zoals b.v. communicatiekosten, inhuur van expertise, adviesbureaus.

Vraag 34
Statenvoorstel p8: "afwikkeling" innoveren met topsectoren kost meer tijd. Wat wordt er precies met 'afwikkelen'
bedoeld?

Antwoord 34
De voorbereidingstijd om te komen tot rijpe businesscases met externe partners is langer dan gepland. Bijgevolg
zijn de begrote financiën voor de jaarschijf 201 8 niet gerealiseerd. In 201 9 komen deze middelen tot realisatie.

Vraag 35
Statenvoorstel p8, 'd. afwikkeling eerdere jaren': Waarom zat dit niet in de burap?

Antwoord 35
De afwikkelingsverschillen betreffen veelal de resultaten naar aanleiding van de definitieve vaststelling van in
eerdere jaren verleende subsidies aan derden. Op basis van wet- en regelgeving worden de lasten op het
moment van beschikken direct genomen voor het volledige bedrag. Naar aanleiding van het vaststellen van een
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subsidie kan een positief resultaat ontstaan. Op deze afwikkelingsverschillen op balansverplichtingen valt lastig te
sturen:
*

Het initiatief voor een verzoek tot vaststellen ligt bij de gemeenten of andere partijen.

*

Vanwege het veelal ontbreken van krediet op deze posten (de lasten zijn immers eerder genomen) kan hierop
niet worden gestuurd (via aframingen

Z overhevelingen

van budgetten) en leiden tot onderbesteding. Vanaf

2019 verantwoorden we afwikkelingsverschillen als inkomsten en zal de besteding ervan expliciet via een
begrotingswijziging aan de Staten worden voorgelegd bij een bestuursrapportage.
In de bestuursrapportage is voor het programma Mobiliteit melding gemaakt van een positief resultaat van
minimaal C 3,5 mln. Eind 201 8 is er nog een afwikkelingsverschil van C 4,5 mln op 1 grote balansverplichting
bijgekomen (zoals toegelicht op pagina 89 van de jaarrekening).

Vraag 36
Statenvoorstel p9, 'Voordelige afwikkelingsverschillen Lenteakkoord-projecten': Welke concrete projecten betreft
dit?

Antwoord 36
Dit betreft de projecten Noordpolder Ossendrecht, Lage Vuchtpolder, Bruggerhuizen en Westelijke Langstraat.

Vraag 37
Statenvoorstel p9, 'Cultuur en samenleving : afwikkeling uit eerdere jaren van subsidies BKKC': Graag volledig
overzicht van betreffende subsidies en alle andere subsidies BKKC uit deze periode.

Antwoord 37
De lagere vaststellingen zoals genoemd in de financiële toelichting betreffen:
-

Lagere subsidievaststelling van de exploitatiesubsidie 2017 voor Kunstbalie: C 45.000 (ten opzichte van de
subsidiebeschikking 2017 van C 3,44 mln)

-

Lagere subsidievaststelling van de exploitatiesubsidie 2017 bkkc: C 75.000 (ten opzichte van de

subsidiebeschikking 2017 van C 2,44 mln)
Daarnaast is in de genoemde periode (201 7) een eenmalige subsidie verstrekt van C 150.000 voor de fusie van
Kunstbalie en bkkc.

Vraag 38
Statenvoorstel p12: Graag ontvangen wij alle beschikbare informatie betreffende de kredietwaardigheid en de
risico's en de bijbehorende risicoanalyse inzake de leningen. De leningen mogen zonder naam worden
genoemd, wel graag een volledige inventarisatie.

Antwoord 38
De beantwoording is opgenomen in de bijlage.

Vraag 39
Statenvoorstel p12: Graag achtergrondinformatie en alle documentatie betreffende de uitspraak van de
commissie BBV t.a.v. hanteren voorzichtigheidsprincipe bij subsidies. Hoe verhoudt zich deze wijziging tot de
stelselwijziging die GS bij de Jaarstukken 2012 hebben ingevoerd om subsidies te boeken bij uitgifte? Mocht dat
destijds wel? Volgens welk voorschrift?
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Antwoord 39
In januari 201 9 heeft de commissie BBV de handreiking Verantwoording subsidies (zie bijlage) uitgebracht. In die
handreiking wordt uiteengezet hoe met ingang van 2019 de verantwoording van subsidies dient plaats te vinden.

De regels van het BBV laten op onderdelen verschillende interpretaties toe. De handreiking beoogt de
interpretatie van de regels voor wat betreft de verantwoording van subsidies eenduidiger te maken. De regels van
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten zoals vastgelegd in de artikelen van het BBV
wijzigen niet als gevolg van deze handreiking.

In 2012 hebben GS een schattingswijziging doorgevoerd met betrekking tot de lastneming bij het beschikken van
subsidies. Deze schattingswijziging vond plaats binnen de interpretatieruimte die het BBV bood.
Daarbij werd onderstaande redenering gevolgd:
Bij subsidies wordt het toekennen van een subsidie gezien als prestatie van het provinciale subsidieproces. Hierbij
dient te zijn vastgesteld dat voldaan is aan de subsidievoorwaarden en dat sprake is van een adequaat
subsidieproces. Dit resulteert in een voorlopige toekenning. Door het aangaan van een voorlopige toekenning
wordt een onherroepelijke verplichting aangegaan. Op basis van het voorzichtigheidsprincipe is dit het moment
dat de last in de provinciale jaarrekening dient te worden verantwoord.
Deze interpretatie van de regels zoals die door de provincie t/m 201 8 is toegepast, is in lijn met de artikelen van
het BBV.

Naleving van de in januari 201 9 door de commissie gepubliceerde handreiking laat bovenstaande redenering
niet meer toe en vergt aanpassing van de verwerkingswijze van de verantwoording van subsidies.

Vraag 40
Statenvoorstel p1 2 (en Jaarstukken p21 2/21 3): Is de reactie van GS t.a.v. de handreiking niet erg passief? Met
andere woorden waarom zou GS niet in staat zijn om te sturen op subsidieprestatie en taakstelling? Dat ging toch
tot de Jaarstukken 2012 ook altijd conform toewijzing in enig jaar, nemen van de kosten over verschillende jaren,
en o.b.v. afrekening en nacalculatie eventueel corrigeren? Wat is nu opeens het probleem, behalve dat de reden
dat deze maatregel destijds werd ingevoerd een politiek-optische reden was?

Antwoord 40
In het statenvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken 201 8 is in de laatste alinea op blz.1 3 aangegeven: "Met
het oog op een daaraan aangepaste wijze van verwerken van subsidielasten in de administratie

handreiking) zal

(conform de

in overleg tussen de eenheden subsidies, financiën en de beleidsunits de huidige

verwerkingswijze worden bijgesteld."
De naleving van de handreiking vergt een aanpassing van de werkwijze met betrekking tot de verantwoording
van subsidies.
-

De subsidieverordening van de provincie dient te worden aangepast.

-

De tekst van de af te geven subsidiebeschikkingen dient te worden aangepast

-

De reeds afgegeven subsidiebeschikkingen dienen te worden nagelopen op de voorwaarden die van belang
zijn voor de adequate ramingen conform de handreiking in de verschillende begrotingsjaren

-

De ramingen van de subsidies in de begroting dienen per einde begrotingsjaar te worden geactualiseerd op
basis van de van de subsidieontvangers ontvangen inschatting m.b.t. de te verwachten realisatie van de bij de
subsidie behorende prestaties per het einde van het begrotingsjaar.

-

De rapportages van de subsidieontvangers moeten voor het einde van het jaar worden verwerkt in eventuele
bijstellingen van de begroting die uiterlijk in december door PS wordt vastgesteld.
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De bijstelling van de ramingen in december voor het nog lopende begrotingsjaar wordt daarmee
omvangrijker dan tot nu het geval was. Daarmee wordt het sturen op de begroting door GS en PS gedurende
het begrotingsjaar moeilijker en wordt ook het inzicht in de financiële positie lastiger.
De administratieve verwerking dient te worden aangepast en de druk wordt in met name het laatste kwartaal
voor zowel de subsidieontvangers als voor de provincie aanzienlijk hoger.

Vraag 41
Statenvoorstel p1 2 (en Jaarstukken p21 2/21 3): Waarom zou GS niet in staat zijn om meerjarige (toekomstige)
verplichtingen gewoon duidelijk te presenteren in de jaarrekening? Waarom is dat te moeilijk?

Antwoord 41
Zie het antwoord op vraag 40

Vraag 42
Statenvoorstel p12 (en Jaarstukken p21 2/213): Waarom zou een stelselwijziging enorm ingewikkeld zijn?
Diezelfde stelselwijziging was bij de Jaarstukken 2012 toch ook niet ingewikkeld volgens GS? Waarom is die
dan nu opeens onoverkomelijk?

Antwoord 42
De consequenties van de handreiking voor de (begrotingstechnische en administratieve) verwerkingswijze van
subsidies

(conform de handreiking) zullen

in overleg tussen de eenheden subsidies, financiën en de beleidsunits

worden doorgevoerd.

Vraag 43
Statenvoorstel p1 2 (en Jaarstukken p21 2/21 3): Graag ontvangen wij alle documentatie over de stelselwijziging,
inclusief GS stukken, inclusief de IPO-correspondentie met de commissie.

Antwoord 43
De documentatie bestaat uit de volgende bijlagen:
-

De handreiking verantwoording van subsidies

-

De brief van IPO aan commissie BBV over de handreiking

-

De reactie van de commissie BBV aan het IPO

In GS is voor wat betreft de handreiking subsidies tot dusver alleen de reactie van GS op het accountantsverslag
aan de orde geweest zoals verwoord in het statenvoorstel PS 13/19 op blz 1 3.

Vraag 44
Statenvoorstel p14: Graag een volledige lijst van alle inkooponrechtmatigheden inclusief toelichting. Graag ook
de 'root cause analyse'.

Antwoord 44
De lijst met inkoop-onrechtmatigheden is opgenomen in de bijlage.
Ja, er volgt in juni een samenvatting van de uitgevoerde analyse voor PS.

Vraag 45
Statenvoorstel p15: Wat is de reden dat de vrijval van 3,9mC niet in de jaarrekening 2017 is meegenomen?
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Antwoord 45
Bij het opstellen van de jaarrekening 201 7 is onvoldoende nagegaan of voorwaarden waaronder de middelen
van het rijk aan de provincie waren verstrekt nog onverkort van toepassing waren.
De werkwijze voor de beoordeling van de ontvangen rijksuitkeringen wordt zoals ook in het statenvoorstel is
aangegeven verder aangescherpt.

Vraag 46
Jaarstukken p4, 'De klimaattop in juni heeft laten zien dat we grote vraagstukken te pakken hebben op het
gebied van zowel klimaatmitigatie als klimaatadaptatie en dat naast overheden, ook kennisinstellingen, bedrijven
en burgers nodig en bereid zijn om mee te doen.'
Concreet: welke vraagstukken en welke specifieke samenhang met beleid? Wat is concreet resultaat klimaattop?

Antwoord 46
De klimaattop ging over de vraagstukken energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Vraagstukken
die in provinciaal beleid zijn belegd. De top is een initiatief geweest van waterschap Brabantse Delta, gemeente
Breda en provincie Noord-Brabant vanuit het besef dat samenwerking nodig is tussen overheden, bedrijfsleven
maar ook onderwijs, kennis- en maatschappelijke instellingen. De top heeft gezorgd voor versteviging van het
onderlinge netwerk, draagvlak vergroot en kennisdeling en inspiratie op de genoemde thema's, maar liefst 800
deelnemers. Concreet resultaat is het slot- en startakkoord, waarin een groot aantal afspraken en acties zijn
vastgelegd. Nieuwe en bestaande coalities in Zuid-Nederland gaan hiermee aan de slag.

Vraag 47
Jaarstukken p576: Graag volledig overzicht van alle ondersteunde sociale veerkracht initiatieven inclusief
onderbouwing en verantwoording.

Antwoord 47
De initiatieven die ondersteund worden zijn aangesloten bij het platform Sterk Brabant. Alle initiatieven zijn te
vinden op de website van Sterk Brabant: www.sterkbrabant.nl. inmiddels zijn dat er bijna 200. Afhankelijk van
hun behoefte maken ze gebruik van het aanbod van Sterk Brabant. Ondersteuning varieert van het koppelen van
initiatieven aan elkaar zodat ze elkaar verder kunnen helpen tot het ter beschikking stellen van kennis van onze
partners zoals het PON of de KNHM en coaching of scholing op specifieke vaardigheden zoals fondsenwerving
of impactmonitoring. Ook deelname aan kennisbijeenkomsten of themabijeenkomsten hoort bij de ondersteuning.
De kosten zijn niet per initiatief uit te splitsen aangezien de ondersteuning collectief gebeurt.

Vraag 48
Jaarstukken p6, 'Ook is gestart met een pilot Brabants Outcome Fonds, waarbij doorgroeikapitaal voor sociale
ondernemers wordt gerealiseerd':
Wat zijn de criteria voor een 'sociale ondernemer'?
Graag een volledig overzicht van alle ondersteunde projecten.

Antwoord 48
De selectiecriteria zijn terug te vinden onder https://www.brabant.nl/ subsites/brabant-outcomes-fund/over
bof/criteria. In de memo https://www■brabant■nl/search/brabant?q=4491919 van de gedeputeerde is een lijst
en beschrijving van de geselecteerde deelnemers opgenomen. Alsmede de totaallijst van initiatieven die zijn
aangemeld.
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Vraag 49
Jaarstukken p22, 'Wij participeren in stedelijke transformaties van Oss, Breda en Veghel': Welke projecten zijn
dit concreet? Inclusief onderbouwing.

Antwoord 49
De provincie Noord-Brabant heeft te maken met een groeiende leegstand van winkelcentra, maatschappelijk
vastgoed, bedrijven, kantoren, boerderijen, kloosters en kerkgebouwen. Het programma 'Brabantse Aanpak
Leegstand' is erop gericht deze stijgende lijn te doorbreken. De kennis en ervaringen vanuit dat programma
worden ook ingebracht in de gemeentelijke binnenstedelijke transformatieopgaven waaronder Oss, Breda en
Veghel (zie ook antwoord 50).

In Oss gaat het om het centrumgebied/Walkwartier, voor Breda gaat het om het Havenkwartier/Corbionterrein
en Gasthuisvelden. Voor Veghel gaat het om het centrumgebied. Betreffende locaties en betrokkenheid vanuit de
provincie worden gemotiveerd vanuit de verstedelijkingsagenda Brabantstad en de city-deal met de M7
gemeenten en het beleidsdoel als het gaat om de bestuursopdracht Leegstand.

Zie ook website Binnenstedelijke transformatieopgaven/Transformatietafel. en de inventarisatie van
binnenstedelijke transformatieopgaven.

Vraag 50
Jaarstukken p22, 'Er is een plan ontwikkeld voor het verruïneren van de dienstwoningen op het terrein van de
Dongecentrale': Graag een nadere toelichting over dit plan.

Antwoord 50
Het plan betreft een studie naar de mogelijkheden om de zogenaamde 'Tweede Natuuraanpak', geïntroduceerd
door landschapsarchitecte Hannah Schubert, ruimte te geven in gebiedstransformaties. Op het terrein van de
Dongecentrale betreft het drie leegstaande dienstwoningen die zijn 'wegbestemd' en waarvoor een passende
aanpak met meerwaarde wordt gezocht in de totale ontwikkeling van het terrein. Of dit ook wordt gerealiseerd is
aan de eigenaar en betrokken partners en omgeving in en rond de Dongecentrale.
In de Voortgangsrapportage 2017 van het programma Brabantse Aanpak Leegstand hebben wij u hierover
geïnformeerd. "Wij hebben in deze voortgangsrapportage laten zien dat we eigenaar centraal stellen en inzetten
op maximale ondersteuning van duurzame, innovatieve oplossingen. Dat wij dat doen in samenwerking met
gemeenten, als één overheid in de geest van de Omgevingswet. Dat functioneel herbestemmen niet altijd moet en
ook "natuurlijk ruïneren" een oplossing kan zijn." En "We zien daarnaast goede mogelijkheden om integrale
gebiedsaanpak te stimuleren en te realiseren. Dat kan door deelname aan de prijsvraag Brood en Spelen. Maar
ook door deelname aan gebiedsprocessen en het stimuleren van koplopers, zoals Elsendorp, en door nóg
actiever de samenwerking te zoeken met programma's natuur en duurzame energie. Een voorbeeld daarvan is
'Tweede natuur'-aanpak, verwaarding van leegstaand vastgoed naar natuur, dat wij in samenwerking met
landschapsarchitecte Hannah Schubert op één of meerdere locaties willen helpen realiseren."

Vraag 51
Jaarstukken p23:
Wat zijn de concrete kaders, taken, rollen en bevoegdheden van de 'Transformatietafel'?
Wie nemen deel aan deze tafel en vanuit welke hoedanigheid?
Wie bepaalt wie deel kan/mag nemen aan deze transformatietafel?
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Zijn verslagen van de transformatietafel beschikbaar? Zijn deze verslagen ook openbaar?
Graag alle aanwezige documenten over de transformatietafel.

Antwoord 51
Wie nemen deel aan de Transformatietafel?
De Transformatietafel is een intern-ambtelijke tafel en is geïnitieerd vanuit onze Brabantse Agenda Wonen, waarin
duurzame verstedelijking één van de (4) actielijnen is en waarin we hebben aangegeven dat het van belang is
het woningbouwprogramma optimaal in te zetten op binnenstedelijke locaties en het herbestemmen van
leegstaand vastgoed.
Gezien hun urgente, complexe karakter én het grote, ook economische belang van de ruimtelijke kwaliteit van
onze steden en dorpen als een van de centrale pijlers van een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat,
vinden wij het van belang de komende jaren stevig bij te dragen aan binnenstedelijke gebieds- en
transformatieopgaven.
De Transformatietafel is in 201 8 ingericht op het snijvlak van onze programma's Wonen, Werklocaties, Brabantse
Aanpak Leegstand en Erfgoed, en in nauwe samenhang met ons provinciaal Ontwikkelbedrijf.

Kaders, rollen en taken van de Transformatietafel?
Naast het vergroten van de bewustwording en de beleidsmatige aspecten rond duurzame verstedelijking, richt de
Transformatietafel zich vooral op de provinciale rol en deelname aan concrete gebiedstransformaties bij
gemeenten in Brabant. Dit sluit nauw aan op de lijn om als provincie meer gebieds- en ontwikkelingsgericht te
willen werken. Veelal gaat het om integrale gebiedsontwikkelingen, waarbij het herbestemmen en transformeren
naar wonen vaak de boventoon voert, maar waarmee ook andere provinciale programma's verbonden zijn en
tal van andere provinciale doelen kunnen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld op het vlak van economische
structuurversterking, mobiliteit, energie, klimaatadaptatie, sociale veerkracht en erfgoed.

Zoals we hebben aangegeven in onze Voortgangsrapportage 2018 van de Brabantse Agenda Wonen krijgen
onze provinciale rol en bijdragen aan binnenstedelijke transformatieopgaven vanuit de Transformatietafel vorm en
inhoud langs drie lijnen: 'richting geven', 'beweging stimuleren' en 'mogelijk maken'.

Zo zijn in 2018 met gemeenten de binnenstedelijke transformatiepotenties en -opgaven in beeld gebracht
('richting geven'). Met deze eerste inventarisatie is een groot aantal transformatielocaties in beeld gekomen.
Vervolgens varieert onze inzet van een 'kennis- en procesrol' bij de planontwikkeling ('beweging stimuleren') tot
een rol bij de plan- en projectrealisatie ('mogelijk maken').

'Beweging stimuleren' doen we ruimhartig, veelal vanuit onze reguliere programma's en met de nadruk op onze
kennis- en procesrol rond de thematiek van stedelijke transformaties.
'Mogelijk maken', waarbij we soms langjarig participeren in een gebiedstransformatie, doen we selectief, waarbij
het accent gericht is op complexe, integrale locatie- en gebiedsontwikkelingen in de middelgrote en grote steden
(M7 en B5).
Als centraal 'afwegingscriterium' voor onze provinciale inzet geldt steeds, dat we met name deelnemen in díe
gebiedsontwikkelingen, waar we doelen vanuit verschillende provinciale programma's en beleidskaders integraal
kunnen realiseren, zoals bijvoorbeeld leegstand, mobiliteit, energie, klimaat en sociale veerkracht.

Wie bepaalt wie deel kan nemen aan deze tafel? Zijn er verslagen?, openbaar en zijn stukken, documenten
beschikbaar?
Vanuit de Transformatietafel worden, samen met de betrokken gemeenten, de binnenstedelijke
gebiedsontwikkelingen en transformatielocaties (vanuit een integraal perspectief) besproken en worden ook
(bestuurlijke) afspraken gemaakt op welke wijze de provincie vanuit haar beleidstaken, doelen en
verantwoordelijkheden deelneemt aan de betreffende gemeentelijke opgave. In 201 8 heeft dat geleid tot een
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verslaglegging en definiëring van de opgaven die zijn verwoord en verbeeld en openbaar gemaakt via de
website BinnenstedeliĮke transformatieopgaven/Transformatietafel.

Met betrekking tot de werkwijze wordt eveneens verwezen naar de Brabantse Agenda Wonen Voortgangsrapportage 201 8.

Vraag 52
Jaarstukken p28, 'Brabant wil in 2020 tot de meest duurzame en slimme agrofoodsregio's van Europa behoren':
Welke prestatie-indicatoren behoren daarbij?
Kan er een overzicht worden gegeven van hoe Brabant zich, aan de hand van deze Pi's, als duurzame en
slimme agrofood heeft ontwikkeld in de afgelopen 4 jaar (uitgesplitst per jaar)?

Antwoord 52
De prestatie-indicatoren van de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 zijn te vinden in de
Begrotingswijziging 25/16A .
In het Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016 en Statenvoorstel 14/1 8 Jaarstukken 201 7 en de voorliggende
jaarstukken van 2018 zijn de resultaten van de prestatie-indicatoren opgenomen.

Vraag 53
Jaarstukken p28: Welke positie neemt Brabant nu in als provincie in de ranglijst van de meest duurzame en
slimme agrofoodregio's? En welke positie had Brabant de afgelopen vier jaar (uitgesplitst per jaar)?

Antwoord 53
Over de positie van Brabant in de ranglijst van de meest duurzame en slimme agrofood regio's zijn van de
afgelopen jaren geen gegevens bekend. De voor analyse gebruikte indicatoren zijn te vaak gewijzigd, om
eenduidige conclusies hieruit te kunnen trekken.

Vraag 54
Jaarstukken p28: Zijn er dit jaar vergunningen aangevraagd voor veehouderijen met een bouwblock groter dan
1,5 hectare?

Antwoord 54
Op basis van de beschikbare informatie blijkt dat in 2018 er geen beroep is gedaan op artikel 6.4 lid 1 en
artikel 7.4 lid 1van de Verordening Ruimte, waarin de mogelijkheid wordt gegeven in bepaalde gevallen een
veehouderij uit te breiden boven de 1,5 hectare bouwblok.

Vraag 55
Jaarstukken p30, 'Er zijn 6 nieuwe clusters en proeftuinen ontwikkeld': Graag een korte beschrijving per
cluster/proeftuin?

Antwoord 55
Bovenregionale samenwerking met de regio's N-Limburg en West-Brabant op gebied van beter benutten
grondstoffen:
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Vanuit deze samenwerking worden gezamenlijk kleinschalige initiatieven in deze regio's tot realistische
businesscases opgewerkt (clustervorming). Hiermee wordt gezamenlijke kennisopbouw en -deling en betere
benutting van bestaande regionale testresultaten verkregen.
1. Proeftuin Smart Poultry i.o: R&D-verantwoordelijken van diverse grote agrifoodbedrijven in de regio Land van
Cuijk trekken gezamenlijk op om meer gezamenlijk op te trekken m.b.t. innovatie en HR-vraagstukken.
2. Fieldlab Precisielandbouw : verdere uitrol van technieken die ontwikkeld zijn voor de akkerbouwsector
worden vertaald naar andere sectoren zoals de vollegrondsgroenteteelt, aardbeienteelt, boomteelt en
fruitteelt. Partners zijn toeleveringsbedrijven in de land- en tuinbouw, maar ook vooral techno bedrijven die
techniek kunnen leveren of ontwikkelen en ICT-bedrijven. Verder is er wetenschappelijke ondersteuning vanuit
de TU-Eindhoven en WUR Wageningen. Diverse data en ICT-bedrijven zijn betrokken bij de ontwikkeling en
uitrol van precisielandbouwtechnieken, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe sensoren. Gedurende
de uitvoering is er ruimte voor de aanhaking van andere hightechbedrijven.
3. Ontwikkelcentrum Joindata: Het gaat om een 'showcases en ontwikkelcentrum' waarbij geldt: JoinData is
sleutelpartij, zij bevordert data-uitwisseling omdat zij data-koppelroutes beschikbaar stelt en machtigingen
beheert. JoinData is bezig om tegelijk een solide technische infrastructuur op te tuigen en een sluitende
businesscase te realiseren. JoinData is gevestigd in Wageningen. ZLTO draagt Brabantse showcases aan, die
door JoinData worden gefaciliteerd en waarmee JoinData zijn dienstenpakket kan finetunen. Opzet is om een
combinatie van showcases de basis te laten zijn voor het ontwikkelcentrum. HAS, bouwt aan een infrastructuur
waarin showcases kunnen worden ondersteund, en zet studenten in (koppeling met OpendataLab (zie 6) om
showcases te stroomlijnen.
4. Innovatiecluster 'Zachtfruit" i.o : samenwerking van diverse partijen zoals REWIN, ZLTO, Stichting
Aardbeienonderzoek
5. Proefcentrum Hoogstraten : WUR en enkele aardbeientelers werken gezamenlijk aan onderzoek en
technieken (zoals inzetten robots, drones, sensoren) voor het detecteren van ziekten en plagen bij aardbeien.
6. Open datalab Agrofood: Intensieve samenwerking tussen ZLTO, Grow Campus en HAS in samenwerking met
bedrijfsleven om te werken aan datatoepassingen en -innovaties in de Agrifoodsector.

Vraag 56
Jaarstukken p31, 'We are food': Hoeveel bezoekers waren er per themamaand?

Antwoord 56
Naast de mensen die we online bereikt hebben, zijn dit de cijfers over de offline bezoekers:
Maart:

Samen tegen Verspilling:

8500 personen

April:

Voedsel van Brabantse grond:

150 personen

Mei:

Eet je beter:

900 personen

Juni:

De gezonde school:

900 personen

Juli:

De nieuwe boer:

5000 personen

Augustus:

De gezonde community:

4060 personen

September:

Samen voedsel produceren:

300 personen

Oktober:

Datafood:

300 personen

November:

Actief met eten, een hele zorg minder:

1100 personen

December:

Brabantse gastvrijheid:

997 personen

Daarnaast merken wij op dat er naast de themamaanden van 'We are food', ook een publieksprogramma is
geweest onder de naam 'Brabant Celebrates Food'.
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Vraag 57
Jaarstukken p31: Er zouden "interessante themamaanden" hebben plaatsgevonden. Is het interessant geweest
vanuit de organisator of voor het bezoek? En zijn daar meetbare gegevens van? Zo, ja wat zijn die gegevens en
hoe zijn deze gemeten?

Antwoord 57
We hebben PON een verkenning laten doen naar de opbrengsten van dit jaar. In de vorm van een
Statenmededeling zullen de resultaten in juni 2019 naar u toekomen.

Vraag 58
Jaarstukken p36, 'Verbetering biodiversiteit': Welke prestatie-indicatoren zijn aangehouden om de voortgang van
de biodiversiteit te meten? Hoe hebben de Pi's zich de afgelopen 4 jaar ontwikkeld (uitgesplitst er jaar)?

Antwoord 58
De prestatie-indicator om de voortgang 'Verbetering biodiversiteit' te meten is 'Aantal maatregelen'. Er zijn
streefwaardes benoemd per jaar.
2018 - Streefwaarde 100-200 maatregelen
2017 - Streefwaarde 50-100 maatregelen
2016 - Streefwaarde 25-50 maatregelen
2015 - Streefwaarde 25 maatregelen

Vraag 59
Jaarstukken p39: Wat is het huidige standpunt van de provincie omtrent een zout Volkerak?

Antwoord 59
De provincie blijft zich inzetten voor een systeemaanpassing van het Volkerak-Zoommeer, dat wil zeggen het
terugbrengen van zout en beperkt getij. De minister van lenW heeft aangegeven dat dit ontwikkelperspectief ook
voor het rijk overeind staat. Aanpak van het Volkerak-Zoommeer maakt onderdeel uit van het rijksprogramma
Aanpak Grote Wateren. De ministers van LNV en lenW zijn op dit moment aan zet om de programmering verder
in te vullen. De provincie heeft in een brief aan de partners in de Zuidwestelijke Delta (waaronder het rijk)
aangegeven í 12,5 mln beschikbaar te houden als regionale cofinanciering voor systeemaanpassing van het
Volkerak-Zoommeer.

Vraag 60
Jaarstukken p42, 'Voldoende zwemmogelijkheden van voldoen kwaliteit. De streefwaarde van de provincie is
1000Zo'
Als 109 van de 110 zwemlocaties voldoen, dan is het doel van 100^) toch niet gerealiseerd?
Als er (tijdelijk) sprake was van negatieve adviezen, wordt dan aan het streven van 100^) voldaan?
Op welke locaties zijn er negatieve adviezen uitgebracht (plus de duur)?

Antwoord 60
Strikt genomen is inderdaad geen 100“^ gerealiseerd maar 99.1^). Voor wat betreft het natuurzwemwater heeft
'voldoende kwaliteit' betrekking op het vierjarige gemiddelde van de waterkwaliteit op normwaarden van
Intestinale enterococcen (IE) en Escherichia coli (EC). Dit gemiddelde wordt gecategoriseerd in 'slecht',
'aanvaardbaar', 'goed' en 'uitstekend', waarbij de laatste drie categorieën indicatief zijn voor 'voldoende
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kwaliteit'. Enkel de Binnenschelde kreeg in 2018 de zwemwaterkwaliteitsindeling 'slecht'. Daarom kreeg het
publiek het hele zwemseizoen een negatief zwemadvies voor deze locatie.

Dit betekent ook dat een (tijdelijk) negatief zwemadvies niet het criterium is voor 'voldoen aan de waterkwaliteit'
als bedoeld in de streefwaarde. De negatieve zwemadviezen zijn bedoeld als communicatiemiddel naar het
publiek. In onderstaande tabel staat op welke locaties het publiek nog meer een negatief zwemadvies kreeg. Het
publiek werd op deze locaties geïnformeerd op basis van actuele informatie over de hygiëne en veiligheid van
het zwemwater. In 2018 werd in nagenoeg alle gevallen een negatief advies uitgevaardigd vanwege het
voorkomen van blauwalgen. Door de warme en droge zomer gebeurde dit relatief vaker dan in de jaren
daarvoor.

zwemlocatie

publieksinformatie

reden

ingesteld

opgeheven

Beekse Bergen speelland

negatief zwemadvies

blauwalgen

13-sep-1 8

1 -okt-1 8

Beekse Bergen zuid

negatief zwemadvies

blauwalgen

6-sep-1 8

1 -okt-1 8

De Bergen

negatief zwemadvies

IE overschrijding

1 -jun-1 8

8-jun-1 8

IJzeren man (Eindhoven)

negatief zwemadvies

blauwalgen

2-aug-1 8

23-aug-1 8

Ottermeerhoeve

negatief zwemadvies

blauwalgen

11-jul-1 8

1 -okt-1 8

Put de Omloop

negatief zwemadvies

blauwalgen

3-mei-1 8

8-jun-1 8

Radioplas

negatief zwemadvies

blauwalgen

3-mei-1 8

21-jun-1 8

Smokkelstrand

negatief zwemadvies

blauwalgen

7-sep-1 8

1 -okt-1 8

Vraag 61
p47, 'Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) van de provincie neemt jaarlijks met 5^) af.
(basisjaar 2015: totale CO2 emissie is 21.41 3.495 ton (bron: Klimaatmonitor) (Verplichte indicator uit BBV).
Streefwaarde is bij bestuursrapportage bijgesteld van -5^) naar 0^).'
Hoe wordt dit gemeten? Welk concreet meetbaar effect heeft dit op de temperatuur van de aarde? Waarom is bij
realisatie niets ingevuld?

Antwoord 61
Bij de realisatie is niets aangegeven omdat in de Burap 201 8 deze beleidsprestatie bij Milieu is komen te
vervallen, daarom is de streefwaarde bijgesteld naar 0“^. CO2-reductie is opgenomen in de beleidsnota
Energietransitie 2016-2019. Beleidsprestatie en streefwaarde zijn opgenomen onder het programma 04
Economie.

De klimaatmonitor - die wij gebruiken voor rapportages over de CO2-emissie van Brabant - maakt gebruik van
datasets omtrent activiteiten zoals wonen, werken en verplaatsen en leidt daarvan af de (berekende) CO2emissie. Dit zijn geüniformeerde afspraken in de context van de klimaatmonitor. Hoe de verhouding is tussen
toename van de temperatuur van de aarde en de hoeveelheid CO2-emissie is inzichtelijk in de internationale
IPCC-rapporten. Het is niet mogelijk deze mondiale context te verkleinen tot de regionale bijdragen.

Vraag 62
Jaarstukken p48:
Zijn er verslagen gemaakt van de MOLO-bijeenkomsten?
Zijn verslagen/documenten over de MOLO-bijeenkomsten beschikbaar?
Graag alle aanwezige documenten over de MOLO-bijeenkomsten?
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Antwoord 62
Er zijn verslagen gemaakt. Deze zijn samen met de documenten beschikbaar. Verslag en documenten van de
MOLO-bijeenkomst in 2018 zijn als bijlage toegevoegd.

Vraag 63
Jaarstukken p54, 'Groene initiatieven die zelf C5.000,- ophalen met crowdfunding krijgen van de provincie een
vergelijkbaar bedrag. En ze kunnen een beroep doen op begeleiding van Voorjebuurt. Hiermee stimuleren we
actieve betrokkenheid bij groen en natuur in de eigen leefomgeving. Er is veel belangstelling voor de
subsidieregeling. Vanwege de grote animo is in juni het subsidieplafond verhoogd.'
Wat zijn de criteria voor een 'groen initiatief' en hoe wordt dit beoordeeld? Tot hoeveel is het subsidieplafond
verhoogd?

Antwoord 63
Onderstaande criteria worden gehanteerd bij matchfunding van groene initiatieven:
*

Het project draagt bij aan de actieve betrokkenheid van bewoners bij het groen in hun omgeving. Dat kan
doordat mensen gebruik maken van het initiatief, actief meehelpen of het komen bezoeken.

*

Bijdraagt aan een of meer van de volgende doelen: (1) de realisatie van groen, (2) toegankelijk maken van
groen, (3) de biodiversiteit. (4) de combinatie van natuur met duurzame energie, landbouw, water, welzijn,
mobiliteit, zorg en (vrijetijds-)economie.

*

Plaatsvindt in Noord-Brabant.

*

Toestemming heeft van de grondeigenaar voor de uitvoering van het initiatief.

*

Openbaar toegankelijk is. Dat betekent dat het initiatief tenminste binnen bepaalde openingstijden of op
afspraak te bezoeken is.

Het betreft geen subsidieregeling van de provincie. Er is dus geen sprake van ophoging van het subsidieplafond.
Stichting Voorjebuurt heeft in 201 7 een aanvraag ingediend voor financiering van "matchfunding voor groene
initiatieven". Wegens succes was dit budget uitgeput. Daarom heeft de stichting een tweede aanvraag ingediend
in 2018 voor 1100.712,50.

Vraag 64
Jaarstukken p54, 'In het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) worden in drie gebieden initiatieven
genomen om te komen tot een vitaler platteland: Veedichte gebieden, Van Gogh Nationaal Park en
Zuidwestelijke Delta.'
Welke initiatieven betreft dit specifiek? Wat is de samenhang met het IBP?
Graag alle documenten in dit kader met betrekking tot het IBP.

Antwoord 64
In de bijlage treft u het IBP-inspiratiedocument op basis waarvan 15 gebieden, waarvan 3 in Brabant, zijn
uitgenodigd door het ministerie van LNV om een projectplan in te dienen. De 3 Brabantse gebiedsplannen zijn:
Van Gogh Nationaal Park i.o., Zuid Oostelijke zandgronden, en Zuid Westelijke Delta. Deze plannen treft u hier
aan (download via "We transfer").

Vraag 65
Jaarstukken p56, 'Uitvoering BrUG pijler 4 verankering van natuur en landschap in de samenleving': In hoeverre
zijn er investeringen gedaan in dit kader door de private sector en voor welk bedragen?
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Antwoord 65
Er zijn geen concrete investeringen vanuit de private sector.

Vraag 66
p82: Wij zien graag de overeenkomst tussen de provincie en Enexis, VBG en Enpuls inzake visie grootschalige
opwek duurzame energie tegemoet

Antwoord 66
Zie bijlage: intentieovereenkomst.

Vraag 67
Jaarstukken p82: Denkt u in mei 2019 1 miljoen Brabanders aangespoord te hebben om bij te dragen aan de
energietransitie? Hoe precies?

Antwoord 67
De samenwerking met vier landelijke partijen loopt naar tevredenheid. De laatste campagne rond 'Auto van de
straat' loopt nog. We verwachten dat eind mei 900.000 Brabanders een signaal tot zich hebben genomen over
hun eigen handelingsperspectieven in de energietransitie. Dit via diverse kanalen met de nadruk op social media,
online-bannering en free publicity in de pers. Om de 1 miljoen te bereiken zal de provincie na mei opnieuw een
aantal samenwerkingen aangaan en op deze manier Brabanders mobiliseren door hen te motiveren en
handelingsperspectieven aan te reiken.

Vraag 68
Jaarstukken p83: In 6 van de bovenste 8 KPI's in het schema zijn de doelen ofwel (bij lange na) niet gehaald, zijn
geen Brabantse meetresultaten bekend of tussentijds naar beneden bijgesteld (ook op volgende pagina's) om het
doel optisch te halen.
Kan er een update met volledige gegevens worden verstrekt?
Wordt er verwacht dat nog meer KPI's naar beneden bijgesteld moeten worden en zo ja, waarom?

Antwoord 68
In de jaarrekening zijn de prestaties over het kalenderjaar 201 8 gerapporteerd, op basis van de gegevens over
het jaar 201 8. In de volgende bestuursrapportage die u volgens planning 5 juli ontvangt, wordt gerapporteerd
over de eerste periode van 2019, op basis van de meest recente gegevens. Voor enkele prestaties geldt dat de
meting niet jaarlijks plaatsvindt maar eens per drie jaar, waarbij de volgende meting in 2020 plaatsvindt. Het is
niet de verwachting dat er nog streefcijfers naar beneden worden bijgesteld.

Vraag 69
Jaarstukken p83: De onderste 3 prestaties met indicatoren hebben überhaupt geen KPI-vermelding, maar er wordt
wel positief geschreven over de mogelijkheid tot het behalen van bijbehorende KPI's. Zijn er stukken waarin die
KPI's wél opgenomen zijn?

Antwoord 69
In de begroting 201 8 zijn voor deze KPI's streefwaarden voor 2020 opgenomen (3.000 nieuwe arbeidsplaatsen
en 15.000 behouden arbeidsplaatsen in de BBE

f 2000-10.000

arbeidsplaatsen in cluster elektrisch rijden,
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slimme netwerken). De eerstvolgende meting naar deze KPI's vindt plaats in 2020. In de tussenliggende jaren
wordt gerapporteerd over de verwachte haalbaarheid in 2020.

Vraag 70
Jaarstukken p84: De geplande 14% duurzame energie in 2020, betreft dit per 1 januari of per 31 december en
is het mogelijk om in een tabel de soorten "duurzame" energie uit te splitsen (wind, zon, biomassa,
afvalverbranding, biofuels, houtstook particulieren...)?

Antwoord 70
Het betreft de situatie op 31 december 2020. De hoeveelheid duurzame energie in 2020 zal naar verwachting
bestaan uit meerdere bronnen. De doelstelling is op het totaal geformuleerd, niet op individuele bronnen. Hoe
de verdeling op 31 december 2020 zal zijn, kunnen we niet voorspellen.

Vraag 71
Jaarstukken p84: Is het mogelijk om in plaats van de algemene vermelding van -4,5% sinds 1990 een grafiek of
tabel te laten zien waarin vanaf 2015 jaar voor jaar de ontwikkeling te zien is qua toename of reductie t.o.v.
1990?

Antwoord 71
Door de verandering van uniformering van de basisgetallen over de CO2-emissie is geen goede weergave in de
vorm van een grafiek of tabel te genereren. Doordat de bron van getallen in de toekomst eenduidiger zijn kunnen
we dat in volgende rapportages wel doen. De eerste aanzet daartoe is gedaan in de Energieagenda 2019-2030
van december 201 8 waarin een onderscheid gemaakt tussen CO2 uitstoot in relatie tot energie en CO2
equivalenten als gevolg van andere activiteiten (zoals landbouw).

Vraag 72
Jaarstukken p88 en 89, 'Brabant is coördinator European New Mobility Services initiative': Wanneer hebben de
Staten hiertoe besloten, of wanneer en hoe zijn de staten hierover geïnformeerd?

Antwoord 72
Het coördineren van het European New Mobility Services initiative is een middel om ook via Europa resultaten te
bereiken in lopende programma's en ambities zoals die van SmartwayZ.NL (PS 34/1 6) en gedeelde mobiliteit
(PS 68/1 8). Dat zijn kaders die door uw staten zijn vastgesteld. We proberen zo de ambities van Brabant te
verbinden met de kansen in Europa.

Vraag 73
Jaarstukken p88 en 89: Graag zien wij de onderliggende stukken tegemoet van:
- agenda slimme en duurzame mobiliteit B5
- visie "gedeelde mobiliteit is maatwerk" met de regio's (smart mobility, OV)
- project "zon op infra", specifiek de verbinding met "fiets in de versnelling" en nader verklaard waar het
probleem zit. Is er ook sprake van "solar roads"?

Antwoord 73
*

Een van de onderdelen van de Stedelijke Agenda BrabantStad 201 8 - 2022 is de summit slimme en
duurzame mobiliteit. De Stedelijke Agenda BrabantStad is vastgesteld in het college van GS (en de colleges

Provincie Noord-Brabant - Beantwoording technische vragen over Jaarstukken 201 8- PS 1 3/19

blz. 29

van B&W van de vijf grote steden in Brabant) en ter informatie aangeboden aan PS (en de gemeenteraden
van de vijf grote steden in Brabant). De Stedelijke Agenda BrabantStad is te vinden via de volgende link:
https://brabantstad.nl/de-agenda/.
Meer informatie over de summit slimme en duurzamer mobiliteit van die Stedelijke Agenda BrabantStad is te
vinden via de volgende link: https://brabantstad.nl/slimme-duurzame-mobiliteit/
*

Visie "gedeelde mobilliteit is maatwerk" PS 68/1 8

*

In het uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling (PS 59/1 6) is gezocht naar meekoppelkansen vanuit
andere opgaven. Vanuit de energieopgave is een meekoppelkans gevonden in de mogelijkheid van een pilot
om met zonnecellen energie op te wekken uit provinciale fietspaden, zoals opgenomen in het vastgestelde
uitvoeringsprogramma. Daartoe is een samenwerking met provincies Noord- en Zuid-Holland in voorbereiding
die moet leiden tot de gezamenlijke aanbesteding van een project dat zonne-energie opwekt op fietspaden.
Er zijn verschillende producten op de markt die allen nog nadere ontwikkeling vragen. Het product Solarroad
is daar één van. Vanwege het innovatieve karakter vraagt het concretiseren van afspraken naar
uitvoeringsprojecten in de praktijk meer tijd (jaarrekening pagina 95). Met dit project willen de betrokken
provincies ervaring op doen met zonne-energie uit infrastructuur én de innovatie op dit gebied versnellen.

Vraag 74
Jaarstukken p94: Wat is het effect op de doorstroming op de doeltracés of in het algemeen van alle 23 "smart
mobility"-projecten? Graag een opsomming van de projecten, de bijbehorende subsidies van Provincie en separaat vermeld- andere overheden, alsmede bijdrage bedrijfsleven en de monitoringresultaten/

Antwoord 74
Deze Smart Mobility projecten worden onder de vlag van het programma SmartwayZ.NL gerealiseerd.
Afgesproken is dat u halfjaarlijks via de Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL (meest recente: Statenmededeling
5e Voortgangsrapportage en 5e Voortgangsrapportage) wordt geïnformeerd over het programma. Daarin wordt
separaat stilgestaan bij de voortgang en mijlpalen van Smart Mobility projecten. Daarnaast zijn uw Staten in de
themabijeenkomst Smart Mobility van 5 oktober 201 8 geïnformeerd over een aantal van deze projecten en hebt
u aanvullend hierop een Memo Gedeputeerde ontvangen.

De doelstelling en beoogde resultaten van Smart Mobility projecten verschillen per project. Daarvoor wordt een
innovatie-ontwikkelcurve gebruikt. Projecten in een vroeg stadium van de curve, zoals Mobility Lab, hebben tot
doel om innovatie aan te jagen. Startups krijgen de kans hun idee te testen en onder de aandacht te brengen van
investeerders. Projecten in de uitrolfase, zoals Mobility Market, hebben tot doel om gedragsverandering op straat
te bereiken en dit wordt bijvoorbeeld rondom de A2 en N279 in prestatiecontracten met marktpartijen vastgelegd
en gemonitord. Verdere toelichting over de aanpak en projecten in de ontwikkelcurve is opgenomen in de
Statenmededeling 'Smart Mobility SmartwayZ.NL - koers, aanpak en projecten' .

Op bladzijde 13 en 22 van de meest recent vastgestelde Voortgangsrapportage (zie bovengenoemde link) treft u
respectievelijk de opbouw van de financiële budgetten van SmartwayZ.NL en de bestedingen aan Smart Mobility
specifiek aan.

Vraag 75
Jaarstukken p95: Zijn de I-VRI's (intelligente verkeerslichten) inmiddels gearriveerd en wanneer worden deze
geplaatst?

Antwoord 75
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Momenteel worden de iVRI's uitgeleverd aan de wegbeheerders in Brabant. Elke maand komen er meer bij. We
zitten nu op 66 iVRIs. In totaal staan er circa 1 68 in de planning.
Vialis had problemen met hun landelijke uitrolplanning van de bij hun bestelde iVRI's. Dit heeft er toe geleid dat
hun planningen in overleg met IenW en de wegbeheerders zijn bijgesteld.

Vraag 76
Jaarstukken p99: Gemiddeld zijn er 7 tot 7,8 reizigers in de bus. Er rijden verschillende groottes bussen en
busjes. Is aan te geven wat de gemiddelde bezettingsgraad per bus per jaar over de afgelopen 4 jaren is, of is
het mogelijk dit te gaan monitoren?

Antwoord 76
De indicator geeft weer het aantal afgelegde reizigerskilometers gedeeld door de gereden buskilometers. Dat is
iets anders dan in de vraagstelling (bezettingsgraad).
De cijfers worden ieder jaar gedeeld met de Staten via de OV-trendmonitor.

Vraag 77
Jaarstukken p102-104: Is het mogelijk om aan te geven of en hoeveel de 3D-geprinte brug duurder of goedkoper
was(in euro's en procenten) dan dat deze brug in een gebruikelijke uitvoering gekost zou hebben? Idem voor
lage-temperatuurasfalt, de biobased vangrails en wegmarkeringen.

Antwoord 77
De brug is onderdeel van een groter werk dan alleen deze brug. De totale inschrijfsom hiervoor was circa í 4,3
mln. Dit werk is aanbesteed conform de zogeheten EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) methode.
Een belangrijk EMVI-criterium was 'Duurzaamheid, reductie CO2-emissie' waarbij 'gescoord' kon worden op de
te bereiken CO2-emissie, kwaliteit van de onderbouwing en innovatie. Deze criteria zijn

f worden

afgeleid van

het vastgestelde beleid in de Kwaliteitsnota (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur (KOPI, PS 18/18). Op basis
van de score op de verschillende criteria én de kosten is het totale werk aanbesteed. De aannemer heeft één van
de bruggen gerealiseerd via de 3D-print techniek. De aannemer heeft hier, als onderdeel van de EMVIinschrijving, in geïnvesteerd. De provincie heeft geen extra financiële bijdrage geleverd aan de 3D-geprinte brug.
Door de wijze van aanbesteden maken we maximaal gebruik van de kennis, expertise en innovatie uit de markt.
Hetzelfde geldt voor de andere elementen die in de vraagstelling zijn opgenomen.

Vraag 78
Jaarstukken pi 12, 'Dit jaar zijn ook de voorbereidingen begonnen voor het Creativity World Forum (CWF) dat in
oktober 2019 in Brabant plaatsvindt': Welke concrete rol/betrokkenheid heeft de provincie bij CWF?

Antwoord 78
De provincie is opdrachtgever. De provincie Noord-Brabant is sinds 2014 lid van het Districts of Creativity
Network, een internationaal netwerk waarin toonaangevende innovatieve regio's van Baden-Wurttemberg,
Vlaanderen tot Shanghai en van Karnataki (India) tot Oklahoma, zich verenigen. Elk jaar organiseert één van de
leden het Creativity World Forum, een internationaal congres waarin verbeeldingskracht, creativiteit en innovatie
centraal staan bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. In 201 8 is het forum door de regio
Vlaanderen georganiseerd, in 2019 wordt dit congres georganiseerd in opdracht van de provincie NoordBrabant.
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Vraag 79
Biļlagenbundel p27: Energiefonds: graag ontvangen wij een volledig en gedetailleerd exploitatieoverzicht van de
jaarlijkse fondsbeheerkosten vanaf 2015. Graag inzichtelijk maken waaraan het geld wordt besteed.

Antwoord 79

Overzicht van de fondsmanagement - en beheerkosten Energiefonds
totaal
2015

2016

Doorbelaste loonkosten BOM Holding

289.197

366.071

402.606

388.730

1.446.604

Inhuur derden
Overige personeelskosten

161.719

143.365

164.770

57.503

527.357

24.283

17.723

24.327

55.876

122.209

475199

527.159

591.703

502.109

2.096.170

Huisvestingkosten

15.923

27.729

30.564

19.155

93.371

Marketingkosten
Algemene kosten

4.077

6.082

12.579

38.812

61.787

56.818

42.309

199.726

Overheadkosten

163.407

221.780

281.663

295.204

962.054

222.219

317.378

381.624

347509

1.268.730

697.418

844.537

973.327

849.618

3.364.900

Totaal Personeelskosten

Totaal overige bedrijfskosten

Totaal fondskosten

2017

2018

2015-2018

-9.159

13.579

Vraag 80
Bijlagenbundel p28, Tabel rij 7: percentages wind, zon, etc. lijken veel te laag, kloppen deze?

Antwoord 80
Uit de definitieve voortgangsrapportage van het Energiefonds Brabant blijkt dat eind 201 8 onderstaande
(hogere) percentages gerealseerd zijn:
Technologieaandeel - Wind

max. 33“Zo van fondsgrootte

Technologieaandeel - Besparing

max. 33“Zo van fondsgrootte

S.7%

Technologieaandeel - WKO

max, 33“Zo van fondsgrootte

2,1 “Zo

Technologieaandeel - Zon FV

max, 33üZo van fondsgrootte

9,9“Zo

Technologieaandeel - Geothermle

max. 33üZo van fondsgrootte

0,1 “Zo

10,3“Zo

Het aandeel van een bepaalde technologie mag nooit hoger zijn dan 33% van de totale fondsomvang. Dit is een
test die voorafgaand aan iedere investering wordt uitgevoerd en een investering vindt dus nooit plaats als er niet
aan zou worden voldaan. De gerapporteerde KPI betreft altijd het aandeel van de technologie waarin het meeste
is geïnvesteerd. In onderstaande grafiek worden de geïnvesteerde bedragen per technologie getoond.
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Fig 1: Geïnvesteerde bedragen (C miljoen) per technologie
(totaal 119,4 miljoen)
Achtergestelde Lening

Eigen vermogen

Solar Pv

Energiebesparing

WKO

Biomassa

Geothermie

Vraag 81
Biļlagenbundel p92, 002403: Waar is de ruim í 108 miljoen PHS-middelen precies aan besteed?

Antwoord 81
Met het besluit PS 02/15 hebben de Staten ingestemd met een verdiepte ligging van het spoor biļ Vught in het
kader van het Programma Hoogfrequente Spoor (Boxtel - Meteren) en de bijbehorende provinciale bijdrage. De
afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst met de betrokken partijen. De provinciale bijdrage is via
een begrotingssubsidie gedaan. De lasten worden o.b.v. wet- en regelgeving direct en volledig genomen.

Vraag 82
Jaarverslag Zorgplicht over Archieven 201 8:
Graag ontvangen wij de criteria voor identificatie van potentiële politiek gevoelige dossiers, alsmede de
bijbehorende procedures en protocollen.

Antwoord 82
Een politiekgevoelig dossier definiëren wij als volgt:

"Een politiekgevoelig dossier is een verzameling van informatie over een thema dat binnen de Provincie NoordBrabant wordt behandeld, dat de aandacht van het (algemeen) bestuur heeft en waarbij voorzien wordt dat het
een grote juridische en/of financiële impact kan hebben op de langere termijn én/of opiniegevoelig is dan wel
maatschappelijke beroering kan veroorzaken. "
De criteria ter identificatie van een politiekgevoelig dossier zijn:
-

het betreft altijd een thema dat de aandacht heeft van het bestuur;

-

het betreft een thema waarbij meerdere disciplines binnen de provincie betrokken zijn;

-

het dossier bestaat uit meerdere zaken die qua inhoud en context met elkaar verbonden horen te zijn;

-

er bestaat de verwachting dat de uitkomst van het thema een grote juridische en/of financiële impact voor de

-

er bestaat de verwachting dat het thema opiniegevoelig is en/of maatschappelijke beroering kan

provincie kan hebben;

veroorzaken.
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Op uw vraag de procedures en protocollen die hiervoor gelden met u te delen, treft u bijgaand het bijbehorende
processchema op hoofdlijnen en in concept aan.

Vraag 83
Accountantsverslag
U constateert dat de baten t.o.v. de begroting per saldo beperkt afwijken, wat u als een goede ontwikkeling
kwalificeert. Vervolgens constateert u tegelijkertijd dat er grote afwijkingen op het niveau van de productgroep
zijn.
Wat is de waarde van uw oordeel dat het totaal een goede ontwikkeling doormaakt, terwijl de onderliggende
gegevens flinke plussen en minnen laten zien? Is de afwijking op het hoofdniveau dan niet veel meer een
'toevalstreffer'

Antwoord EY 83
In bijlage 1 1 van de 'Bijlagenbundel Jaarstukken 201 8' vindt u de afwijkingen ten opzichte van de begroting
gespecificeerd per productgroep voor zowel de baten als de lasten. Uit dit overzicht kunt u opmaken in welke
mate sprake is van grote 'plussen' en 'minnen'.

Daarnaast vindt u in de jaarrekening (onder het overzicht van lasten en baten) een toelichting met betrekking tot
de grote afwijkingen per productgroep vóór mutaties in de reserves. Onze opmerking - dat afwijkingen per
productgroep groot kunnen zijn - ziet primair hier op toe.

Op basis van onze deskundigheid plaatsen wij de opmerking dat er sprake is van een goede ontwikkeling. Dit
oordeel baseren wij op ons beeld van de organisatie en de daarin opgenomen beheersingsmaatregelen.

Vraag 84
Accountantsverslag
Waarom kwalificeert u de kleine batenafwijking ten opzichte van de begroting als positief? Volgens welk
normenkader is dat 'goed', mede gezien het feit dat de jaarrekening anderhalf jaar na de begroting wordt
opgesteld en er vele verschuivingen hebben plaatsgevonden?

Antwoord EY 84
De uitspraak in het accountantsverslag ziet toe op de ontwikkeling van de afwijking ten opzichte van voorgaand
jaar en niet op de omvang van de huidige afwijking.

Vraag 85
Accountantsverslag
U stelt de anticumulatiebepaling van de WNT niet te hebben gecontroleerd. Waarom heeft u dat niet
gecontroleerd? Heeft u wel vastgesteld op welke wijze GS toeziet op naleving van die bepaling?

Antwoord EY 85
De Regeling Controleprotocol WNT 201 8 beschrijft limitatief de werkzaamheden en daarmee de reikwijdte en de
diepgang van de accountantscontrole op de WNT-verantwoording. In dit protocol is het volgende opgenomen:
"Het is de verantwoordelijkheid van de opsteller van het financieel verslaggevingsdocument om de juiste en
volledige gegevens op te nemen. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de accountant om te toetsen dat
die gegevens voldoen aan de WNT (artikel 1.7 WNT) met uitzondering van de gegevens die in de WNT-
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verantwoording moeten worden opgenomen op grond van de anticumulatiebepaling (artikel 1.6a WNT en artikel
5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT)."

Op grond van de Regeling Controleprotocol WNT 2018 maakt de anticumulatiebepaling derhalve geen deel uit
van de controle van de accountant. Als toelichting is in desbetreffende Regeling het volgende opgenomen:
"Anticumulatiebepaling: de naleving van de anticumulatiebepaling maakt geen deel meer uit van de controle van
de accountant. De NBA heeft aangegeven bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet de
mogelijkheid te hebben de controle op deze specifieke bepaling te kunnen uitvoeren. De WNT-toezichthouders
kunnen hier wel zelfstandig onderzoek naar doen en zo nodig handhavend optreden.

Vraag 86
Accountantsverslag
Op basis van de aanbestedingsdocumentatie is het voor de accountant niet toegestaan andere opdrachten aan te
nemen. Kunt u toelichten wat de 'overige dienstverlening' betrof, zoals op p39 opgenomen, en op grond
waarvan die dienstverlening is uitgevoerd?

Antwoord EY 86
In aanvulling op de aanbestedingsdocumentatie zijn er afspraken met PS gemaakt over de acceptatie van
opdrachten door EY. Wij houden ons volledig aan deze afspraken evenals de geldende wet- en regelgeving
hieromtrent. Een onderdeel van de afspraken is de transparantie door middel van het overzicht zoals opgenomen
op pagina 39. Ten aanzien van de genoemde "overige dienstverlening" geldt dat dit aanvullende controle
werkzaamheden betreffende welke samenhangen met de jaarrekeningcontrole 201 8. Specifiek zien de
werkzaamheden toe op enerzijds de inzet van juristen/specialisten in het kader van de controle van de WNT
verantwoording in de jaarrekening en anderzijds bij de implementatie van SAP Hana (waaronder de financiële
administratie valt). De kosten kunnen derhalve tevens op de tweede regel worden weergegeven "kosten van met
de controle samenhangende werkzaamheden".
Er zijn geen andere opdrachten aangenomen.

Vraag 87
In welke mate maakt de Aanbestedingswet 2012 (en de gids proportionaliteit) deel uit van de
jaarrekeningcontrole?
Antwoord EY 87
In het normenkader 201 8 van de provincie Noord-Brabant is de Aanbestedingswet 201 2 opgenomen en deze
maakt daarmee deel uit van onze rechtmatigheidscontrole. In de Kadernota Rechtmatigheid 2018 - waarin de
Commissie BBV richting geeft voor een eenduidige invulling van het rechtmatigheidsbegrip bij decentrale
overheden - is ten aanzien van aanbestedingen opgenomen dat:
-

De accountant toetst primair of de normbedragen van de Europese aanbesteding zijn nageleefd.

-

De accountant velt geen kwalitatief oordeel over het proces van gunnen en de gunning zelf.

In onze controle hebben wij hier ons aan geconformeerd. Dit betekent dat onze controle primair is ingericht op
de vraag of de normbedragen van de Europese aanbestedingen zijn nageleefd. Het niet naleven van overige
normbedragen (kleiner dan de Europese drempels) leidt - in overeenstemming met de Kadernota 201 8 - immers
niet tot een financiële rechtmatigheidsfout.
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Technische vragen van de fractie 50PLUS
Vraag 88
Op blz. 6 lees ik onder "Financieel totaalbeeld" het volgende:
De jaarstukken laten een bruto rekeningresultaat van í 21,5 mln zien. Wij stellen voor om voor in totaal í 11 mln
aan prestaties en daaraan gekoppelde middelen over te hevelen van 201 8 naar 201 9 en volgende jaren. Ook
stellen we voor om voor een bedrag van per saldo í 0,2 mln mutaties in de reserves aan te brengen. Indien deze
voorstellen worden gehonoreerd, resteert een netto besteedbaar rekeningresultaat van í 2,7 mln. Dit resultaat
vloeit terug naar de algemene middelen.

In totaal wordt í 11 mln + í 0,2 mln = í 11,2 mln gerealloceerd. Trek ik dat af van í 21,5 mln blijft over í 10,3
mln. Waar is het verschil met het genoemde bedrag van í 2,7 mln gebleven? Of hoe moet ik bovenstaande
alinea anders interpreteren?

Antwoord 88
U constateert terecht dat deze passage in de inleiding van de jaarstukken niet goed aansluit. Het vermelde netto
resultaat is in de inleiding juist opgenomen.

Zoals in het statenvoorstel 13/19 op blz 3 is aangegeven, is het resultaat als volgt te presenteren:
De jaarstukken 201 8 laten een netto besteedbaar resultaat zien van í 2,7 mln. Dit is het resultaat dat resteert na
verwerking van een aantal voorstellen.

Het netto besteedbaar resultaat komt als volgt tot stand:
Van bruto naar netto
Voordelig bruto rekeningresultaat 2018
A Extra toevoegingen aan reserves
B

21.475.281
-13.240.864

Extra onttrekkingen aan reserves

C Overhevelingen

5.466.621
-10.962.221

Netto voorlopig resultaat 201 8

2.738.816

In het statenvoorstel zijn de overhevelingen en de extra toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
toegelicht.
Rekening houdend met de overheveleningen en de extra mutaties in de reserves komt het rekeningresultaat uit op
í 2,7 mln.

Vraag 89.
Jaarstukken: Op blz. 36 staat het volgende:
De toestand van de Brabantse bodem (vitaliteit en in staat tot gebruiksfunctie) is in kaart gebracht: een groot deel
van de bodems in natuur- en landbouwgebieden verkeert in een matige staat.

Kan deze uitspraak gekwantificeerd worden? Wat moet verstaan worden onder "een groot deel", ook in relatie
tot het totale oppervalk van Noord-Brabant, en wat is "matige staat"?

Antwoord 89
Nee, deze uitspraak kan niet eenduidig worden gekwantificeerd. De vitaliteit van de bodem is een samenspel
van verschillende bodemeigenschappen. Deze eigenschappen en hun toestand (goed, matig, slecht) zijn op
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afzonderlijke kaarten weergegeven en per eigenschap is het aandeel van de toestand verschillend. Er is geen
berekening gemaakt van het procentuele aandeel van elke van de waarderingen. Het doel van de kaarten is een
ruimtelijk beeld te krijgen van de vitaliteit van de bodem voor elk van de eigenschappen voor vitaliteit.
Onder een matige staat verstaan we dat we dat de vitaliteit voor de betreffende eigenschap niet op orde is.
Voorbeeld: een matige toestand van de bodemstructuur als gevolg van verdichting belemmert de infiltratie van
regenwater en kan tot wateroverlast leiden. In de rapportage behorende bij de kaarten is dit voor elk van de
eigenschappen nader uiteengezet.
Zoals in de Statenmededeling van 22 januari 2019 (zie bijlage) is beschreven, geven de kaarten een indicatie
over de bodemkwaliteit, aangezien de verschillende eigenschappen van de vitaliteit op basis van rekenregels tot
stand zijn gekomen.
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Technische vraag van de fractie Groenlinks
Vraag 90
Jaarstukken blz. 32: "Daarnaast is het mogelijk subsidies te verstrekken aan de ontwikkelaars van innovatieve
stalsystemen voor varkens, kippen, melkvee, kalveren en geiten voor zover het open innovatie betreft. Hiervoor is
geen regeling opgesteld.". Mijn vraag: wat wordt bedoeld met "hiervoor is geen regeling opgesteld"? Worden er
subsidies verstrekt zonder dat daar een regeling voor is? Worden er subsidies verstrekt zonder dat er eisen zijn
vastgesteld waar de aanvraag aan moet voldoen?

Antwoord 90
In het uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij staat opgenomen dat we als
provincie veelbelovende innovaties die een flinke emissiereductie bij de bron bewerkstelligen faciliteren. Dit doen
we zowel via het verstrekken van leningen (gesloten innovatie) als subsidies (open innovatie). De praktijk laat zien
dat er op jaarbasis 2 a 3 verzoeken voor subsidie (open innovatie) worden ingediend. Verzoeken die afhankelijk
van diercategorie, deelnemers, (aanpassing)huisvesting, etc, zeer sterk van elkaar verschillen. Gelet op de
hoeveelheid aan aanvragen en de differentiatie daarvan, is er voor gekozen voor deze verzoeken geen aparte
regeling te maken. Dat houdt in dat we voor het verstrekken van subsidie gebruik maken van onze Algemene
provinciale Subsidie Verordening (ASV). Met de ASV zijn we in staat, via losse begrotingssubsidies, het gewenste
maatwerk te leveren.
Bij elk subsidieverzoek toetsen we of aan de inhoudelijke doelstellingen van het uitvoeringsprogramma wordt
voldaan en treden we vooraf in overleg hoe we de innovatie nog verder kunnen verbeteren.
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Bijlage antw.20- Overzicht inhuur (externe) adviesdiensten 2018

Crediteur naam
í Kiszelnik

Realisatie

Onrechtmatigheid
63.320,00

íMaes B.V.

1.792,00

íMorgen

8.000,00

10media

2.392,50

123Boekingen.nl

3.000,00

24th Avenue B.V.

1.000,00

2BeFrank

2.032,80

360 graden Levenskwaliteit -

5.805,00

4qa
5D Consult
A. de Kroon
A. Kraak
A. van den Broeck
A.C.F. Vorst

28.456,24
700,00
41.280,00
2.126,60
132,39
12.947,00

A.J.W. Boelhouwer

3.800,00

Aad Scheffer

2.375,00

ABAB Accountants B.V.

1.350,00

ABC Nova Republiq BV

73.610,00

Abdijhuis

27.531,00

ABF Research B.V.

30.467,50

ABK Translations

939,00

ABOVO Media

7.492,90

Accanto B.V.

3.000,00

Accent Adviseurs B.V.

4.145,00

Accura Secretarieel

65.310,00

Acknowledge Benelux B.V.

1.000,00

Acknowledge Tender Desk B.V.

7.875,00

Acquire Publishing B.V.

15.365,00

ADC Lettersprint B.V.

883,88

Adforto

500,00

ADL Video B.V.

7.466,00

Adriaan van den Heuvel

2.575,00

Advies- en Ingenieursbureau Vd Laar

3.167,50

Adviesbureau Brouwers B.V.
Adviesbureau Houben

2.600,00
16.000,00

Adviesbureau Mertens BV

3.112,73

Adviesbureau Vekemans

3.577,50

Adviesburo Harry Boukes

22.307,50

Advieswereld

61.930,00

Advin B.V.

34.230,00

Advocatenprakt.Acquisition Managem.
AEQUATOR Groen í Ruimte B.V.
Aerodata surveys

17.850,00
108.918,00
13.750,00

Aeves B.V.

40.920,40

Afdeling Buitengewone Zaken

45.400,00

Afdeling Online

55.493,35

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V.

14.019,50

Toelichting

Afvalzorg Bodemservice B.V.

16.166,00

Agel Adviseurs B.V.

57.435,00

Agri 8. Food BV

76.775,00

AKD N.V.
Alten Nederland BV
Alterra
AM Kwadraat
Ambiënt Advies B.V.
A-Mbitie Communicatie Advies
AMD Fundraising 8. Advice
Amsterdam Rai B.V.
Anago

13.015,42
250.100,04
25.500,00
3.750,00
152.828,00

500,00
3.990,90
15.390,00

Anco Sneep Advies (ASA) B.V.

19.570,00

Andersson Elffers Felix

37.771,00

Andes B.V.

32.600,00

Andre van Gils

67.142,84

Anino Advies

9.825,06

Annie Martens Management

1.233,22

another hairdo
Antea Group
Antea Nederland BV
ANWB B.V.
APG Service Partners BV
APPM Management Consultants B.V.
Arboribus Silva B.V
ARCADIS Nederland B.V.
Archol

533,74
21.170,52
1.635.839,47
9.881,25
23.250,00
329.127,58
34.000,00
956.163,16
45.918,19

Arena Consulting Group BV

13.800,00

ARS Traffic í Transport Technology

58.607,38

Art of Activation B.V.

68.696,71

Artesia BV
Artifex Terra

8.608,00
142.125,38

Asbestschakel Overijssel Coöp U.A

40.000,00

Asbo B.V.

22.719,50

Ascenso

12.000,00

At Osborne B.V.
Atelier Vrijdag

417.875,00
400,00

Autoleaseman Consultancy B.V.

22.000,00

Avallo advies

62.191,66

Avance PMC B.V.

97.390,00

Avans Hogeschool te Tilburg

1.478,89

Aveco de Bondt

2.850,00

Avecres B.V.

3.025,00

Avelon B.V.

75.215,00

AV-SPECIALS BV

10.467,50

B de Goeij

1.523,79

B&N PanelWizard Holding

6.480,09

B.B.A. Tours B.V.

122.400,00

32.460,32

367,92

B.V. Boerenverstand

45.800,00

B3Partners BV

45.463,00

50.991,85 kosten deels geboekt op onderhoud gebouwen

BAAC Bur. voor Bouwh. Archeol.

61.165,26

Baken Bouwbedrijf B.V.

70.922,65

Bakker & Spees B.V.
Banketbakkerij Jan de Groot

4.615,00
55,90

Bax & Company B.V.

26.000,00

BCT BV

29.055,00

Beaumont Communicatie & Management

800,00

BECCA Europe

2.340,00

Beenen Media

3.819,36

Beijer Automotive B.V.

5.000,00

Be-Mobile NV Headquarters

42.500,00

Benefit Inkoopadviesgroep BV

43.277,21

Benthem Gratama Advocaten

16.845,33

Berenschot B.V.

160.252,00

Berenschot Groep B.V.

126.137,50

BeSite B.V.,

39.685,51

Best Architecten B.V.

20.862,92

Best Value Group B.V.

23.100,00

Bij 12

7.375,00

Bij Robèrt

182,00

Bind B.V.

9.250,00

Bioclear B.V.

31.276,00

Blauw Research B.V.

10.581,00

Bloc BV

21.000,00

BMC Advies BV

382.683,00

BMC Groep B.V.

145.210,06

Boekmanstichting

37.110,00

Boisen
BOM Holding B.V.
Bonheur Horeca Groep B.V.

3.395,00
14.065,00
5.657,11

Boost Group B.V.

49.678,18

Boost Herontwikkeling

47.102,88

Bosch & Van Rijn B.V.

141.953,50

Bougie Communicatie B.V.

7.856,45

BouwCirculair B.V.

1.750,00

Boxtom

34.890,00

Boyscout Designer

10.200,00

bQuind B.V.
Brabant Startup Fonds B.V.
Brabant Water NV

9.300,00
185.000,00
32.135,97

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt

12.000,00

Brainport Development N.V.

70.000,00

Breedband Regio Eindhoven B.V.

49.500,00

Breedveld & Schröder B.V.

50.096,23

Brink Groep BV
Brink Management & Advies BV
Brinkhof bemiddeling en advies
Britt Werner Advies
BRO
Broodjepercm

1.080,00
45.532,00
548,00
20.371,59
7.825,00
35,00

72.550,00

Bryologische&Lichenolog. Werkgr.
BST Dintelsas BV
BTL Advies B.V.
Buck Consultants Int Holding B
BügelHajema Adviseurs B.V.
Bulls Eye Video Producties
Bur. v. Planadvies en Uitvoering BV
Bureau ir. Verkuijlen B.V.
Bureau Mosa

640,00
1.000,00
18.348,16
217.233,50
31.947,50
400,00
55.969,20
1.730,30
33.725,00

Bureau Mozaiek

14.506,25

Bureau Vertigo

37.816,00

Bureau Waardenburg B.V.
Bureau ZET
bureau12 B.V.
Buro Benk
Buro Informatie Management Winkels
Buro Karto
Buro Kreek enzo
BURO LUBBERS landsch.arch.&stedenb.
Business IT Rent V.O.F.
Business Park Aviolanda B.V.
Buurauto B.V.

13.198,54
127.262,00
57.800,00
440,00
550,00
8.604,00
400,00
3.335,00
10.937,50
205.136,98

BV Exploitatie Bovendonk

14.169,65

BVH Ruimte B.V.

24.640,00

BVR Advis. Sted. Ontwikk. í Managem
BYLEI BV
Bymarjo fotografie

2.500,00
52.713,12
660,00

C. Jochems

112,25

C.M. Peters

1.500,00

C.P.N.G. vd Heuvel

2.640,04

C.W.M. Jongmans

8.000,00

Cabrito Goat Meat Ltd

904,29

Cagerito B.V.

10.200,00

CALVI Business Software B.V.

19.487,38

Capada
Capra Advocaten

2.077,40
2.194,50

Cardan Technobility BV

41.016,00

Catelijne van Calsteren

3.900,00

CBRE B.V.
CE Delft
CEES VAN DEN AKKER ADVIES

2.500,00
19.640,00
6.900,00

CelSian Glass í Solar BV

10.000,00

Centraal Bureau voor de Statistiek

32.960,00

Centric Netherlands B.V.
CGI Nederland B.V.
Chematronics People
Cherry Creek Ltd.

70.798,69
689.069,24
800,00
86.611,00

China Access

5.039,00

Choice

2.725,00

CinCera BV

285.276,00 totale opdrachtwaarde onrechtmatig

5.000,00

480,00

94.769,50

Citaat V.O.F.

960,00

Citilabs

2.790,00

CLARP Carola Meuwissen Vastgoed

3.375,00

Clewits Advies
CLM Onderzoek en Advies B.V.
CM Tekstkraft

19.776,00
704.910,00
11.188,20

Cobra boomadviseurs B.V.

7.646,25

Coenraadts Communicatie

109.155,00

Colourfields
Comain

1.800,00
930,00

ComCompany

23.627,50

Commentaal

28.819,45

CommGres
Commissie MER

7.002,50
195.500,00

Communicatie Team

16.005,00

Communicatiebureau De Lynx

19.407,50

CommunitySense
COMPAREX Nederland B.V.
Complan Advies & Management B.V.
Compositie 5 Stedenbouw B.V.
Computrain Opleidingen B.V.
Comunicamos

2.500,00
24.750,00
2.750,00
300,00
5.500,00
79.040,00

Connect

356.281,01

Connect BV

315.010,30

Connecting Goals

46.774,00

Connection Systems B.V.

38.440,00

Considerati B.V.
Coöp. Call for Action U.A.
Coöp. Samenw.verband DOVA U.A

6.300,00
51.137,00
833.894,00

Coöperatie PhotonDelta U.A.

20.000,00

Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederlan

77.877,50

Copy Right

72.900,00

Cor Hospes

3.916,56

Cream Consult

1.104,20

Crediteur incidenteel D

794,95

Crediteur incidenteel H

891,67

Crediteur incidenteel M

375,00

Crediteur incidenteel R

375,00

Crijns Rentmeesters B.V.

13.415,00

CRV B.V.

600,00

Cureieus Management & Advies

300,00

D. Paagman
D.B. van den Brink
Daadkracht B.V.

50,00
4.140,00
12.396,15

Dactylis vof

16.780,80

Daidalos Peutz Bouwfysisch

95.213,00

DAT.Mobility BV

47.069,00

DataBurgers

11.025,00

DBA.NL BV

14.329,80

DBRC - Fonds Bestuursrechtscolleges

100,00

De Caluwe Text

2.490,00

De Galan Groep B.V.

2.400,00

De Hofmakers
De IJsmeester
De Innovatiefabriek BV
De Langendam
De Leede Beheer B.V
De Natuurverdubbelaars
De Notulant
De Peelpioniers
De Persgroep Nederland
De Poorterij B.V.

236,00
1.500,00
63.813,00
535,41
53.950,00
2.500,00
11.197,00
8.600,52
499,00
10.000,00

De Processpecialisten B.V.

4.250,00

De Roever Milieuadvisering

2.210,00

De Roode Optics
De Toekomstbus
De Zaak van Betekenis
De Zakencoach

45.250,00
787,24
2.650,00
750,00

Decisio B.V.

28.590,00

Deerns Nederland B.V.

20.457,00

Delian de Gier Communicatie Concept

37.679,35

Deloitte Group Support Center BV

40.000,00

Delta III Visuals & Communications

21.869,50

Denckers B.V.

7.920,00

Derksen Reisorganisatie-Tourop.

8.877,10

Desmo Infra Support BV
DGBC

7.290,00
13.860,00

DGMR Bouw B.V.

7.225,00

DGMR Software BV

2.310,00

Dialogic Innovatie & Interactie

6.750,00

Diana van Bokhoven
Dick Verberne
Diederendirrix B.V.
Dienst Justis
Dierenpension "Zevenbuiten"

10.389,35
535,00
28.487,50
4.200,00
16.500,00

DIG - Design Innovation Group B.V.

1.000,00

Digilixir

5.962,50

Digitrust B.V.
Dijkmeijer Visuele Communicatie
Dijksterhuis & van Baaren

45.000,00
2.380,00
32.537,50

Dimensus B.V.

1.750,00

Dinaf Traffic Control BV.

4.475,20

Direct Result Face

13.812,50

DKTS United Travel

14.000,00

DLV Bouw, Milieu en Techniek BV.

20.400,00

DLV Rundvee Advies B.V.

4.000,00

Dona Stedenbouw

12.500,00

Donk

11.715,00

DoorGrond Advies

20.790,00

dormakaba Nederland BV

6.850,00

Double Purpose
Douwe Korting Tekst
DRIFT BV
Driven by Values

1.370,00
720,00
2.400,00
46.646,44

DTV Consultants B.V.

277.259,25

DubbelDwars Advies

67.500,00

Dufec B.V.

62.727,27

Dutch Giraffe B.V.

20.870,75

Duurzaam Huis Nederland B.V.

33.078,00

DWA B.V.

2.476,00

Dynniq Nederland BV

22.500,00

E&E advies

30.800,00

E. van Boxtel
E. van Wijk
Ecologica B.V.
Ecolybrium
eConnect International B.V.
EC-Rent
Edusell

2.127,43
375,00
32.514,51
2.750,00
22.637,00
288,43
167.825,63

Effectory Holding B.V.

33.287,47

Eiffel B.V.

24.950,00

Eindhoven Airport N.V.

20.807,00

ELAN LANGUAGES

2.635,95

ELEMENT Advocaten

6.424,00

Elfer Advies B.V.

3.300,00

Elings Landschap BV

3.275,00

Elisabeth van den Hoogen

3.000,00

Ellie Roetgerink Consultancy
EMMA Communicatie B.V.
Emmie Buermans
Empirica Gesellschaft fur Komm.-

750,00
633.156,00
5.257,70
498,05

Enexis Netbeheer B.V.

76.757,92

ENGIE Energy Solutions B.V.

12.610,00

Enigma Business Consulting B.V.
Enjoy and Deploy B.V.

5.000,00
736,00

Enprodes Managem. Consult.B.V.

16.640,00

Enpuls B.V.

24.793,39

Ensior B.V.

24.356,92

EplanA

30.738,00

Equator Research BV

24.270,00

ERAC BV
Erasmus University Centre for

170.553,75
16.675,00

Eric Alink Journalistiek en Tekst

5.460,00

Ernst & Young Accountants LLP

210.961,51

Esplanada Advies B.V.
Essencia
Esther van de Valk Consult
Etil B.V.
Ettu Configuration BV
EU-Liaison BV

40.860,00
6.507,50
22.592,01
235.480,00
2.320,00
10.200,00

88.017,50

EVE Tilburg B.V.

588,61

E-waste Arcades

2.205,00

F. Michielsen Rentmeester 8. Adviesb

7.022,50

F. Molenkamp

26.028,00

F.H. Smits

17.680,00

FABRICations

1.200,00

Facilitor B.V.

9.417,73

Factor Tachtig

787,00

Fakton B.V.

3.811,50

Faralleys BV

71.500,00

Fenicks Erfgoed

28.875,00

Ferranti Computer Systems

29.375,91

Festyland B.V.
Fier B.V.
Fijnevent B.V.

250,00
6.866,67
294.196,44

Filitilani B.V.

10.210,00

Film League

650,20

Flanders DC

2.500,00

Floris Bomen
floriskookt
Food Cabinet BV
Form Company Beyers
Forta milieu
Fraai
Frame Freaks
FransVerouden
Freshheads B.V.

466,37
137,80
76.152,93
8.500,00
23.607,00
850,00
11.525,00
480,00
36.000,00

Friso van Abbema

141.875,00

Future Communication Consultants BV

194.530,50

G.J.P. Jansen
G.P.A. Bukkems
Gasseling Search BV

2.552,60
391,07
48.326,44

GEA Consultancy B.V.

1.050,00

Geerts 8. Partners B.V.

172.806,18

Geldof cs BV

1.000,00

Gem. Den Bosch/AgriFood Capit

25.250,00

Gemeenschappelijke regeling

45.722,00

Gemeente Bladel
Gemeente Boekel

1.750,00
30.000,00

Gemeente Breda

241.682,00

Gemeente Cuijk

107.282,41

Gemeente Deurne
Gemeente Eindhoven
Gemeente Geertruidenberg

5.000,00
292.951,25
19.475,21

Gemeente Helmond

177.472,93

Gemeente Heusden

7.491,00

Gemeente Hilvarenbeek
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Meierijstad
Gemeente Nuenen c.a.

157.546,44

181,80
26.233,20
75,00
34.560,00

172.806,18

Gemeente Oss
Gemeente Roosendaal
Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente Someren

11.414,19
1.072,17
404.947,00
22.500,00

Gemeente Tilburg

667.078,61

Gemeente Waalre

31.621,00

Gemeente Zundert

116.082,91

Gemeentehuis Cranendonck
Gemnet B.V.

25.000,00
5.500,00

Generation Energy B.V.

11.250,00

Geocart

17.400,00

GeoCat B.V.

638,00

Geodan B.V.

22.525,50

Geofox-Lexmond b.v.
GetYouThere B.V.
Geurts Techniek Mill

306.180,62
10.000,00
2.050,00

GG Designs

35.760,00

GGD Hart voor Brabant

13.150,00

GIMD BV
GITP Executive Partners
GKSV B.V.
Gloedcommunicatie
Gloudemans B.V.
Gloudemans Rentmeesters

290,00
5.300,00
12.600,00
7.137,00
71.253,53
8.000,00

Glowingplaces

12.000,00

Go About B.V.

7.413,00

Goedzooi

500,00

Goudappel Coffeng B.V.

635.418,98

GR Regio West-Brabant

67.157,00

Graat Consultancy B.V.

11.200,00

Grants Europe consulting

45.942,00

Grasveld Civiele Techniek B.V.
Green & So
Green April B.V.

1.935,00
250,00
19.000,00

Greenflux Assets B.V.

4.462,50

Greenspread B.V.

2.700,00

Grenspark Zoom-Kalmthoutse Heide

1.966,90

Groenestein Beheersoftware B.V.

12.620,00

Grond- en Reststoffenbank

72.329,53

GT-Advies

13.082,00

Gubbels Sloop en Asbestsanering BV
Guick
GuideXpresse
H. Derks
H.C.J.M. Kroot
H.S. Lake
H+N+S

128.003,65
15.950,00
740,00
770,00
1.375,00
155,00
108.563,75

H2Opinion

8.000,00

Han Swinkels Consultancy B.V.

7.242,82

Hannah Schubert

6.200,00

Hans Horsten Journalistieke Product
Hart voor verhalen
HaskoningDHV Nederland B.V.

3.710,00
2.800,00
2.332.343,08

Havenbedrijf Moerdijk N.V

42.875,65

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

24.000,00

Hekkelman Notarissen

3.317,00

Hello Workspace B.V.

1.661,25

Help-It BV
Hendriks Officemanagement

607,05
17.837,40

Het EETschap

3.630,00

Het Energiebureau

1.970,70

Het NIC B.V.
Het Subsidiehuis BV

29.295,00
8.685,00

HIC BVBA

13.200,00

HKV Lijn in Water BV

61.000,00

HMannover Milieu-

17.480,00

Hoeflake Infratechniek B.V.

24.500,00

Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V.
Holla Poelman Van Leeuwen
Hoofdkantoor Dienst Wegverkeer(RDW)
Hoogstraat Productions B.V.
Horvat & Partners B.V.
Hospitality Consultants B.V.

1.775,00
359.129,68
240,00
3.000,00
29.650,00
9.400,00

Hotel Okura Tokyo

39.020,39

Hugo Schuitemaker

20.000,00

Huijbregts Notarissen BV

1.461,00

Humanagement

104.431,57

HVR PA/PR

492.698,27

Hypodomus Eindhoven

6.696,28

HZ/HZ Univers. of Applied Sciences

33.333,32

I & O Research B.V.

21.033,08

I. Mulders

1.500,00

I. van Dijk

400,00

i.p.v Delft BV
I.W.I. van den Boomen
IBN-Arbeidsintegratie
Iding Real Estate
Ik Onderneem! BV

168.284,80
283,39
3.983,78
58.915,15
150.748,30

Imagro B.V.

1.888,30

In2Documents B.V.

5.671,97

Infram B.v.

182.960,00

ING Bank NV

418,50

Inkt en Aarde

300,00

Inno-V B.V.
Innovactory International BV
Inscene Company BV
Inspidere B.V

78.990,00
194.986,64
745,00
250,00

Instituut Clingendael

19.306,08

Instituut SMO B.V.

50.775,00

Inter N3XT B.V.

25.588,85

488.785,40

Inter Producten Bureau B.V

17.450,00

Interaction Next BV

31.936,80

Intergraphic
Invision Ondertiteling

1.000,00
730,00

IQibt B.V.

278.210,00

Iquality Business Solutions B.V.

165.279,60

Ir. Henk de Jong
Ir. J.H.B.M. Hegmans
Iris Muriël

6.800,00
138.216,95
551,60

IRU Headquarters

4.900,00

Isabella Groep B.V.

7.266,00

itelligence B.V.

127.455,63

Ithaca

107.590,50

Itrajectum BV

10.120,00

IVA Onderwijs BV

12.200,00

IVEM, Instituut Voor Erfgoed
IVN Asten-Someren
J. Bezem
J. Bovendeur
J. Gerrits

2.975,00
640,00
300,00
8.150,00
172,74

J. van der Veer

4.867,30

J. van Tongeren

4.023,15

J. Vellekoop
J.A. Nijkamp
J.C.M. Claassen

16.320,00
700,00
1.615,00

J.L.M.H. van der Sanden

600,00

J.M.M. Burgers

112,25

J.W. Zaad

509,30

Jabbo Smulders
Jakajima Communicatie B.V.

725,00
5.000,00

JAM visueel denken B.V.

1.550,00

Jan Eelco Dijk Advocaat

4.269,86

Jansen Jansen

36.427,90

Jansen Raadgevend Ingenieursbureau

21.705,00

Janura

6.080,00

JAPAN CONVENTION SERVICES INC.

4.288,39

Javelin B.V.
Jeroen van Ingen

525,00
1.540,00

Jibe Company Holding B.V.

24.500,00

Jiri Groengoed

41.563,69

Joes en Manon
Jos Kanters Groenvoorzieningen B.V.
José Alferink Cultuuradvies
JS Consultancy Detachering BV
JSR Multi Design B.V.
Julia van Leeuwen illustraties

4.556,46
10.792,00
1.957,16
60.841,83
212,00
1.036,29

Juul Martin

800,00

JVDT B.V.

14.850,00

K.I.M & M. B.V.

30.000,00

K.M.H. Lenssen

772,43

183.750,00

Kaales Natuur 8. Ondernemen

11.664,00

KAATidee

595,15

Kafé Van Leer BV

371,10

Karmanomics BV
KBenP Search en Webservices BV
Keijzer Communicatie BV
Keypoint Consultancy B.V.

484,00
26.500,00
224.817,58
67.280,00

Kiestra Bodem Advies

4.050,00

Kinderachtig Online

1.660,00

Kipster Venray B.V.

702,83

Klaas Burger

130,00

Kleefkracht

1.905,90

KnowH2O

12.330,00

KnowledgePlaza Prof. Services B.V.
Koeckebackers B.V.
Koenders Instruments B.V.
Konica Minolta Business
Koopmans Beheer
KPMG Meijburg 8. Co
KrachtigBuiten

9.500,00
46.654,00
169.503,96
1.251,40
24.840,00
1.866,38
2.500,00

Kragten B.V.

89.878,51

Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

20.000,00

KRONENBERGschrijft
Kunst í Wunderkammer B.V.

2.320,00
15.000,00

Kwetsbare Held

3.164,88

Kwikkers Design

22.445,64

KWR Water B.V.

33.900,00

Laméco Development B.V.

95,00

Landgoed Jachthuis Schijf B.v.

5.000,00

Landslide Milieu-adviesbureau

5.850,00

Langenhoff

250,00

Language Institute Regina Coeli BV

1.580,00

Lankelma Geotechniek Zuid B.V.

5.460,00

Leeuwendaal Advies BV

8.812,50

Legalday BV

8.500,00

Leilea
Leopold Hotel Antwerp
Lewis Communications B.V.

700,00
397,17
5.000,00

Lexperience Notariaat B.V.

500,00

Licht en Donker Advies BV

2.500,00

Lievense Consulting Engineers
Lievense Milieu B.V.

8.266,27
542.068,01

lincentives

7.680,00

LinDialoog

66.018,50

LinQuake B.V.

3.492,02

Lisette Spee Creatieve Projecten

2.130,00

Livestock Research

52.900,00

Liza Simons

21.100,00

Lizette van Dijk
Lloyd's Register Nederland B.V.

9.750,00
100,00

Locatus

20.717,95

LouterHelder B.V.

18.000,00

LS Consultancy B.V

84.000,00

Lucas de Waard
Lybrae Consultants Eindhoven B.V.
Lyfter B.V.
Lysias Advies B.V.
M. Baetsen

500,00
113.231,11
4.902,00
118.242,00
19.423,49

M. van Loon Transport

795,00

M.C. Lestrade-Brouwer

1.500,00

M.C.W. Platenburg
M.F. Hof-Sanders
M.J.J. van Ras
Maan Vormgevers BV

500,00
562,30
3.600,00
31.818,00

Maandag Interim Management B.V.

38.243,16

Maatschap voor Communicatie

40.786,25

Macaro
Manders Totaal
Manon van Hoeckel
ManpowerGroup Solutions B.V.
Mansveld Expotech
Marc Bolsius
Marco Gas B.V.

820,00
10.438,20
9.300,00
620,00
2.102,00
400,00
45,54

Margaret Slippens

29.221,50

Marije Vogelzang

7.012,20

Mark Mieras Journalistiek

1.148,40

Markand Media
Marlies Ypma Consultancy
Martens Verkeersadvies BV
Martijn de Graaf Media
Martijn van Dalen
Martin Group B.V.
MAS Architecten

212,50
1.250,00
27.840,00
628,50
10.220,00
1.250,00
12.135,00

Meander Grondverwerving en Advies B

7.554,30

Meander Zuid BV

9.847,20

Measuremail BV

1.200,00

Meba Consultancy

9.068,40

Media & More Projects BV

6.730,00

Media 52 B.V.
Mediaplanet Publishing House B.V.
Meet & Connect 's-Hertogenbosch
Meijs Capital Holding B.V.
Meike de Jong Media
Melitta Professional Coffee
METABV BV

3.600,00
15.000,00
280,41
25.344,80
3.630,00
800,00
22.875,00

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling

5.500,00

Metropoolregio Eindhoven (RHCe)

20.000,00

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

88.593,78

Meuwin-Advies

4.250,00

Mexin/SDT

1.800,00

Microsoft BV
Mightyl

87.303,09
350,00

Mijksenaar B.V.

43.600,00

Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V.

19.892,38

Milieukundig en Geotechn.

8.930,00

Millvision B.V.

8.700,00

Mirari Advies

7.200,00

MLG BV

113.407,00

Mobidot BV

117.500,00

Mobility on the Move B.V.
MobilityLabel
Mobycon B.V.
Moniek Zuidema online media

14.375,01
400,00
950,00
13.536,00

Monotch B.V.

5.000,00

More B.V.

6.830,00

More Support
Movares Nederland B.V.

4.930,97
561.142,25

Moventem BV

53.053,75

MTD Landschapsarchitecten B.V.

63.219,00

Mtsch. J.W.A.M. en W.J.M. Klessens

25.000,00

Muconsult B.V.

19.232,00

Museum voor Religieuze Kunst
Muzus B.V.

6.435,00
20.000,00

N. Guldemond

1.051,69

N. Veldhuizen

792,42

N.C.H. Rademaker
N.V. Rewin West Brabant
Nadine's Narrative
Natuurbalans/Limes Divergens B.V.
Nebest B.V.

2.525,17
24.909,00
400,00
5.070,00
20.959,00

Nederland 2.0

3.150,00

Nelen & Schuurmans B.V.

4.800,00

Newcom Research & Consultancy BV

8.970,00

Nexpri BV

2.960,00

Next Step Management B.V.

9.860,00

NextGreen B.V.

1.500,00

Nexwork Eindhoven

1.305,00

Nexwork Maastricht

6.035,00

ngnb Advocaten

16.169,00

NIBE B.V.

12.624,00

Nick van Breda Consultancy
Nielson IM Executive

4.100,00
733,45

NIMAS B.V.

18.828,20

NMI

81.000,00

Notariskantoor Van Eeten
NotuBiz Nederland BV

4.784,66
24.753,23

Notuleerservice Nederland B.V.

4.821,84

Novagraaf Nederland B.V.

2.716,00

NRC Handelsblad
Nuala Burns

118,00
1.200,00

NWO
NWV Organisatieadvies, Training
odi - procesmanagement
Olden Advies

12.000,00
3.975,00
60.988,75
2.000,00

Omroepvereniging BNN-VARA

12.875,00

Onderzoek+Ontwikkeling Monumenten

25.670,00

Onderzoekcentrum B-Ware B.V.

98.222,05

Onderzoeksburo Jan Waalen
Ontwerpwerk B.V.
Oostkracht10 BV
Open Monumentendag
Opier Holding B.V.
Optifield
Opvallers B.V.

6.750,00
921,60
1.760,00
144,63
257,50
36.298,75
629,20

Oracle Nederland

1.152,00

Orange Field

8.250,00

Orange Logic

1.500,00

Org.-id B.V.

85.575,00

Origame B.V.

68.942,00

Orvion B.V.
Oscar van der Ende
Outpost 11 B.V.
Over Morgen BV

5.762,50
600,46
4.472,00
156.900,00

Ovmedia B.V.

13.260,00

P.A. van Vugt

12.523,08

P.C. de Hullu

2.659,00

P.C. Translations

273,75

P.F.A. Pyramid Flexible Assistance

945,00

P.T.M. van Dartel

519,50

P2 Proces- en Projectmanagers B.V.

111.450,00

Pageking

3.200,00

PakhuisB

5.000,00

Pangia

61,98

Panoctopus

2.808,35

Panteia B.V.

182.335,00

Park Plaza Hotel Utrecht

534,13

Partners In Technology B.V.

44.040,00

Paul Baggelaar

14.800,00

PBLQ B.V.

27.000,00

Pelikaan Vakantiereizen

14.000,00

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
PeopleWare ICT Solutions B.V.
Peppie Portals B.V.
Performance Linq
Peter Dekkers
Picturae B.V.
Pieter van Geel Consultancy
PIM.info B.V.
Pius Floris Boomverzorging Vught
Plan- en Adviesburo Snijder

242.604,77
24.480,00
460,00
600,00
107.413,23
975,00
3.338,42
174.050,02
850,50
30.857,00

89.013,75 kosten deels geboekt op inhuur

Pol - Van Oijen

5.370,00

Pondera Consult B.V.

38.307,00

Poort van den Bosch BV

-7.721,27

Pouderoyen BV.

163.154,07

PragmatiQ B.V.

22.000,00

Pragmavision B.V.

5.418,40

PricewaterhouseCoopers

10.335,00

Prince Projecten vof

37.235,00

Prince Projectmanagement B.V.

15.070,00

PRINS Projectmanagement & Advies

39.600,00

Proof Adviseurs B.V.
PropertyNL B.V.
ProRail B.V.
Protocolbureau
Provada BV

7.260,00
2.000,00
12.602,02
2.625,60
14.948,50

PT Finance B.V.

4.002,00

Puik !

1.500,00

Puncto

2.000,00

PZEM Energy B.V

959,38

Q-Lite BV

243,85

Qpictures

260,00

QSight IT

20.075,00

Quality Bookings
Quinso B.V.
R&L Consultants B.V.
R.A.J. van der Bijl-RVDB

4.500,00
4.996,00
33.360,10
436,85

Raadhuis Advies B.V.

10.250,00

Raap Archeologisch Adviesbureau BV.

16.012,00

Raedthuys Energie BV

8.052,46

Randstad Uitzendbureau B.V.

77.315,79

Rebel Transitiemanagement B.V.

92.611,96

RebelGroup Executives BV

34.850,00

Red Tickets

11.005,00

Reeleaf B.V.

12.267,50

Regelink Ecologie B.V.

43.321,50

Regio Academie B.V.

16.500,00

Regio Hart van Brabant

60.000,00

RegioEffect
Renswoude

7.500,00
765,00

Restaura

6.979,50

Rey Legal

2.312,50

Rijken Vermaat

500,00

Rijkens Food&Tech

28.023,00

RO&AD Architecten

20.680,00

Rob Maessen
ROgeo B.V.
ROI Support B.V,
Roland Berger BV
Rombouts Agroecologie Bodem+Water
Ron Dubbeldam Consultancy

4.750,00
940,82
750,00
344.999,00
186,00
20.500,00

141.093,60 kosten deels geboekt op inhuur

Ronald van Zon advies

17.140,00

Ropeni BV

83,30

Rouge BV

435,00

RSG Public B.V.,

56.730,00

Ruimte & Richting

14.000,00

Ruimte Atelier

1.885,00

Ruimtelijk Economisch Atelier Tordo

1.500,00

Ruimteschepper B.V.

5.500,00

Ruimtevolk B.V.

10.000,00

Sander's Schetsontwerp

3.801,29

Sandra Broos

1.800,00

SAOZ
SAP Nederland B.V.
Sara de Kort - Tekst & Communicatie
Say Yeah Motion Media B.V.
Schakel Brabant B.V.

16.487,50
457.327,50
6.310,60
450,00
80.100,00

Scherpontwerp B.V.

5.000,00

Schokland en water

30.000,00

Schoolpleinadvies

475,14

Schreuder Neuteboom

4.005,00

Schut Media Solutions

2.000,00

Schuttelaar & Partners

19.200,00

Schuwer Opleiding & Advies

495,00

Security Monitoring Centre

382,97

Sef Philips Wateradvies

23.836,36

Seinpost Adviesbureau B.V.

67.365,20

Seinstra van de Laar B.V.

32.400,00

Sense 4 Media

1.214,92

Seyst Finance & Strategy B.V.

7.350,00

SHFT B.V.

10.000,00

Siep Travel Consulting

11.058,67

SIKB

40.175,00

Sistron BV.
Six Fingers B.V.
Sjaak Langenberg
SKZ - Testing GmbH
SLTN IT Professionals BV
Smarter Futures EESV.
Smits van Burgst Raadgevend
Snijder Communicatie
SOAB BV
Social Finance NL B.V.
Social Impact Consultancy
SOLA Business Services

163.113,55
49.500,00
6.333,33
258,50
1.837,23
35.555,00
6.900,00
156.645,00
7.000,00
104.159,75
17.227,83
1.884,70

Solid Services B.V.

18.569,00

SOOH

20.360,00

Soppe Gundelach Witbreuk advocaten

3.220,00

Sovon Vogelonderzoek Nederland

54.622,45

Spark Development B.V.

22.500,00

Speakers Academy

1.000,00

247.000,00

Split~Vision Kennis B.V.
Spoed Koerier Eindhoven
St Zorghoeve Kakelbont
St. BookAwake
St. Brabantse Dag
St. CCV
St. Crow
St. Deltares
St. Dutch Design Foundation

20.625,00
225,00
1.500,00
2.500,00
15.000,00
7.500,00
23.014,00
385.152,25

St. ElaadNL

7.500,00

St. EVnetNL

106.250,00

St. Groenfonds.
St. Grow Campus
St. HAS KennisTransfer
St. het Makershuis
St. Huis voor democratie

50.000,00
5.000,00
23.866,66
719,00
3.103,78

St. Midpoint House of Leisure

72.233,33

St. Pachtbank

37.575,00

St. Social Impact Factory

13.925,00

St. Topsport Brabant

50.000,00

St. Werkgroep Behoud de Peel
St.Brabantse Milieufederatie
St.De Conceptenbouwers
St.Katholieke Universiteit Brabant

5.000,00
95.997,50
11.460,00
292.306,25

St.Nationaal Lucht- en Ruimtevaart-

9.800,00

St.Sportservice Noord-Brabant

8.800,00

Staatsbosbeheer

6.100,00

Stadhuis gemeente Oosterhout

5.360,00

Stadsbouwers

20.425,01

Stan Verhaag

1.237,50

Starclass Hosting
Statistical B.V.
STEC Groep B.V.
Stellar Data Recovery B.V.
Stepco B.V.

30,00
250,00
88.375,00
375,00
19.500,00

Sterk Reclamebureau B.V.

4.876,43

Stg Landschapsbeheer Boxmeer

3.000,00

Stg Toegepast Onderzoek Waterbeheer

45.770,00

Stg Uitv. Green Deal Groene Daken

2.500,00

Stg voor Duurzame Ontwikkeling

4.250,00

Stg. Behoud Monumenten Brabant

754,91

Stg. BSB Zuid

68.495,00

Stg. De Ontdekfabriek

17.534,00

Stg. Het Noordbrabants Landschap
Stg. Midpoint Brabant
Stg. Nieuwe Helden

640.012,00
28.487,00
5.250,00

Stg. RAVON (afdeling FLORON)

95.501,25

Stg. SPARK Campus

67.500,00

Stg. W.J.H. Mulier Inst.,

21.450,00

Stg.food Tech Park Brainport

261.750,00

69.690,00

1.610,00

15.586,25

Stg.Internat.Perscentr.N ieuwspoort
Stg.Kwartiermakers in de Bouw
Stichting "Floron"
Stichting Ark

4.566,85
14.184,80
500,00
275,00

Stichting Bargerveen

22.873,64

Stichting Big Data Value Center

24.700,00

Stichting BrabantZorg

16.000,00

Stichting Breda University

67.497,20

Stichting Climate

47.887,00

Stichting Cordaad Welzijn

15.692,58

Stichting Dutch Cuisine

12.475,00

Stichting ECP-EPN
Stichting Erfgoed Brabant
Stichting Fontys

1.700,00
106.778,00
2.000,00

Stichting FutureNL

300,00

Stichting Gaia Sira

7.028,17

Stichting GITP

2.650,00

Stichting IVN

58.500,00

Stichting Jong Ondernemen

18.625,62

Stichting Krachtbedrijf

49.970,00

Stichting Kunstloc Brabant

137.809,25

Stichting Louis Bolk Instituut

188.806,78

Stichting Milieu Centraal

34.075,00

Stichting Monumentenwacht Noord-Bra

20.015,70

Stichting MVO Nederland
Stichting Nat. Monument Watersnood
Stichting Natuurvezel
Stichting Noordbrabants Museum
Stichting Panorama
Stichting Pon
Stichting Project Landing

1.250,00
25.490,00
5.000,00
30.367,23
595,00
512.550,00
4.958,68

Stichting Raamvallei

47.780,00

Stichting Springzaad

312,80

Stichting Start Foundation

400,00

Stichting Stoommachine Oisterwijk

342,10

Stichting VeiligheidNL

34.764,00

Stichting Verkadefabriek

10.000,00

Stichting VIBA-Expo

89.125,00

Stichting Wageningen Research

107.630,00

Stichting Zet

13.549,99

Stichting Zorgbelang Brabant

27.000,00

Stichting Zuiderlucht

1.760,00

Storrm CS Consultants for

16.170,00

Stout Groep B.V.

94.435,00

Strategisch Advies Centrum SAC BV

25.425,00

Strategy Unit BV

13.240,00

Sträter Legal

413,20

Stratix BV

13.600,00

Strict B.V.

50.422,50

Stroomkracht

87.030,00

Strootman Landschapsarch. B.V.

40.000,00

Studio Bereikbaar

61.700,00

Studio Goudswaard

10.900,00

Studio Igor Daemen
Studio Marco Vermeulen BV

200,00
30.840,00

Studio Nerf

130,00

Studio Noodweer

840,00

Studio Rocco Verdult

300,00

Studio Tast B.V.

300,00

Swaak & Crooijmans B.V.

22.683,33

Swarco Nederland BV

56.250,00

SWARTOPWIT

59.552,00

Sweco Nederland

216.542,77

Sweco Nederland B.V.

445.037,29

SY-nergy B.V.
T&T
T. de Moor
T. Hereijgers
T.A.C.T
T.L. Cramer
TAC Horeca-exploitatie BV
Tacct B.V.
Tafelzout Videoproducties
Talking Landscapes
Tappan Communicatie B.V.
Tauw B.V.
Taylor Wessing N.V.
TechniaTranscat B.V.
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Technopolis B.V.
TeekensKarstens Advocaten BV
Tekst van Kerbert

10.016,00
1.791,38
761,50
112,25
19.372,41
2.000,00
3.620,00
38.311,25
880,00
1.452,74
83.471,25
1.282.498,33
51.855,68
1.819,20
38.816,00
225.887,40
47.239,41
1.300,73
10.875,00

Tekstbureau Door Lotje Getikt

19.200,00

Tekstschrijvers.nl

45.568,00

Telindus-ISIT B.V.
Tempo Team Employability
Tempo-Team Payroll Services BV
Ten Bosch initiatief
Tensing GIS Consultancy B.V.
Tercera
Tesse B.V.
TexTim

9.944,46
49.311,72
3.863,52
10.380,00
2.520,00
24.250,00
134.000,00
8.100,00

Textuur B.V.

1.870,00

The Outpost

13.766,54

The Weather Makers B.V.

24.990,00

Theo Pouw Secund. Bouwstoffen Weert
ThePractise.com BV
Thinck. Consultancy
Thomas Jansen Landschapsarch.

1.322.017,95
47.370,00
918,00
12.500,00

Thomas van Dalen Advies
Tijs Rooijakkers
TillyvanUffelen.nl
TNO

18.585,00
350,00
3.082,60
140.000,00

TODO Talenservice

6.343,85

Toffey

2.500,00

Topo Aktief

15.552,00

Total Design B.V.

3.600,00

Town QSP BV

2.779,20

Trifaire B.V.
Tritium Advies B.V.
Trude Rietveld Projecten
Tuinbouwontwikkelingsmij C.V.
Twan Spierts
Twynstra Gudde

3.520,00
11.510,00
107.301,41
2.475,00
622,40
1.500,00

Twynstra Gudde Adviseurs BV.

47.264,00

Twynstra Gudde Water B.V.

11.798,00

Uitgeverij Veerhuis
Uniteam B.V.
Universiteit Leiden
Urban Xchange
Urbanet B.V.
USG Legal Professionals BV
V & S Milieu Adviseurs B.V.
V.O.F. Brandwacht Tenten
V.O.F. Claassen-Peeters
V.O.F. Verhees
Vakmedianet Bouwcommunities BV

9.920,00
16.700,00
1.236,60
25.600,00
2.700,00
146.257,88
35.772,25
1.160,00
2.042,50
15.500,00
2.500,00

Van Aaken Automatisering

53.985,50

Van Arkel Advies

73.211,16

Van Berkel Bedrijven B.V.

40.237,20

Van Bommel FAUNAWERK

5.535,00

Van de Wouw & Partners BV

5.250,00

Van den Borne LoonwerkGPS
Van den Brand Grondbeleid B.V
VAN DER POLL OFFICE
Van der Schot Tekst & Context
Van der Vleuten Raadgevers B.V.
Van der Vlies Gerechtsdeurwaarders
Van Doorne N.V.
Van Gogh Notarissen B.V.

400,00
5.907,37
10.000,00
5.000,00
24.708,75
6.529,91
39.801,67
1.425,40

Van Grinsven Loodgieters- en Instal

26.929,45

Van Harthe

13.080,90

Van Heteren Bouwmanagement BV

32.800,00

Van Klein Geluk

23.394,48

Van Ons B.V.
Van Oorschot BV
Van Osch Films
Van Riet Ontwerpers B.V.
Van Roosmalen 's-Hertogenbosch

900,00
2.709,13
970,65
2.500,00
515,74

van Staveren Risk Management
Van 't Loo/Van Eck

1.250,00
3.300,00

Van Veggel Mobiliteitsadvies

34.000,00

VanBerlo B.V.

86.530,00

Vandejong B.V.

19.605,00

VANWAARDE Documentenwacht BV
VANWAARDE Museumwacht B.V.

1.925,00
14.428,75

VB&T Vastgoedmanagement B.V.

1.424,11

VBvri BV

8.075,00

Veerkracht consultancy
Veldkamp Produkties B.V.

400,00
4.163,00

Ver. tot behoud v. Natuurmonumenten

44.993,70

Verderbrenger

63.750,00

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brab

54.450,00

Vereniging Verkeersslachtoffers
Verkade Opleiding en Advies

250,00
6.000,00

VersA Bodemadvies B.V.

91.838,50

Vertaalbureau Aim

10.213,71

VHW Engineering B.V
Vialis B.V.

2.175,50
48.150,00

Viewpoint B.V.

1.088,00

Vinkenvleugel Communicatie

4.377,50

Vision-Share
Vissers Ploegmakers B.V.
Vissers Sloopwerken
Vitence B.V.
Vlaams Nederlandse Delta
Vliegerprojecten

109.990,42
25.080,06
3.610,00
3.640,00
62.985,40
900,00

VNO-NCW Brabant Zeeland

15.500,00

Voordekost

16.200,00

Voxx Communicatie-adviseurs BV

4.162,50

Vrije Universiteit Amsterdam

20.000,00

V-Tron B.V.

85.000,00

Vujàdé Consulting,

3.600,00

W. van Hoof-Strik

5.264,04

W. Van Kreij

50,00

W. Vermunt

1.500,00

W.M. de Laat
Wagemaker

116,45
10.789,50

Wageningen Economic

5.970,00

Wageningen UR

3.000,00

WakeUp
Wapenfeit
Watercollectief B.V.

460,00
31.205,00
3.643,16

Waterschap Brabantse Delta

50.000,00

Waterschap De Dommel

64.905,01

Waterschap Limburg
Waterschap Rivierenland
WB de Ruimte B.V.
Webbograph

215.821,55
458,15
34.800,00
600,00

Webservices.nl B.V.
Wedemeijer en Dielissen Notarissen
Weijers Techniek B.V.
Werkpartners BV
West Brabantse Vogelwerkgroep
Wij Doen Dingen
Willemijn van Beers Tekst

275,00
-31.631,00
-250.309,05
5.371,56
1.000,00
35.000,00
900,00

Windt Le Grand Leeuwenburgh B.V.

36.018,58

WING Process Consultancy B.V.

67.123,00

Wisdom of the crowd

21.600,00

Wissenraet Van Spaendonck B.V.

86.042,40

Witpaard B.V.
Witteveen+Bos
WKS Den Bosch BV

4.984,66
713.783,67

Woonstichting Leystromen

5.000,00

Wouter Corvers

4.335,00

www.klimaatplein.com

3.360,00

XKP ontwerp en beeldvorming

21.441,00

X-Talent BV

36.800,00

Yacht B.V.

51.509,22

Yaman Text Factory
YOU®MAN
Your Source B.V.
Z. für Angewandte Luftfahrtforschun
Zakmes Content Agency
Zandbeek
Zanders B.V.
Zanders Financial Services B.V.
Zdruzenje CAAP, so.p
Zeelberg Media
Zegers E4S Consult

7.500,00
45.750,00
6.492,00
148,50
85,10
4.926,25
318.520,00
14.527,50
589,75
1.750,00
1.200,00

ZEnMo B.V.

23.000,00

Z-enzovoorts B.V.

18.975,00

Zet Solutions B.V.

1.586,93

Zjost Recreatie

22.990,00

Zka Consultants & Planners BV

53.330,00

Zorgtechno Serv., Mariëlle Swinkels
Zuidelijke Land- en Tuinbouworg.
Zusters Clarissen
Eindtotaal

202.714,08

75,00

19.246,02
168.723,44
10.687,50
48.760.420,53

2.674.050,55
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Inleiding
De commissie BBV heeft diverse keren vragen gekregen over de verantwoording van subsidies en voorschotten op
subsidies. De vragen kwamen van verstrekkers van subsidies maar ook van ontvangers van subsidies.
Kernvraag is: wanneer wordt de subsidie als last bij de subsidiegever en als bate bij de subsidieontvanger
verantwoord.
Deze handreiking is bedoeld daarin duidelijkheid te verschaffen. In de handreiking wordt steeds uitgegaan van de
subsidielast. De subsidiebaat is het spiegelbeeld van de subsidielast.
De hierna beschreven wijze van verwerken vloeit voort uit de regelgeving van het BBV en bevat geen nieuwe of
nadere regels. Wel heeft de commissie geconstateerd dat in de uitvoering door decentrale overheden soms een
andere uitleg is gegeven. Het toepassen van de beschreven wijze van verwerken kan daardoor wel afwijken van de
huidige wijze van begroten en verantwoorden door deze decentrale overheden. Omdat decentrale overheden de
begroting 2018 niet meer kunnen aanpassen neemt de commissie het standpunt in dat de wijze van verwerken
zoals opgenomen in deze handreiking in ieder geval vanaf verslagjaar 2019 toegepast dient te worden.

Verantwoorden subsidies en voorschotten
Het moment van het nemen als last van een subsidie hangt af van het type subsidie en de gestelde voorwaarden.
1.

exploitatiesubsidie - geen voorwaarden:
Als het gaat om een bijdrage in de exploitatie (zonder expliciete voorwaarden, ofwel lump-sum) dan wordt de
last genomen in het jaar /de jaren waarvoor de bijdrage bedoeld is volgens de beschikking. Wanneer de
subsidie eerder wordt uitbetaald dan wordt deze als een vooruitbetaalde post op de balans opgenomen.

2.

exploitatiesubsidie - wel voorwaarden
Als aan de exploitatiesubsidie voorwaarden zijn verbonden, zoals het eerst moeten aantonen van de prestatie
/gemaakte kosten, dan wordt de te verstrekken subsidie als last verantwoord zodra door de
subsidieontvanger aan de gestelde voorwaarden is voldaan.
Vaak wordt vooraf een voorschot uitgekeerd: de subsidiegever neemt dit dan op als Vooruitbetaald op de
balans. Nadat de subsidieontvanger - met tussentijdse rapportages - heeft aangetoond dat (gedeeltelijk )
voldaan is aan de voorwaarden, vindt afwikkeling van de balanspost Vooruitbetaald plaats. De subsidie wordt
(gedeeltelijk) als last verantwoord en verrekend met de bevoorschotting. Een resterend voorschotbedrag
wordt nabetaald; een teveel bevoorschot bedrag wordt terug gevorderd. De subsidielast wordt daarmee dus
feitelijk verantwoord in het jaar waarin de subsidieontvanger de prestatie (waar de subsidie voor is verstrekt)
levert en aan de voorwaarden invulling geeft.

3.

Voor investeringssubsidies - geen voorwaarden
De subsidie is in dit geval een bijdrage aan het eigendom van een derde (de subsidieontvanger). De
subsidieontvanger (ingeval deze onder het BBV-regime valt) zal de bijdrage in mindering moeten brengen op
de investering in het betreffende actief

De subsidiegever heeft de keuze ingevolge artikel 61:
- de subsidie ten laste van de exploitatie te brengen: dat geschiedt in het jaar/jaren waarvoor de
subsidiegever volgens de subsidiebeschikking heeft besloten de bijdrage te verstrekken.
-

de subsidie te activeren en af te schrijven (in principe voor maximaal dezelfde termijn als de ontvanger
voor afschrijven hanteert (dus niet langer)) en moet voldaan zijn aan de voorwaarden in artikel 61 a tot en
met d van het BBV.

De subsidie zal als Nog te betalen op de balans verwerkt worden indien:
- deze nog niet is uitgekeerd aan het einde van het boekjaar terwijl de investering al wel (gedeeltelijk)
gerealiseerd is
- deze nog niet is uitgekeerd en inmiddels een of meerdere jaren is /zijn verstreken waarvoor de subsidiegever
heeft besloten de bijdrage te verstrekken.
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Voor investeringssubsidies - wel voorwaarden
De subsidie is in dit geval een bijdrage aan het eigendom van een derde (de subsidieontvanger) waaraan
expliciete voorwaarden zijn verbonden.
De subsidieontvanger zal (ingeval deze onder het BBV-regime valt) de verkregen subsidie in mindering
brengen op de investering.

De subsidiegever heeft dan de keuze ingevolge artikel 61:
- de subsidie ten laste van de exploitatie te brengen: dat geschiedt in het jaar/jaren waarin door de
subsidieontvanger de prestatie is geleverd en aan de gestelde voorwaarden is voldaan.
-

de subsidie te activeren en af te schrijven (in principe voor maximaal dezelfde termijn als de ontvanger
voor afschrijven hanteert (dus niet langer)) en moet voldaan zijn aan de voorwaarden in artikel 61 a tot en
met d van het BBV. Dit activeren gebeurt in het jaar/jaren waarin door de subsidieontvanger de prestatie
is geleverd en aan de gestelde voorwaarden is voldaan.
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Reactie IPO op de 'Handreiking verantwoording van subsidies'

Geachte mevrouw, geachte heer,
Op 22 januari 2019 heeft u op uw website de "Handreiking verantwoording van subsidies"
gepubliceerd. Als provincies zijn wij verbaasd over de door u gekozen interpretatie, zijn wij het
oneens met uw onderbouwing en zijn wij van mening dat deze onwenselijke effecten tot gevolg
heeft. Met deze brief willen we dit toelichten. Op basis van onze toelichting verzoeken we de
commissie om de bespreking van dit onderwerp met de provincies op te starten en de handreiking
vooralsnog in te trekken.
De handreiking geeft terecht aan dat de regelgeving van het BBV niet is gewijzigd. Op basis van
eerdere uitspraken in de commissie is in het verleden beleid ontwikkeld en daarop een bestendige
gedragslijn ingezet. Toch betekent de toepassing van de handreiking voor het merendeel van de
provincies een fundamentele wijziging in de verwerking van de subsidielast. Dit is het punt van
onze verbazing: hoe kan het dat de huidige werkwijze in de afgelopen járen zonder discussie tot
goedkeurende accountantsverklaringen heeft geleid? Dit impliceert immers dat steeds werd
voldaan aan wet en regelgeving. Ook de toezichtbrieven van het ministerie van BZK bevestigen dit.
Normaal gesproken worden handreikingen gedaan om problemen op te lossen. Deze handreiking
lijkt echter problemen te creëren.
De nieuwe zienswijze van de commissie BBV heeft een grote impact op onze werkwijze. Enerzijds
gaat het hierbij om extra, én ons inziens onnodige, administratieve lasten die worden veroorzaakt
door aanpassingen van de subsidieverordeningen, aanpassing van subsidieprocessen, aanpassing
van subsidiebeschikkingen, extra afspraken over voortgangsrapportages en aanpassingen in de
financiële administratieve vastlegging. Anderzijds leidt de naleving van de handreiking tot grote
financiële verschuivingen in begroting en jaarrekening en daarmee tot veranderingen in de
financiële positie.
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Die positie komt in de jaarrekening tot uitdrukking in de balans. Als we de nieuwe handreiking
gaan toepassen geeft de balans - wat een belangrijk controleonderdeel is voor de accountant geen juist beeld van het vermogen, want alleen met de toelichting in de hand kun je het vrije
vermogen zien/bepalen. De uitleg van de extra administratieve lasten zijn volgens ons aan politiek
en gesubsidieerde instellingen niet uit leggen. Een motivering door de commissie vinden wij niet
terug.
Wij constateren dat de handreiking haaks staat op de doelstellingen van het Rijksbrede Uniforme
Subsidiekader (USK). Dit kader heeft de afgelopen járen beoogd en geleid tot een administratieve
lastenverlichting voor zowel de subsidieontvanger als de subsidieverstrekker. Deze administratieve
lastenverlichting wordt met de handreiking teniet gedaan. Dit is politiek gezien moeilijk te
verkopen. De werkwijze leidt tot hogere kosten in verwerking en controle, zowel ambtelijk
(bewaken subsídieplafonds, tussentijdse bewaking, afloopcontroles) als door de accountant aan de
kant van de verstrekker. Ook wordt in de lijn met het USK voor een substantieel deel van de
ontvangers op dit moment niet meer de voorwaarde gesteld om financiële tussenrapportages aan
te leveren. Op basis van de handreiking is dat wel nodig, hetgeen ook tot een toename in lasten
leidt.
Vanuit het Rijksbeleid is er juist vanuit lastenvermindering voor ontvangers van subsidies voor
gekozen om het USK aan te passen. Voorgestelde maatregelen zijn contrair aan het rijksbeleid.
Het onderscheid tussen een subsidie en inkoop wordt in de handleiding onterecht vermengd.
Subsidies wijken naar hun aard af van inkopen en rechtvaardigen dus een andere
verwerkingswijze. In juridische zin wordt er bij een subsidie geen “prestatie" geleverd, en de
uitvoering van de activiteiten is niet bindend en afdwingbaar zoals wel het geval is bij inkoop. Bij
inkoop wordt een prestatie aan de provìncie/gemeente zelf geleverd en heeft de organisatie “nut"
van die geleverde prestatie. Bij een subsidie wordt de prestatie níet aan de provincie/gemeente
geleverd. Een subsidie is een stimuleringsinstrument; subsidie wordt verstrekt op initiatief van de
ontvanger, niet van de provincie zelf. Bij een subsidie worden de activiteiten onder de opgelegde
verplichtingen al dan niet uitgevoerd wat kan resulteren in een definitieve vaststelling van de
hoogte van het subsidiebedrag. Bij het niet of gedeeltelijk realiseren van de gesubsidieerde
activiteiten kan de subsidie op een lager of op nihil bedrag worden vastgesteld met mogelijk het
terugvorderen van teveel betaalde voorschotten." In de praktijk komt geheel terugvorderen
nauwelijks voor.
Wij constateren ook dat de gebruikte terminologie in de handreiking afwijkt van de terminologie,
zoals deze wordt gebruikt in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze Awb vormt een
belangrijke grondslag voor de subsidieverordeningen. Zo kent de Awb de begrippen
exploitatiesubsidie en investeringssubsidie niet. De AWB kent enkel de begrippen “subsidie" en "per
boekjaar verstrekte subsidies." Wij vinden het belangrijk dat er eenduidige begrippen gehanteerd
worden.
Ook zien wij in de handreiking een breuk met de argumenten die aan de basis lagen voor de
herziening van het BBV in 2016 (rapport commissie Depìa) te weten ”de versterking van de
kaderstellende en controlerende rol van de raad; de noodzaak om tijdig bij te kunnen sturen in
economisch slechte tijden; de wens om meer inzicht te hebben in eikaars financiële positie". De
sturingskracht van de begroting wordt immers verminderd omdat tot het einde van het
begrotingsjaar rekening gehouden moet worden met bijstellingen, voorzover dit mogelíjk is
(lastneming in het lopende jaar wordt bepaald op basis van rapportages van subsidieontvangers).

Wij merken hierbij op dat de rapportages niet objectief toetsbaar zíjn, hetgeen onzekerheid met
zich meebrengt. Bovendien verwachten wij grote afwijkingen tussen begroting en realisatie, welke
veroorzaakt worden door de uitleg in de handreiking en dus administratief van aard. Ook dit is
politiek gezien nauwelijks uit te leggen.
Tenslotte is de status van de handreiking (met de nieuwsbrief IBI gerubriceerd als vraag en
antwoord) ons onduidelijk. We verzoeken de commissie hierover meer duidelijkheid te
verschaffen. Gezien de impact van de handreiking zouden wij het op prijs stellen ais u binnen een
termijn van drie weken op onze brief zou willen reageren.
Met vriendelijke groet,
INTERPROVINCIAAL OVERLEG

Mr. H.M. Meíjdam
Algemeen directeur
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Verantwoording van subsidies

Geachte heer Meijdam,
De commissie BBV heeft in haar vergadering van 18 april 2019 de door u op 18 maart gezonden brief over de
verantwoording van subsidies besproken. Met deze brief stel ik u op de hoogte van de uitkomst van de
bespreking.
Het BBV is gebaseerd op het stelsel van baten en lasten. Bij een juiste toepassing van dit stelsel geldt in zijn
algemeenheid dat de verantwoording gekoppeld is aan de periode (jaar) waarin een prestatie verricht of
geleverd wordt c.q. sprake is van gebruik van een actief (zie o.a. notitie materiële vaste activa). Zodra bij het
verstrekken van een subsidie sprake is van prestaties/activiteiten die de subsidieontvanger moet verrichten - in
de zin dat er daarover voorwaarden door de subsidiegever zijn gesteld - dan zal de verantwoording van de
subsidie plaats moeten vinden in het jaar waarin deze prestaties/activiteiten zijn gerealiseerd. Met u is de
commissie BBV van mening dat dit principe niet is gewijzigd.
Het door de commissie eerder gegeven antwoord is daarom in lijn met eerdere uitingen en is bedoeld om
duidelijkheid te verschaffen wanneer een subsidie als last bij de subsidieverstrekker verantwoord dient te
worden. De commissie heeft vernomen dat provincies verschillend omgaan met de verantwoording van
subsidies. Dit wordt ook in uw brief bevestigd, omdat het antwoord van de commissie voor een deel van de
provincies tot een fundamentele wijziging in de verwerking van de subsidielast zou leiden en voor een ander
deel van de provincies dus niet. In artikel 75 lid 2 van het BBV is vastgelegd dat de commissie moet zorgen voor
een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV. Het is niet aan de commissie om uitzonderingen op de
regelgeving toe te staan.
In uw brief refereert u aan het Rijksbrede subsidiekader (USK) en het streven naar lastenverlichting. U refereert
daarnaast aan de Awb. Hierover kan de commissie kort zijn: het Rijk hanteert niet het stelsel van lasten en
baten. Het BBV is gericht op de verslaglegging door decentrale overheden en is eigenstandige regelgeving. Wel
benadrukt de commissie in dit verband de verantwoordelijkheid van de subsidieverstrekker.
De subsidieverstrekker kan een subsidie ‘onvoorwaardelijk’ toekennen ofwel de subsidieontvanger behoeft geen
verantwoording aan de subsidieverstrekker af te leggen. In dat geval kan de subsidie direct als last worden
verantwoord. Ingeval de subsidie wel onder voorwaarden wordt verstrekt en deze pas vastgesteld wordt op basis
van de realisatie van de prestaties/activiteiten, dan is dit (ook) maatgevend voor de verantwoording van de last.

De subsidieontvanger kan worden verplicht informatie ook tussentijds over de realisatie van de activiteiten
verantwoording af te leggen of te rapporteren. Hierdoor is het voor de subsidieverstrekker mogelijk de
subsidielasten te verantwoorden voor het gerealiseerde gedeelte van de activiteiten.
Het is dus aan de subsidieverstrekker of en in hoeverre voorwaarden worden opgelegd bij het verstrekken van
een subsidie en daarmee de subsidieontvanger zich over de realisatie laten verantwoorden, alvorens een
subsidie definitief vast te stellen. De subsidieverstrekker kan zelf de mate van de administratieve lasten, die
gepaard gaan met het verstrekken van een subsidie beïnvloeden. Overigens is het vanuit het oogpunt van
rechtmatig beheer van subsidiegelden aan te bevelen bij met name meerjarige subsidieprojecten tussentijds
informatie in te winnen en niet hiermee te wachten tot aan het eind van het project.
U vraagt naar de status van de handreiking. De handreiking is vertaald in een vraag en antwoord. Het antwoord
van de commissie heeft als doelstelling het verduidelijken van de handelwijze binnen de kaders van het BBV en
specifiek het op de juiste wijze toepassen van het stelsel van baten en lasten bij de verantwoording van
subsidies/bijdragen tussen decentrale overheden.
De commissie heeft besloten bij de actualisatie van de notitie Raamwerk van het stelsel van lasten en baten,
speciaal aandacht te besteden aan subsidies. Het geactualiseerde Raamwerk zal in de loop van dit jaar worden
uitgebracht. Tot die tijd is de huidige notitie in combinatie met de vraag en antwoord rubriek naar de mening van
de commissie voldoende basis voor de juiste verwerking van subsidies en bijdragen in de begroting en
jaarrekening.
De commissie doet geen uitspraken over de verklaringen van accountants bij individuele jaarrekeningen. Wel is
dit onderwerp aan te de orde geweest in een overleg met de accountants (het SDO) op 22 maart j.l. Daarbij is
vanuit de commissie op eenzelfde wijze toelichting gegeven op de eenduidige toepassing van het stelsel van
lasten en baten binnen het BBV. De (financieel) toezichthouders hebben overigens geen toetsende rol bij
jaarrekeningen. Het desbetreffende onderzoek is beperkt tot een oordeel over het structureel en reëel evenwicht
in de begroting en omvat geen oordeel over de naleving van het BBV.
Uw argument dat afbreuk wordt gedaan aan de kaderstellende rol van provinciale staten wordt niet herkend door
de commissie. De provincies (en gemeenten) die wel de subsidieverlening verantwoorden conform de wijze
zoals door de commissie is aangegeven, hebben hierover geen soortgelijke signalen afgegeven. De wijze van
verantwoorden in begroting en jaarrekening van subsidies wijzigt niets in de kaders die hierover door provinciale
staten (en gemeenteraden) kunnen worden vastgesteld.
De commissie hoopt dat deze beantwoording van uw brief de achtergrond van het verslaggevingsvraagstuk van
subsidies in relatie tot het BBV en de rol van de commissie voldoende duidelijkheid heeft gegeven.
Hoogachtend,
Namens de commissie BBV,

Hans Smit
Secretaris Commissie BBV

Terug naar
vraag 43

bijlage antw.44
Overzicht geconstateerde fouten n.a.v. interne controle 2018

Programma

Nr.

Korte omschrijving

Verkeer en vervoer

D4

Dynniq Nederland BV/Peek Traffic B.V.

Personeel

ä

Organisatie

Communicatie

D6

D7

D8
Uitnodigend groen
Uitnodigend groen
Infrastructurele werken
Communicatie

I&I Regie op Proj. en uitvoering

D12

D22

-DRIS

303.712,86

ja

grondslag afwijking niet juist

Geerts & Partners B.V.
- mobiliteitsdienstverband

172.806,18

nee

enkelvoudig i.p.v. Europees

78.450,00

nee

enkelvoudig i.p.v. Europees

HaskoningDHV Nederland B.V.
- gebiedsontwikkeling leegveld (oud)
- gebiedsontwikkeling leegveld (nieuw)
- inhuur omgevingsmanager

60.187,90
298.340,50
130.257,00

ja
nee
ja

enkelvoudig i.p.v. Europees
non-objectiviteitscriteria is niet correct toegepast
enkelvoudig i.p.v. Europees

Kop communicatie
- inhuur Woordvoerder GS-lid

111.920,80

ja

enkelvoudig i.p.v. Europees

178.813,01

ja

enkelvoudig i.p.v. Europees

202.714,08

Ĵa

niet naleven contractuele bepaling

71.134,50

ja

niet naleven contractuele bepaling

nee

grondslag afwijking mogelijk niet juist

ja

enkelvoudig i.p.v. Europees

1 18.770,55

nee

juridische grondslag niet juist (subsidie ipv opdracht)

CGI Nederland B.V.
- project S/4Finance fase 2 SAP PS/PM

94.769,50

nee

meervoudig i.p.v. Europees

IQibt B.V.
- project S/4Finance fase 2 SAP FI/CO

183.750,00

nee

meervoudig i.p.v. Europees

ja

enkelvoudig i.p.v. Europees

nee

enkelvoudig i.p.v. Europees

Gemeente Vught
- detachering clusteradv.comm.

Vodafone Libertel B.V.
- raam.o.v.k. telefonie

Infrastructurele werken

D23

Witteveen+Bos
- N605 Boekel

I&I: Regie op Beleid en Advies

Uitnodigend groen

D24

D25

Doorloop
Fout (bedrag)
voorgaande
Toelichting fout/onzekerheid
rechtmatigheid Onzekerheid
jaren

Ypublic B.V.
- inhuur medewerker datamanagement
Stg. Het Noordbrabants Landschap
- diverse natuurgerelateerde taken

ORO, VTH en Externe veiligheid

Uitnodigend groen

Administratie & stuurinformatie

Administratie & stuurinformatie

Slimme Mobiliteit en Beter Benutten

I&I Regie op Proj. en uitvoering

D26

D31

D37

D39

D44

D47

BMC Advies B.V.
- inhuur financieel adviseur ORO
Natuurmonumenten
- PAS en Natura 2000 projecten

Gemeente 's Hertogenbosch
- omgevingsmanager ITS
SAP Nederland B.V.
- SAP Data Migratie (SAP Hana)

3.294.227,00

72.550,00

14.750,00

247.000,00

Verbindend Water

Verkeer en Vervoer

I&I Regie op Proj. en uitvoering

D48

D54

D55

St. Deltares
- verkenning gebiedsger.aanpak nutriënten
DTV Consultants B.V.
- VRI werkzaamheden

nee

enkelvoudig i.p.v. Europees

88.017,50

ja

meervoudig i.p.v Europees

8.720,00

ja

meervoudig i.p.v Europees

261.750,00

Expertum
- inhuur begeleiding SAP Hana

Agrofood

D57

Gem. Den Bosch/AgriFood Capit

16.500,00

ja

juridische grondslag niet juist (subsidie ipv opdracht)

Slimme Mobiliteit en Beter Benutten

D58

Gemeente Helmond
- detachering innovatiemanager Europa 1

28.465,61

ja

enkelvoudig i.p.v. Europees

Economisch programma Brabant

D62

Business Park Aviolanda

285.276,00

nee

enkelvoudig i.p.v. Europees

Externe Dienstverlening

D67

Fijnevent B.V.
- evenementen DID, DDW

157.546,44

ja

meervoudig i.p.v. Europees

Uitnodigend groen

D68

St.Brabantse Milieufederatie

15.586,25

ja

juridische grondslag niet juist (subsidie ipv opdracht)

Externe Dienstverlening

D69

Stg.Noord-Zuid Bevrijdingsfestival

20.000,00

ja

juridische grondslag niet juist (subsidie ipv opdracht)

Milieu en gezondheid

MD1

Ambiënt Advies B.V.
- detachering IPO-BOOG

122.400,00

ja

enkelvoudig i.p.v. Europees

ASBO B.V.
- projectmanagement bouwkundige proj.

50.991,85

ja

enkelvoudig i.p.v. Europees

Data Matters B.V.
- support storage system

52.612,80

ja

meervoudig i.p.v. Europees

160.938,87

ja

enkelvoudig i.p.v. Europees

MD10 Nextprint BV
- scanwerkzaamheden

59.393,20

ja

enkelvoudig i.p.v. Europees

MD11 Odi - procesmanagement
- procesmanager grote erfgoedprojecten

89.013,75

ja

enkelvoudig i.p.v. Europees

141.093,60

ja

enkelvoudig i.p.v. Europees

15.846,58

ja

enkelvoudig i.p.v. afroep uit raamcontract

Interne dienstverlening

I&I Regie op Proj. en uitvoering

Internationalisering PA & Branding

Interne dienstverlening

Ontwikkelbedrijf/Werklocaties

Infrastruct.werken/Verkeer en Vervoer

Interne dienstverlening

MD4

MD8

MD9

Derksen Reisorganisatie-Tourop.
- vliegtickets en buitenlandse reizen

MD14 R&L Consultants B.V.
- inhuur technisch manager
MD16 Van Riet Ontwerpers B.V.
- grafische vormgeving

3.914.079,33 3.294.227,00

Subtotaal met aanbesteding/inkoop uit 2017
Subtotaal met aanbesteding/inkoop uit 2018

2.173.166,60
1.740.912,73

Indeling naar categorieën:
onjuiste procedure
afwijking (raam)contract
geen mini-competitie toegepast

3.640.230,75
71.134,50
202.714,08

3.914.079,33
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Brabant Innovation Games,
Team Blue Angels
Desiree van de Westelaken
Amber Schaafstra
Juliette Bool
Lianne van der Wijst
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#Ikslikhetnietlanger
^Hoeveel weet jij over pijnstillers?
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Interactieve
projectie van een
rivier

Gekoppeld aan
game/test die
kennis toetst

In te zetten door
gemeenten
scholen
zorginstellingen
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#Boxtelslikthetnietlanger
r

#Tilburgslikthetnietlanger
#Brabantslikthetnietlanger
#Nederlandslikthetnietlanger

Brabant streeft naar een Vitale Bodem in 2030. Een vitale bodem
is schoon, gezond en weerbaar. Dit is essentieel voor een
gezonde bedrijfsvoering
en voor een toekomstbestendige agrarische sector.

Andrea Almasi å Wessel de Gouw
MOLO 29 november 2018
Provincie Noord-Brabant
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Provincie Noord-Brabant

Beleidsdoelen provincie.
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Doelen:
* KRW doelen
* Robuust natuurnetwerk (o.a. natura2000)
* Natura2000 Biodiversiteit
* Klimaat (klimaatadaptatie & CO reductie
* Transitie landbouw
* Aantrekkelijk landschap

Provincie Noord-Brabant

Klimaat
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Duurzame gronduitgifte
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Provincie 3000 hectare (ruil)grond
Tot 2017: Hoogste prijs op jaarbasis: mais en mest

Duurzame gronduitgifte
ŽBodern
ŵ" ő MV.V

RUILGROND ^ 1 jarige pacht!
Binnen het natuurnetwerk
^ Natuurpacht
• Niet bemesten, geen chemische
bestrijdingsmiddelen, beperkt beweiden, beperkt
maaien

Buiten het natuurnetwerk
^ Uitsluiten van intensieve teelten (bollen, lelies
aardbeien & prei)
^ Onderhoud landschapselementen verplicht
(sloten, poelen, bomen)
^ SKAL-status bij voorkeur aan bio-boer

Provincie Noord-Brabant

Aanvullend: Duurzaamheidsscore
ŽBodern

Ondernemer krijgt punten op basis van certificaat
(SKAL, milieukeur, beter leven, mdv, weidemelk å
GLB erkende certificaten)
Zijn bieding wordt vermenigvuldigd met zijn
puntenscore

Voordeel:
Duurzame bedrijven
en handhaving
Provincie Noord-Brabant

Resultaten na 2 jaar
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Ambitiestatement: Doe mee!
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* 9 partijen
Wat willen we?
Met zo veel mogelijk grondeigenaren
duurzaam verpachten
DuurzaxneGronduitgifte.nl

Hét inspiratieplatform voor duurzamer grondgebruik

Negen Brabantse organisaties werken samen om het feitelijk gebruik van de gronden,
die zij verpachten of in gebruik geven, te verduurzamen. Zij stellen voorwaarden aan

Provincie

het gebruik van de gronden, maar bedenken ook nieuwe aanpakken, die zij graag met
anderen delen op dit inspiratieplatform.
Op deze site vindt u goede voorbeelden van wat er al is gerealiseerd. Bent u op zoek
naar ondersteuning voor uw eigen plan? Neem dan rechtstreeks contact op met de
organisatie die u verder kan helpen.

1/3 van de grond van de overheid
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Vitale bodem
ŽBodern
ŵ ő MV.V

Voorkomen van verder aantasting
bodemkwaliteit
Werken aan herstel

Beoogde effecten
Verbetering kwaliteit van water en natuur
Stabie|e gewasopbrengsten (tegengaan
droogte- en natschade) en efficiënt gebruik van
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Eigenschappen landbouwbodems:

Percentage aan organische stof

'ŞįHertogenbosch

‘Waalwijk
Oosterhout-

Breda

Boxtel

Etten-Leur

Tilburg

Roosendaal
Bergen op Zoom

*

Helmond
Eindhoven

Legenda

OS 0Zo
Valkenswaard

Bebouwing

Laa9

Wateľ
Natuur

Midden

----- Hoofdwegen |

10

Hoog

15

20 km

Organische stof (humus) heeft een belangrijke invloed op de vitaliteit van de bodem. Het verbetert de structuur, bevordert de bewerkbaarheid en verhoogt
het vochtvasthoudend vermogen. Het verhoogt ook de kationenwisselingscapaciteit (CEC), waardoor de bodem meer nutriënten als kalium, calcium en
magnesium kan vasthouden. De organische stof zelf bevat mineralen als stikstof, fosfor en zwavel, die na afbraak beschikbaar komen. De categorie laag
bevat bodems met een OS07o < 3,3. Midden is 3,7 - 4,207o en hoog > 507o. Achtergrondinfo: Van Duijvendijk et al. (2018).
S
ĶnOWHhO

ŗļ

wageningen

eurofins agro
LABORATORIES

yvnii

ĪU t U

17WP

* * V V* *

*V

VrialeZt
ŽBodem
o oOO

jKŵlŴļŴ

Robuustheid van het watersysteem
tegen verdroging
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Wat doen we? Voor agrarische
ondernemers
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* Partijen uit de agrofoodketen bij elkaar brengen
* Stimuleren nieuwe technieken (bijv. kleine robots
i.p.v. grote machines
* Vernieuwing agrarisch onderwijs
(bodemlectoraat)
* Ondernemerscoaches
* Subsidieregeling bodem
* Subsidieregeling Natuur inclusieve landbouw

Provincie Noord-Brabant

Ecologisch bermbeheer
ŽBodern

Het gaat slecht met de bij
Kostenneutraal
Bermmaaisel naar de boer
Subsidieregeling leefgebied van de bij
(voor gemeenten C25.000)

Provincie Noord-Brabant

Met grond krijg je het rond MM
•1*1*
Yä Bodem
o0ûoo”0

o OO- O0ņ0?

şSJ’şĩyjAioVä’Ą

Klimaat

'0Po.

Bodem

Provincie Nq

1 ^''/«HajjuDV

Kansen voor nieuwe

N D S

natuur in Brabant!
..Ŵ.iŬ

^ '41

War(

üiessenDurą
,.ScNŵi

pijkenisse
Papendrecht

Heerjansdan^

0Zwijndrecht
,

Q

o

.Herwijnen

«Sļiedrecht

Piershil

Mijnsheerenland

Dordre
StľļjeņK

Oudheieroefij

f

V

I;

Moerdijk

—,jk;

ľi

I Horst

Hee'-zh

Cuijk
Mtlsbèi

osma'un

g
Willem

inenburg

Alverna

l.

T«0en

KerkdrieU

'iļk en Aalburg^

■i^vDussen

«
Den Bommel
DudeTonge

cŖavênstei

Ļ

Ni mansd irp4

įWeurt

Nijmeg

Rossunį

Gameren
|âals;

Aimkerk
Klaaswaal ,

Bergharen

Wijchen

Zaltbommel,

"

Alţforst

Dreumel

Bľakeľ

Puttërshoek

Goudswaard

įWaardenburġ

gel'

o; Otter!

's-H(;rtagř«-,',oscKv^ŵ

Waspik

Lciosoroki

ird

M^iaheide^\

jņjrtsct:

Fijn,

Tvoļ!

kSİĥt A ļhCfi1

•fferdei

Hentĵ

PST \j.tudenbosch(

Stetr^rgen
■ŗ-

'

Zegge.

t

r

Hand, I,

iterwijk

V

V-r-^

Roosend&L

Tiļltü.

ŔutCi

.De'Mortel
rgf-.fci
LiòshM
C\schot

Heikant

ļijbergeń

Putte:l*ļSSļspįį^

Uj

-

M

H

r

ľy&L
*Woŕtel

Achterbroek

HoogeC^ ae

^

»

)

‘ ‘ loert ka o aal

Hpihlnpm
rNederweer^

Ketie,
Achel

Poederlee, Lichťaart

Horst.

o

„He,

Panningen

.Schoonbroek

Tielen;

bVl

Maasbree.

Vosselaar
Gierie,

P ç

ftm'erenįEind f, 4 '

Brecht

Wechèlderzande^

ÿOostrur
Oirlol

ėlenaveen

į vast.

O

Ekeren
ļ
oţţļ» » VÄţŵT‘'
■gMerksenr
o
s:Merk
—
o
Schoten

p

Castenray

m

QRijkevorsel

Oostmalle.

ŴanssumJ

ŵ—America,

Ė

Beerse„ Turnhout

Brasschaat

Venrayc
Leunen

ř+idelļ

Gooreind,

Stabroek .
—r- o
į
Kapellen

Antwerpen

ļŐ Si Weŵ c C^'^o^nei
'İ wttíelrej

'Zor/êrt

De tips

Yss.:\eyn
f
O

Hag:4*-t

Mëerie,

(î

įiifeřioorr,

vjfnert.

Desselc
Donk
V

„Wįtgoor
Ľ
.SİUI5 -

o

o

Weert,,

lommel
Neerpelt

'rheide.

Helden

Ü1

Natuur en gemeente: win-win!

^ Belang natuur voor mens en dier! Steeds
meer maatschappelijke waardering voor
natuurlijke leefomgeving; gezondheid,
ontspanning enzovoort.
^ Natuur in slimme combinaties realiseren
(klimaat en energie)
^ Inmiddels veel goede voorbeelden. Grote en
kleine gemeenten!
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^ Wij ondersteunen initiatiefnemers
^ Uitnodigend Groen

PJTWIKKE
O N D i
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Groen
Ontwikkelfonds
Brabant.....

Instrumenten
^

Verwerving, functieverandering

^

Actieve grond-aanpak (kopen, verkopen en ruilen)

^

Ondernemend Natuurnetwerk Brabant

ä

inrichting van natuur

^

Natuur en voedselproductie

•

Natuur en recreatie

•

Natuur en zorg

^

Pilot zon

^

Pilot 'natuurlijk ondernemen'

ä

natuur

^

Flexibilisering NNB en ambitiekaart

^

Kavelruilregeling

^

Stimuleringsregeling EU aanvragen

Natuur & wonen : een eigen ecologische
verbindingszone

Puur natuur: gemeente maakt Stadsbos 013

In 2011 vroeg Waterschap Brabantse Delta aan Aimée en

De gemeente Tilburg zet in op natuur. Samen met Breda,

Herbie Markus uit...

's-Hertogenbosch, Eindhoven...

I

GROEN

Praktische info?

ONTWIKKEL
^ Informatie Groen Ontwikkelfonds Brabant:
^ Ondersteuning vanuit de Werkeenheid:
1.
adviseren van initiatiefnemers
2.
ondersteunen bij opstellen van
subsidieaanvragen bij het Groen
Ontwikkelfonds Brabant

Q-o
VITALZONE

Q-o
Vital Zone Instituut

VITALZONE

Onze meerwaarde is het grootste als we koplopers coachen, coalities verder helpen of als denktank
perspectief bieden bij lastige vraagstukken. We leiden of steunen coalities zoals VitalZone Brabant waarin
wijken, professionals en deelnemende organisaties samenwerken. Met een inspirerende benadering
vanuit de leefwereld, gedeeld eigenaarschap en energie zorgen we samen voor zinnig resultaat.

1. GEZONDHEID Ä GELUKSWINST: VAN WILLEN NAAR DOEN (coaching)
VERMINDEREN

ÓNMOGELIJK

VERBETEREN

Mirrfo- tjd. toWM, talatax. oTerg». capocRml
i nslOeten yempllnn-

ZINLOOS

Vurcor gaan met wal )a graag i

OVER
GEWICHT

MOGELIJK

į l

Verlies

DOE WEL 4 WIL NIET

ZITTEN

DOE NIET ft WIL (OOK) NIET

GELOPffOBLEMEN

GIFTIGE
OMGEVING

WIL WEL ft DOE AL
WIL WEL ft DOE (NOG) WET

EENZAAM-

Ervoor

REALITEIT

zorgen dal «tt zich nl« voordooi.

VOORKOMEN

2. VITALE OMGEVING (denktank)

Nieuwe inttafleven d« |» graag wilt en goed ajr.

VERNIEUWEN

3. COALITIES (vooruit helpen)
BETROKKEN (ENGAGED)
GEMEENSCHAP

Actie
radius

CONSORTIUM VAN
EXPERTS A INZICHT

COALITION OF
THE DOING

Ik heb het nog nooit gediĵpn,
dus ik denk \ycl dat ik heļkai

^ llVjįĮP J ^
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VITAL ZONE
AANJAGERS

Provincie Noord-8 ra bont

waterschap

Aa en Maas

Brabant

^

Gemeente

AgriFood ŕj
powered by
Capital W

vitalSne
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Van Blue naar Vital Zone
Gebieden . waar mensen gelukkig
en gezond leven, werken en ouder
worden in eten vitale ^omgeving

HOEDAN?!
MET WIE?

WAT DAN?

WAAR DAN?

COALITIE

CHALLENGE

VITALE ZONES

Ter inspiratie: initatieven op juiste schaal

Gezond water ä drinkbare rivieren & medicijnresten
(Burger) initiatief ä participatie regio

500M

Omgevingskaart voor en met de wijk
Aantrekkelijke werkgever: gezondheid als strategie

Vitale medewerkers
Stoepgesprekken ä pop up activiteiten

Water is van levensbelang
^OKM
'nfo@VÍIůlrone-«

OM TE DRINKEN
5 miljoen mensen in Nederland én meer dan 9 miljoen mensen in
het hele Maasstroomgebied gebruiken gezuiverd Maaswater: dit is
ca 550 miljard liter.

VERVUILING
Tenminste 140.000 kg medicijnresten per jaar in
Nederland. Microplastics: 8,4 kg komt per dag via het
afvalwater in de Maas in Nederland.

LANDBOUW
Tienduizenden agrariërs gebruiken water voor o.a. akkers en vee.

KLIMAATVERANDERING
Historisch lage waterafvoer en waterstanden in 2018

INDUSTRIE
Vrijwel alle industrieën gebruiken water in hun proces.

BEDREIGINGEN
Streefwaarden worden overschreden in bronnen van
drinkwater

NATUUR
De uiterwaarden bloeien van leven. Meer soortenrijkdom:
waterplanten, insecten en vissen. Mensen ontspannen, genieten en
recreëren.

Ü5 *

Water meting in de wijk als bron aanpak

VITALZONE

Gezonde leefstijl S zorgwekkende stoffen in rioolwater

Werkzame stof

Metformine
Diclofenac
Oxazepam
Carbamazepine
Clarithromycine
Ibuprofen
Metoprolol

Gebruikt bij:

Diabetes
Pijnstiller
Antidepressiva
Epilepsie
Antibiotica
Pijnstiller
Bloeddrukverlager,
bètablokker
Sulfamethoxazol
Antibiotica
17a-ethinylestradiol Anticonceptie

m6t6nvani

vmximíxvmm
ïtmMZHiimwíiíH
votmfiïĩOfīĩH

□Oūũ

ÎTR6« mumwí 9T0FĨĨN

Waterschap Aa en Maas

Waterkwaliteit als indicator en katalysator voor gezondheid en geluk

VITALZON?

Gezond water en medicijnresten
Op w«g naar nn drinkbars Maas:
Indicator voor gezond leven

Wist je dat vissen jouw
w ř
MEDICIJNEN slikken?

įį LEGO

league

met kids

DNfi11» I.....
BLUE ZONE BRABANT
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ONGEBRUIKTE

WATERKRACHT BRABANTZORC
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OigjHňdtie: BrabaruZorg oudere"terg
Het project '«Vaterkracnť brengt een e-oep bewoners en Pee' renters van
Stichting BrabartiZorg op verschillende manieren in contact roet water.
Veel deelnemer s wonen tossen of Dij de rivieren de Waal en de Waas
Water ru hen r. de 'genen' Door hen in contact te brenger, met water en
hen bewust te maken van hun wortels, verwacnt BraoanrZorg een tweetal

VVftVtyţler nuffHOCkasof in» hvl tmkwęjaat
Een positieve uitwerking op de stemming en rust van de deelnemers en
een bewustere omgang met mater nat uitemdelijk de kwaliteit van
omges-ngsnaterten goede komt. E'aoantZo'g organiseer: v er dagdeen
: verschillende aaMteten.
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6 positieve pijlers als streefbeeld én impact beoordeling

VITALZONE

Vitale Zones zijn gebieden waar mensen gezond en gelukkig leven, werken, opgroeien
en ouder worden in een vitale omgeving. De pijlers zijn gemakkelijk over te nemen en
vanuit het perspectief van inwoners direct relevant.
1 op 8

1 op 4 rookt
Verkort leven met 13 jaar

1 op 2

depressief of angstig

Volwassenen heeft overgewicht

ZINLOOS

OVER
GEWICHT

1 op 2

GOEDE
VOEDING

1,2 miljoen
Nederlanders
hebben diabetes

Beweegt < 2,5u p/w

STIL
ZITTEN

Verlies

1 op 2

mensen is chronisch ziek.

Winst

Stress is beroepsziekte nr 1.
ZIEK

1 op 6 van jonge medewerkers
heeft een burn-out.

GELDPRO'
BLEMEN

1 op 5
heeft geldproblemen

r, mm
GIFTIGE
OMGEVING

ZINNIG WERK
EN INKOMEN

^

EENZAAM
L HEID

1 x per maand contact

BEWEGING

200.000 ouderen
Lucht: 16.000 vroegtijdige sterftes
per jaar door fijnstof en stikstofdioxide
Hittestress: sterfte stijgt met 12'X, (2000 mensen)
tijdens hittegolven.
Schadelijk geluid: > 1.000.000 mensen

Verschil per wijk: 7 jaar korter leven

GEZONDE
OMGEVING

THUIS VOELEN
Ã ERBIJ
k HOREN
A

DOELEN VITALE ZONE RUWAARD: STERREBOS
Zin in het leven

Thuis voelen å erbij horen

^
^
^
^
^

^
»
^
^
^
^
^

Voldoende vrijwilligers
Zorgzaam voor omgeving
Opgeruimd
Mee kiezen/eigenaarschap
Gemakkelijk samen werken aan Interesses/hobby's

Vitale voeding
^
^
^
^

Eetbare openbare groenvoorzieningen
Toegankelijke gezonde voeding
Drinkbaar water is toegankelijk
(Super)markten die het eenvoudig maken goede voeding te kiezen

Beweging
^ Voorzieningen op loopafstand
^ Variatie in sport-, speel- en verblijfsplekken
^ Toegankelijke sport- en speelvoorzieningen

Zinnig werk å inkomen
^
^
^
^

Beschut werk
Talenten erkennen & actief vrijwilligerswerk
Sociaal ondernemerschap
Geldzorgen aanpakken

500M
l/ + Ņj

Enthousiast eigenaarschap & regie
Zitmeubilair langs wandelroutes, bij parken en speelplekken
Verblijfkwaliteit van de openbare ruimte
Dubbelgebruik/shared spaces
Goed onderhouden huizen
Drukbezocht huis van de wijk
Goede buren

Sibelius
PetrU

500 meter

Zorgcentru

^Sportschool

Boodschappen
ontmoeten

ä

Jl Q Buurtpomp

* bankje

Q Regentonnei
uitdelen

ļ

Q Toegankelijk

m

Elzenhoek
Pork
i.

Speeltuin ţ
'Kinder

boerderij

ii

©

^ Bruikbaar, gevarieerd en
voldoende groen
^ Veilige, aantrekkelijke, aaneengesloten loop- en fietsroutes
^ 30km zonesZ/autoluwe zones (mobiliteitsdoelstelling gemeente?)
^ Toegankelijk openbaar vervoer
^ Geen geluidoverlast
^ Klimaatbestendige maatregelen/watervriendelijke tuinen
^ Gezonde luchtkwaliteit
^ Groene schoolpleinen
^ Gasloze wijk
^ Goede zorg in de wijk

:vi ļ

Q Plogje clubje

ļ

Q Aantrekkelijke
wachtruimtes ov

Veilige, aaneengesloten
loop- ä fietsroutes
Į

Serviceflat
Sterrebos

*V* "

a e

Maatregelen A acties
I

Openbare pomp

* bankje

Pluktuinen
Veilige, oaneengesloten loop-

O Prullenbakken

Watertuinen

Z

A fietsroutes

Prullenbakken
Watertuinen
Regentonnen uitdelen
Toegankelijk ov
30 km zones
Zitmeubilair langs wandelroutes
10

Plogje clubje

II

Aantrekkelijke wachtruimtes ov

12

Groen schoolplein

t .

e
Q30 km zones

Gezonde omgeving
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Q Zitmeubilair

Schoo

langs wandelroutes
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Groen schoolplein
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VITALZ^NE

VITALZ

Slim samenwerken
met Vitale Zones, mede-eigenaarschap en cofinanciering.

GOED VOELEN

INSTITUUT

GOED DOEN
LEEF 3 JAAR BETER, GEZONDER EN GELUKKIGER

WAT KUN JIJ DOEN BINNEN JE ACTIERADIUS?

coalities
Zone

»10KM
i/ 4- Si

Zone

5 OOM
-4- Si

is + \

challenges

DOE MEE MET DE CHALLENGE
We worden steeds ouder, moor de ervaren goede
gezondheid blijft vanaf 1990 steken rond gemiddeld

I

64 (aar. Iets kleins of iets groots doen helpt.
De drie vitale xones bieden houvast en inspiratie om
positief met onze gezondheid en omgeving om te gaan.

"

Het Vital Zone Instituut helpt organisaties en coalities als
cooch, aanjoger of denktank om de juiste stappen te zetten.

Doa mee met je loam of organisatie aan een dialenge die
bij je past. In korte tíjd merkbaar verschil maken, leren en
nieuwe bondgenoten vinden.

Challenges helpen om snel concreet te worden. Challenges
vanuit coalitie zijn effectiever en creëren mede-eigenaarschap.

WIJ WILLEN OOK MEER JAPEN! MAAR HOE DAN? ONTDEK HET OP

VITALZONE.EU/OVERSTAPPEN

VITALZON?

Op naar één vitale zone in Brabant !
Doe mee, sluit aan, steun of vind een route
die past bij je eigen mogelijkheden en
prioriteiten
Neem gerust contact op voor vragen of wensen
rondom regio samenwerking, challenges,
concretisering van eigen ambities of
stakeholderengagement
jim@vitalzone.eu
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MOLO bijeenkomst
donderdag

november

Locatie: Boerderij 't Dommeltje te Boxtel.
https://www.dommeltje.nl/

i ft'IGANO
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Met deze samenvatting bieden wij u een impressie van de MOLO bijeenkomst op 29 november jl.. De presentaties zijn in de bijlage
bijgevoegd.

Innovationgames

(Edwin Weijtmans, PNB)

Innoveren in een snelkookpan.
Negen dagen lang werkten acht teams, bestaande uit bevlogen Brabanders, young professionals en betrokken ambtenaren, aan zes maatschappelijke vraagstukken
door middel van design thinking. Aan het einde van het traject pitchten de deelnemers hun concepten voor de jury, die werd aangevoerd door de commissaris van
de Koning Wim van de Donk.
Bekijk hier de

Aftermovie Innovationgames 2018

Medicijnresten in afvalwater.
Het team "The Blue Angels" hebben de innovation games Noord-Brabant 201 8 gewonnen met een hun concept "Ik slik het niet langer!" voor de challenge
Medicijnresten in afvalwater.
Zij richten zich op het verminderen van het gebruik van vrij verkrijgbare pijnstillers met een ontstekingsremmende werking door consumenten in 3 fasen:
1. Creëren van bewustzijn door het zoeken van publiciteit en een kennistest in de publieke ruimte, waarvan de uitslag direct zichtbaar is in het straatbeeld,
bijvoorbeeld door lichtprojectie.
2. Bieden van alternatieven door acties bij verkooppunten.
3. Verlagen van de beschikbaarheid van vrij verkrijgbare pijnstillers.
Zowel het team als de opdrachtgever willen verder en zij werken nu aan een voorstel om het concept door te ontwikkelen.

įjí.W'*'

Brabant In

cs,

Team Bluo Angofe
Desiree van cle Westelaken
Amber Schaaf-jtra
Juliette Boot

Lianne van der Wijst
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Het grote bodem en ondergrondspel
(Edith Ruften, Eindhoven en Karin van Mil, PNB)
Als gemeente staat u voor een aantal grote opgaven, zoals de klimaatadaptatie, het aardgasvrij maken van uw gemeente
en de energietransitie. Thema's die onlosmakelijk zijn verbonden met de bodem en ondergrond. Bodem en ondergrond
vormen het fundament van uw gemeente en u wordt als gemeente met de komst van de Omgevingswet, primair
beheerder van de bodem.
Tijdens de MOLO bijeenkomst heeft u spelenderwijs kennis gemaakt met de complexiteit van het in elkaar passen van
ondergrondse- en bovengrondse activiteiten, door in het team Bovengrond of in het team Ondergrond besluiten te nemen.
Dan blijkt het toch lastig de 'onzichtbare' ondergrond in het oog te houden bij bovengrondse ontwikkelingen.
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Tongelreep

Watertoren
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Pachtgrond als motor om beleidsdoelen van de gemeente te realiseren?
Klimaar

(Andrea Almasi en Wessel de Gouw, PNB)

Door voorwaarden te stellen aan de gronduitgifte
stimuleer je duurzamer gebruik van
landbouwgronden. Dit wordt duurzame gronduitgifte
genoemd. Duurzame gronduitgifte stimuleert
duurzaam bodemgebruik en draagt daarmee bij
aan het behoud van de waarde van de grond, zorgt

'Osis

voor een betere opbrengst (productievermogen) en
is een kosteneffectief instrument om overheidsdoelen
op het gebied van water, natuur, klimaat en
landschap te realiseren. Negen Brabantse partijen,
provincie Noord-Brabant, het Groen
Ontwikkelingfonds Brabant, de vier waterschappen

Bodem

en de drie terreinbeherende organisaties, werken
samen om hun pachtuitgifte te verduurzamen. Doel is
nieuwe aanpakken bedenken en kennis met zoveel
mogelijk partijen delen.
Tijdens de discussie gaven meerdere gemeenten aan
dat zij, op hun eigen manier, bezig zijn met het
verduurzamen van de eigen gronden of daarover
aan het nadenken zijn. Dat het onderwerp actueel
is, bleek uit de vele vragen en grote interesse vanuit
de aanwezige wethouders. Gemeenten die graag in
een verkennend gesprek willen kijken wat de
mogelijkheden zijn om het gronduitgifte beleid te
verknopen aan eigen beleidsambities kunnen contact
opnemen.
Meer informatie aalmasi@brabant.nl
0618303442

1
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Nieuwe natuur in Brabant

(Mary Fiers, Groen Ontwikkelfonds Brabant)

Steeds meer Brabantse gemeenten, van groot tot klein, ontwikkelen plannen voor de aanleg van nieuwe natuur. Het is niet alleen
goed voor plant en dier, maar ook de inwoners van hun gemeente profiteren aantoonbaar van de aanwezigheid van een
natuurlijke omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de positieve impact die natuur heeft op het welbevinden van mensen.
Natuurontwikkeling draagt bovendien bij aan het oplossen van andere vraagstukken die op gemeenten afkomen. Zoals energie- en
wateropgaven.
Tijdens de MOLO bijeenkomst bent u hierover in gesprek gegaan met Mary Fiers van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Er zijn volop kansen voor samenwerking in een gebiedsaanpak, voor natuurrealisatie in combinatie met andere
maatschappelijke doelstellingen, zoals energie, klimaatadaptatie en water.
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft geld, grond en advieskracht beschikbaar om plannen voor de ontwikkeling van
nieuwe natuur verder te brengen.
Meer weten? Kijk op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl en neem contact met ons op.
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Wij ondersteunen initiatiefnemers
Uitnodigend Groen

Groen
Ontwikkelfonds
Brabant....

Natuur en gemeente: win-win!

Belang natuur voor mens en dier! Steeds
meer maatschappelijke waardering voor
natuurlijke leefomgeving; gezondheid,
ontspanning enzovoort.
Natuur in slimme combinaties realiseren
(klimaat en energie)
Inmiddels veel goede voorbeelden. Grote en
kleine gemeenten!

TWIKKEL
O N D S
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Voice-over

Waar blijf ik met mijn afval?

Het was tijdens die donkere dagen aan het einde van
het jaar. De kerstversieringen werden uit de

(Marja Jochemsen en Dirk van der Kroef, PNB)

zolderkast tevoorschijn gehaald en weer stond de
stoel van tante Ina in de weg. Jan zuchtte want hij

We hebben allemaal te maken met dumpingen van afval in het
buitengebied en dan hebben we het niet over zwerfafval. Door
Provinciale Staten is een motie aangenomen die door Gedeputeerde
Staten uitgevoerd moet worden. De motie gaat over het verlagen van
drempels bij Milieustraten. Er is nu een wirwar aan regels die

wist: dat wordt weer ruzie, zijn vriendin had de stoel
na het overlijden van tante Ina bij hem gestald, maar
ja tante Ina was de lievelingstante van zijn vriendin
dus afscheid nemen van deze stoel lag nogal
gevoelig. De kringloop had de stoel al twee keer

afvaltoerisme en dumpingen in de hand werken. Een oplossing
daarvoor kunnen we alleen bereiken als we samenwerken.

geweigerd: nee mijnheer Smit hier vinden we echt
geen klanten meer voor, dit is te aftands. Jan vond
die stoel eigenlijk ook helemaal niets.

ď,

i

Na weer een fikse ruzie sjouwde Jan op zaterdagmiddag de stoel naar beneden en gooide hij het in de kofferbak
van zijn auto. Hij dacht na: Er waren twee milieustraten waar hij naar toe kon, en één in zijn eigen gemeente en één
in de gemeente waar zijn vriendin woont. Ondanks dat daar betaald moest worden, reden ze samen naar de
dichtstbijzijnde milieustraat en sloten aan in de lange rij wachtende auto's.
Toen zij bij de toegangspoort waren vroeg de toezichthouder naar een legitimatiebewijs. Jan schrok want hij had
zijn rijbewijs vergeten mee te nemen. De toezichthouder was niet te vermurwen en Jan moest rechtsomkeert maken.
Hij reed rechtstreeks door naar de milieustraat bij zijn vriendin in de buurt, maar deze bleek al om één uur 'smiddags gesloten te zijn.
Gelukkig was er nog een tweede milieustraat in de gemeente die nog open was, zagen ze op hun telefoon. Het
was wel een eindje rijden, maar ja, wat moest dat moest. Ook hier was weer een wachtrij en toen Jan bij de poort
arriveerde begon het al donker te worden. De toezichthouder begroette hun vriendelijk en vroeg naar de knipkaart.
Zijn vriendin schrok, want daar had ze niet aan gedacht. Ze had wel haar rijbewijs bij zich, maar dat was niet

De problematiek met verschillende regels, betalingen en openingstijden
tussen gemeenten werd herkend. Toch waren deelnemers enigszins
verrast door de uitkomsten van een QuickScan van een provinciale
trainee over inzamelingsregels bij gemeenten op basis van
gemeentelijke websites. Een relatie tussen het aantal afvaldumpingen en
de regels (openingstijden en al dan niet betalen voor afgifte op de
milieustraat) kon echter niet gelegd worden.
Er zijn kansen voor samenwerking. Regionaal zoeken gemeenten die
ook op om betaling of regels te harmoniseren, of gezamenlijk een
milieustraat te exploiteren. Dat laatste geeft wel een extra
administratieve druk omdat voor de onderlinge verrekening het
noodzakelijk is te registreren hoeveel afval uit welke gemeente
afkomstig is.

voldoende.
Jan moest dus ook hier rechtsomkeert maken en de sfeer in de auto was om te snijden. Zijn vriendin vroeg: Jan waar
rij je naar toe? want hij reed niet terug naar huis. Jan kneep zijn lippen op elkaar en sloeg een zandpad in en
stopte. Kom, zij hij, je moet even helpen. Ze stapte uit en samen tilden ze de stoel uit de auto en gooiden het in de
greppel. Op dat moment scheen er een fel licht en klonk luid uit een megafoon: stop politie! Jan schrok zich een
ongeluk en hij schreeuwde het uit. Jan schrok wakker en merkte dat het felle licht de lamp in zijn slaapkamer was.
Zijn vriendin stond over hem gebogen en vroeg of hij een nachtmerrie had gehad? En Jan, schiet op, want we
moeten nog naar die milieustraat voor om die stoel weg te brengen.

Uit de verhalenbundel een

dumper is een stumper. Elke overeenkomst met gebeurtenissen of personages uit het

verleden berust op louter opzet.

Vital zones

(j im van den Beuken, Vital Zone Instituut en Edwin Weijtmans, PNB)

GOED VOELEN
GOED DOEN

L VITALZONE

DIE Fl

LEEF 3 JAAR BETER. GEZONDER EN GELUKKIGER

WAT kun ju doen

binnen je actieradius?

Samen werken aan geluk en gezondheid van medewerkers, inwoners en steden
staat voorop. Provincies, gemeenten, zorg, onderwijs, overheden en bedrijven
vormen met ons gerichte coalities met merkbare impact in leef-, woon- en
werkomgeving. We geloven dat inspiratie van plekken waar mensen gezond en
gelukkig leven een zinnig perspectief biedt
om verbeteringen samen te realiseren.
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De belangstelling voor het concept Vital Zone was groot. Met name het
handelingsperspectief binnen de 3 schaalniveaus (5m, 500m en 10 km) wekte de
belangstelling en de tijd was te kort om er
diep genoeg op in te gaan. Een aantal
gemeenten hebben aangegeven met Vital
Zone aan de slag willen gaan.
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Afsluiting

(Nancy Wester, PNB en John van Hal, eigenaar Boerderij 't Dommertj)

Samenvattend kan gesteld worden dat het een succesvolle MOLO-bijeenkomst was, waar best wat meer PR aan
gegeven mag worden. Wij hopen dat deze samenvatting en de bijgevoegde presentaties een goed beeld geven van
de bijeenkomst, ook voor diegenen die er nu niet bij konden zijn. Inmiddels zijn er twee nieuwe data vastgesteld voor
MOLO-bijeenkomsten in 2019:
- Donderdag 23 mei 2019; 8.30-12.00 uur, inclusief onbijt
- Donderdag 14 november 2019; 9.00-13.00 uur, inclusief lunch
Noteert u deze data alvast in uw agenda. Een vooraankondiging volgt zo snel mogelijk. We sturen u uiterlijk in de
eerste helft van januari een vragenlijst waarop u tips en suggesties kwijt kunt over onderwerpen en vorm van MOLO
bijeenkomsten en waarop u kunt aangeven of u bijeenkomst (gedeeltelijk) mee wilt organiseren. Idien u nu al tips en/of
suggesties heeft kunt u die mailen aan MOLO@Brabant.nl. Wij zijn er blij mee.

John van Hal vertelt ter afsluiting een prachtig verhaal over zijn mooie bedrijf, hoe hij het opgebouwd
heeft. Maar ook hoe hij daarbij tegen regelgeving van de overheid aanliep als hij een gemengd bedrijf
start (melkveebedrijf in combinatie met toerisme, vergadercentrum, feesten/partijen, eetgelegenheid,
etc.).

MILIEU

VERLEG

O K A L E

VERHEDEN

Uitnodiging en programma MOLO
Gedeputeerde Johan van den Hout nodigt u van harte uit voor een
MOLO bijeenkomst op 29 november 2018

Tijd:

14:30 - 17:30 uur

Locatie:

Boerderij 't Dommeltje
Hoogmunsel 9
5283 VT Boxtel
https://www.dommeltje.nl/
Plattegrond is bijgevoegd

U kunt zich nog aanmelden tot en donderdag 22 november!
Geef uw naam, organisatie en mailadres door aan mw. Erna Buist:
ebuist@brabant.nl

MILIEU

VERLEG

O K A L E

VERHEDEN

Programma

14.30 uur:

Ontvangst met thee en koffie

14.40 uur:

Opening door gedeputeerde Johan van den Hout

14.50 uur:

Innovation-Games, met pitch van de winnaars, The Bleu Angels

Niet alle medicijnresten kunnen uit het afvalwater gezuiverd worden en stromen dus terug in de
voedselketen. Ook de gebruikers van medicijnen spelen hierin een rol en kunnen onderdeel zijn
van de oplossing van dit probleem. Gebruikers zijn veelal niet op de hoogte van de werking van
medicijnen waardoor zij het effect niet kennen op hun eigen gezondheid en op hun
leefomgeving. Hoe kunnen we deze negatieve spiraal van medicijnresten in het afvalwater
doorbreken en hoe kunnen we op lange termijn het medicijngebruik terugdringen zodat het
toekomstig woon-, werk-, en leefklimaat verbetert?

15.00 uur:

Wij leiden u langs de onderwerpen
(zie de volgende pagina)

17.00 uur:

Afsluiting met een drankje.

Informatietafel.

Tafel met informatie voor bestuurders. Hier ligt ook een lijst waar u bestuurders wensen
en onderwerpen voor de volgende keer kunnen opgeven.

ILIEU

VERLEG

1

LOKALE

OVERHEDEN

Route langs de onderwerpen
Het grote bodem- en ondergrondspel!
Sprekers en spelleiders: Edith Rutten (gemeente Eindhoven) en Karin van Mil (provincie)
Ais gemeente staat u voor een aantal grote opgaven, zoals de klimaatadaptatie, het aardgasvrij maken van uw
gemeente en de energietransitie. Thema's die onlosmakelijk zijn verbonden met de bodem en ondergrond. Tijdens
het MOİO willen wij u híer spelenderwijs kennis mee laten maken. Waarom? Omdat bodem en ondergrond het
fundament vormen van uw gemeente en u ais gemeente met de komst van de Omgevingswet, primair beheerder
wordt van de bodem.
Pachtgrond als motor om beleidsdoelen van de gemeente te realiseren?
Spreker: Andrea Almasi (provincie)
Door voorwaarden te stellen aan de gronduitgifte stimuleer je duurzamer gebruik van landbouwgronden. Dít
draagt bij aan het behoud van de waarde van de grond, zorgt voor een betere opbrengst (productievermogen) en
is een kosteneffectief instrument om overheidsdoeien op het gebied van water, natuur, klimaat en landschap te
realiseren. Het Groen Ontwikkeifonds Brabant, de provincie de vier waterschappen en drie terreinbeherende
organisaties hebben de ambitie om de gronden die zij verpachten of in gebruik geven te verduurzamen. Zij stellen
voorwaarden aan het gebruik van gronden en bedenken nieuwe aanpakken. De kennis die we opdoen en de
resultaten die bereiken willen we graag delen zodat zoveel mogelijk grondeigenaren aansluiten. Op zoek naar
inspiratie kijk op www. duurzamearonduitaifte. nl meer informatie of een gesprek Andrea Aimasi aalmasi@brabant.nl
0618303442
Nieuwe natuur in Brabant:
Spreker: Mary Fiers (Groen Ontwikkel Fonds Brabant)
Steeds meer Brabantse gemeenten, van groot tot klein, ontwikkelen plannen voor de aanleg van nieuwe natuur.
Het is niet alleen goed voor plant en dier, maar ook de inwoners van hun gemeente profiteren aantoonbaar van
de aanwezigheid van een natuurlijke omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de positieve impact die natuur heeft op het
welbevinden van mensen. Natuurontwikkeling draagt bovendien bij aan het oplossen van andere vraagstukken die
op gemeenten afkomen. Zoals energie- en wateropgaven. Groen Ontwikkeifonds Brabant heeft geid, grond en
advieskracht beschikbaar om plannen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur verder te brengen.
Meer weten? Kijk op www. groenontwikkeifondsbrabant.nl en neem contact met ons op.
Waar blijf ik met mijn afval?
Sprekers: Een toneelspeler (naam volgt nog) en Dirk van der Kroef
We hebben allemaal te maken met dumpingen van afval in het buitengebied en dan hebben we het niet over
zwerfafval. Door Provinciale Staten is een moties aangenomen die door Gedeputeerde Staten uitgevoerd moet
worden. De motie gaat over het verlagen van drempels bij Miiieustraten. Er is nu een wirwar aan regels die
afvaitoerìsme en dumpingen in de hand werken. Een oplossing daarvoor kunnen we alleen bereiken als we
samenwerken.
.|

|
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|

Vital zones http://vitalzone.eu:
Sprekers: Vital Zone en Edwin Weijtmans

lerug
naar vraag
w
w

Samen werken aan geluk en gezondheid van medewerkers, inwoners en steden staat voorop. Provincies,
gemeenten, zorg, onderwijs, overheden en bedrijven vormen met ons gerichte coalities met merkbare impact in
leef, woon- en werkomgeving. We geloven dat inspiratie van plekken waar mensen gezond en gelukkig leven een
zinnig perspectief biedt om verbeteringen samen te realiseren.

Bijlage antw.66
Intentieovereenkomst
Partijen

1. Enexis Holding NV, gevestigd te Magistratenlaan 116, 5223 MB 's-Hertogenbosch, ten
deze vertegenwoordigd door P. Vermaat in de functie van Voorzitter Raad van Bestuur,
Hierna te noemen: "Partij A".
2. Enpuls BV gevestigd te Orthen 63, 5231 XP 's-Hertogenbosch, ten deze
vertegenwoordigd door H. Visser, in de functie van Directeur,
Hierna te noemen: "Partij B".
3. Provincie Noord-Brabant gevestigd te Brabantlaanl, 5216 TV 's-Hertogenbosch, ten
deze vertegenwoordigd door M.J.G. Spierings, Gedeputeerde Agrarische Ontwikkeling,
Energie en Bestuur,
Hierna te noemen: "Partij C".

4. Vereniging Brabantse Gemeenten gevestigd te Stationsstraat 15, 5038 EB Tilburg, ten
deze vertegenwoordigd door P. de Beer, in de functie van vice voorzitter en
portefeuillehouder Energie, klimaat en voedselproductie,
Hierna te noemen: "Partij D".
Partij A, Partij B, Partij C en Partij D hierna gezamenlijk te noemen "Partijen";

Overwegen als volgt:
-

-

-

-

-

Bij veel gemeenten melden zich op dit moment initiatiefnemers voor het
ontwikkelen, aanleggen en exploiteren van zonneparken.
De verordening ruimte van de provincie Noord Brabant vraagt van gemeenten een
visie op de gehele energietransitie waarin onderbouwd wordt waarom
zonneparken in de buitenruimten nodig zijn en welke meerwaarde dit voor de
lokale gemeenschap oplevert.
Indien het voor de opwek van duurzame energie die nodig is voor het gebruik
binnen de gemeentegrenzen noodzakelijk blijkt te zijn zonneparken aan te leggen
dan wordt tevens een goede ruimtelijke onderbouwing gevraagd van gemeenten.
Grootschalige zonneparken behoeven een goede, toekomstbestendige aansluiting
op het bestaande elektriciteitsnetwerk. Overleg tussen partijen, waaronder
gemeenten, de initiatiefnemer en Enexis Netbeheer is daarom noodzakelijk.
De Partijen krijgen steeds meer ondersteunings- en afstemmingsvragen vanuit
gemeenten.
Door samen met de gemeenten in Brabant, de verschillende kennisvelden van
partijen samen te brengen, deze gezamenlijke kennis te delen en het daardoor
verhogen van de kennis bij alle partijen en de gemeenten in Brabant worden
gemeenten zowel ambtelijk als bestuurlijk ondersteund bij het maken van
gemeentelijke visies op de energietransitie inclusief de sociaal-economische,
infrastructurele en ruimtelijke afwegingen die daarbij horen.
Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van afspraken voor de periode
voorafgaand aan de beoogde verdere samenwerking tussen partijen.

Artikel 1: Doelstellingen____________________________________________
1a

Het doel van deze intentieovereenkomst is het gezamenlijk verhogen van het
kennisniveau tussen partijen en Brabantse gemeenten met als doel het
bevorderen van lokale energietransitieprojecten

1b

Het beschreven doel onder 2a dient te worden bereikt door:

-

-

-

-

-

Kennis over juridische, ruimtelijke, infrastructurele en sociale aspecten die van
belang zijn van/voor/bij energietransitieprojecten uit te wisselen en te delen
met gemeenten in Noord-Brabant
(op basis van interactie tijdens te geven workhops/kennisdeling) te
inventariseren of meer structurele ondersteuning wordt gewenst en voor welke
energietransitiethema's dit geldt.
De wijze waarop de samenwerking en de te leveren ondersteuning vorm krijgt
en gefinancierd wordt, voor 1 januari 2019 in een plan van aanpak uit te
werken dat ter besluitvorming aan de Partijen zal worden voorgelegd.
Partijen hebben vooruitlopend op deze intentieovereenkomst gezamenlijk alle
Brabantse gemeenten geïnformeerd en van harte uitgenodigd deel te nemen
aan de uitwisseling van kennis
Alle gemeenten de kans te bieden voor 31 december 2018 deel te nemen.
Enpuls aan te wijzen als uitvoeringsorganisatie van deze samenwerking.
Een stuur- en werkgroep te bemensen voor het organiseren van de
samenwerking en eventuele vervolgacties (waaronder het opstellen van het
plan van aanpak en in goed overleg de kosten te verdelen.

Artikel 2: Duur______________________________________________________
2a.

Deze intentieovereenkomst is aangegaan voor een duur van 6 maanden]. De
intentieovereenkomst is aangevangen op [4 juni 2018] en zal derhalve eindigen
op [1 januari 2019] of eerder wanneer een besluit is genomen over de
Samenwerkingsovereenkomst op basis van het plan van aanpak.

2b.

Verlenging van deze overeenkomst is mogelijk indien partijen dat wensen. Hiertoe
stellen zij een schriftelijke verlenging op voor een nader te bepalen periode.

Artikel 3: Kosten__________________________________________________
De opstart kosten die ten behoeve van deze intentieverklaring moeten worden
gemaakt zijn begroot op C 30.000. Partijen dragen ieder afzonderlijk hun eigen
personeelskosten en verdelen de overige kosten in goed overleg.
De eerste kosten voor de kennisdeling(workshops) worden betaald uit budget uit
het Programma Sociale Innovatie energietransitie dat door de Provincie NoordBrabant en Enpuls BV voor eigen rekening en risico wordt uitgevoerd.

Artikel 4: Uitgangspunten, rechten en verplichtingen______________
4a.

Partijen zullen een stuur- en werkgroep bemensen voor het organiseren van de in
artikel 3 genoemde activiteiten en eventueel daaruit voortvloeiende vervolgacties.

4b.

Partijen spannen zich in om elkaar over en weer zo snel mogelijk te informeren
over zaken waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden moeten weten dat ze van
belang zijn voor de wederpartij.

4c.

Het staat partijen vrij om zich op ieder gewenst moment terug te trekken uit deze
overeenkomst, zonder dat zij hiermee over en weer verplichting schept. Deze
bepaling is behoudens verplichtingen die tot stand komen naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid en behoudens verplichtingen die in deze overeenkomst
worden verbonden aan het onttrekken van één dezer partijen aan de
overeenkomst.

4d.

De terugtrekkende partij stelt de wederpartij hiervan zo snel mogelijk schríftelijk
op de hoogte.

4e.

Wanneer zich de situatie voordoet als omschreven in art. 5d is de terugtrekkende
partij verplicht om te vermelden waarom zij de samenwerking voortijdig
beëindigt. Terugtrekking zoals omschreven in art. 5d is alleen gerechtvaardigd
wanneer voor de partij is gebleken dat het project voor haar niet haalbaar is of
niet aanvaardbaar.

Artikel 5: Aansprakelijkheid________________________________________
Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van één der partijen, waarbij deze partij
aansprakelijk is voor de totale schade die daaruit voortvloeit, zijn partijen
verantwoordelijk voor hun eigen deel van de overeenkomst.

Artikel 6: Forum- en rechtskeuze_________
Deze intentieovereenkomst is niet in rechte afdwingbaar.

Aldus overeengekomen en in 4-voud opgemaakt.

Plaats: Breda
Datum: 4 juni 2018

Plaats: Breda
Datum: 4 juni 2018

Handtekening Partij A

Handtekening Partij B

Enexis
P. Vermaat

Enpuls BV
H. Visser

Plaats: Breda
Datum: 4 juni 2018

Plaats: Breda
Datum: 4 juni 2018

Handtekening Partij C

Handtekening Partij D

Provincie Noord-Brabant
J.M.C. Spierings

Vereniging Brabantse gemeenten
P. De Beer

Terug naar
vraag 66

Provincie Noord-Brabont

Bijlage antw.89

Statenmededeling

Datum
Onderwerp

Inventarisatie toestand Brabantse Bodem

22 januari 2019
Documentnummer

4442763

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van

De inventarisatie van de toestand van de Brabantse bodem.
De studie is uitgevoerd door een consortium van wetenschappelijke instituten
(Wageningen Universiteit, Nutriënt Management Institute, Eurofins agro, Kiwa
Water Research). De kaarten geven een ruimtelijk beeld van de verschillende
bodemeigenschappen en van de vitaliteit van de bodem. De kaarten en hun
toelichting zijn bedoeld om een beter inzicht te krijgen in de omvang van de
bodemopgave en de belangrijkste knelpunten.
De kaarten met bodemeigenschappen (zoals gehalte aan organische stof en
fosfaat) zijn gebaseerd op veldmetingen die verrekend zijn tot een gemiddelde
waarde per grid (250 x 250m.). Vanwege privacy mogen de gebruikte
basisgegevens niet te herleiden zijn naar de afzonderlijke grondeigenaren.
De waardering en beoordeling van de bodemvitaliteit is vastgesteld op basis
van rekenregels, waarin de eigenschappen voor vitaliteit zijn opgenomen. De
waardering van de afzonderlijke eigenschappen en de beoordeling van de
vitaliteit heeft plaats gevonden via expert-judgement. De methode is transparant.
De beoordeling van de bodemvitaliteit, zoals weergegeven op kaart, is
vanwege deze onvermijdelijke bewerkingen indicatief van aard. De verschillen
in beoordeling binnen elk kaartbeeld zijn vanuit de rekenregels te herleiden.
De kaarten zijn te gebruiken tot een schaal van max.1:300.000 en zijn niet
geschikt om verder uit te vergroten.

Aanleiding

PS zijn via een statenmededeling (C2214396/4251087) geïnformeerd over het
Uitvoeringsplan Brabantse Bodem 2017 - 2022. Het Uitvoeringsplan, de
inventarisatie van de Brabantse bodem en hieruit af te leiden kansrijke
sturingsmogelijkheden vormen tezamen de uitwerking van de bestuursopdracht
vitale bodem uit de perspectiefnota 2017.

Via motie M62 (statenvoorstel 66/171 hebben GS toegezegd PS te informeren
over de resultaten van het onderzoek naar de Brabantse bodem en de
bodemkaarten aan de Staten te doen toekomen.

Datum

22 januari 2019
Documentnummer

4442763

Bevoegdheid

De uitwerking van de bestuursopdracht Vitale Bodem is de bevoegdheid van
GS. De kaders voor vitale bodem zijn beschreven in het PMWP 2016-2021.
De Statenmededeling over de resultaten van de Tussenevaluatie van het
provinciaal beleid op gebied van milieu en water (PMWP) wordt te gelijker tijd
aan uw Staten aangeboden. Ook daarin wordt het belang van een langdurige
inzet op vitale bodem onderkend, als essentiële opgave voor het realiseren van
milieu- en waterdoelen en als belangrijke drager voor een duurzame landbouw.

Kernboodschap

1. Opzet van de inventarisatie
De inventarisatie van de Brabantse bodem bestaat uit een rapportage over
landbouwbodems, een rapportage over natuurbodems en een set kaarten over
bodemeigenschappen en vitaliteit van de bodem. Voor de inventarisatie is
gebruik gemaakt van een uitgebreide set van bestaande bodemdata, afkomstig
uit (geanonimiseerde) veldmetingen die zijn aangeleverd door Eurofins data,
aangevuld met informatie van praktijkdeskundigen en wetenschappelijke
inzichten, bestaande studies en modelberekeningen.
De bewerking van de afzonderlijke veldmetingen van de bodemeigenschappen
naar gemiddelden per grid en weergave op kaart is beschreven in het rapport
over de landbouwbodems.
De vitaliteit van de landbouwbodem en natuurbodem is bepaald door het
combineren van metingen, waarnemingen en aanvullende data over
landgebruik, grondwater, stikstofbelasting, en dergelijke. De vitaliteit van de
bodem is een samenspel van meerdere bodemeigenschappen en vormen van
landgebruik. Voor elk van de kenmerken van bodemvitaliteit, zoals structuur,
bodemleven en waterregulatie, is een rekenregel ontwikkeld. Aan de hand van
de rekenregel is per grid (250 x 250m.) een getalswaarde afgeleid voor de
bodemvitaliteit. De getalswaarden zijn ingedeeld in klassen waaraan een
beoordeling voor de vitaliteit is toegekend. De rekenregels, bewerking van de
data, klasse-indeling en onderbouwing van de methodiek zijn uiteen gezet in de
rapportages van landbouwbodems en natuurbodems. De rapportages zijn als
bijlage bijgevoegd.
Elk van de variabelen waaruit de vitaliteit is opgebouwd, kan in het veld van
plaats tot plaats variëren, afhankelijk van de ontstaanswijze van de bodem en
de intensiteit van het agrarisch grondgebruik. Het bepalen van de bodemvitaliteit
via veldmetingen is zeer arbeidsintensief en vanwege de hoge kosten niet
haalbaar. Om toch een indruk te krijgen van de bodemvitaliteit is door het
consortium van wetenschappelijke instituten een methodiek ontwikkeld die op
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praktische wijze bestaande informatie over bodem en landgebruik bewerkt en
omzet in een beoordeling van de bodemvitaliteit.
De methodiek en de kaartresultaten zijn afgestemd met vertegenwoordigers van
organisaties op het gebied van landbouw, natuur en water, praktijkdeskundigen
en andere wetenschappers.
2. Conclusies uit de inventarisatie
Landbouwbodem
Het gehalte aan organische stof op de Brabantse zandgronden is
doorgaans lager dan de optimale waarde voor landbouw. Het gehalte
is in de periode 1990 - 2017 niet afgenomen, in tegenstelling tot

-

-

-

berichten in de media. Dit beeld wordt bevestigd door
wetenschappelijke landelijke studies. Organische stof is een belangrijke
parameter voor de vitaliteit van de bodem.
Gronden met een relatief hoog aandeel aan organische stof,
kleigronden en laaggelegen zandgronden, zijn van nature rijk aan
stikstof. Stikstof bevordert de groei van het gewas en komt vrij bij de
omzetting van organische stof. Een deel van de stikstof wordt via
bemesting aangevoerd. Op de drogere zandgronden met weinig
organische stof spoelt de stikstof uit de mest gemakkelijk uit naar het
grond- en oppervlaktewater.
De zandgronden in Midden- en Oost-Brabant bevatten een relatief hoog
gehalte aan fosfaat, zowel op grasland als bouwland. Dit is het gevolg
van de hoge giften aan dierlijke mest in het verleden, die hoger was dan
de opname door het gewas. De afgelopen 20 jaar is de fosfaattoestand
stabiel gebleven dankzij de mestwetgeving. Onder natte
omstandigheden bestaat het risico op fosfaatverlies naar het grond- en
oppervlaktewater.
De vitaliteit van de zandgronden wordt overwegend als 'matig'
gewaardeerd voor de kenmerken: vermogen om mineralen te binden en
beschikbaar te stellen aan het gewas, bodemstructuur, diversiteit aan
bodemleven, natuurlijke plaag- en ziektewering en vermogen om
klimaatveranderingen op te vangen. Dit hangt samen met het relatief
laag gehalte aan organische stof en het intensieve gebruik en bewerking
van de grond (bouwlanden en graslanden die afwisselend in gebruik

-

-

zijn als bouwland). De waardering is indicatief.
Ook de kleigronden in Noordwest Brabant, in gebruik als bouwland,
scoren vanwege de intensieve grondbewerking voor deze kenmerken
voor bodemvitaliteit overwegend als 'matig'.
In grote delen van het zandgebied is het vermogen van de bodem om
voedingsstoffen uit de mest te binden 'matig '. Hierdoor bestaat het
risico dat deze stoffen uitspoelen en voor het gewas verloren gaan.
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Natuurbodems
De aantasting van de vitaliteit wordt veroorzaakt door aanvoer van
vermestende en verzurende stoffen via de atmosfeer, door verdroging
(gedaalde grondwaterstanden, wegvallen van kwel), maar ook door
aanvoer van meststoffen naar laaggelegen natuurgebieden via het
grond- en oppervlaktewater.
-

-
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Vrijwel overal op de zandgronden worden de kritische
depositiewaarden van natuurtypen voor stikstof overschreden.
De bodemvitaliteit om atmosferische depositie van stikstof en zuur op te
vangen is volgens het onderzoek op ruim 50% van het natuurareaal als
'matig' en op ruim 40% als 'slecht' gewaardeerd. Het areaal
natuurbodems met een goede vitaliteit bedraagt ca. 6% en die goede
toestand wordt vooral bereikt op kleigronden met minder gevoelige
natuur. De waardering is indicatief.
De bodemvitaliteit op basis van verdroging is voor nagenoeg alle
natuurbodems 'matig' (50 - 90% van het areaal aan vochtige
natuurtypen voldoet aan de eisen) of 'matig tot slecht' (minder dan 50%
van het areaal voldoet aan de eisen). De waardering is indicatief. Een
lage waardering is te verklaren enerzijds omdat herstelmaatregelen nog
niet hebben plaatsgevonden en anderzijds omdat de maatregelen (nog)
niet het maximale effect sorteren. De vegetatie reageert vaak vertraagd
op vernatting. Volledig ecologisch blijkt in de praktijk lastig onder meer
vanwege de doorwerking van vermesting en verzuring en omdat veel
herstelmaatregelen beperkt zijn gebleven tot de waardevolle
natuurkernen, waardoor volledig ecologisch herstel aan de randen niet
of onvoldoende wordt bereikt.

3. Evaluatie
De conclusies over de agrarische bodems liggen in het verlengde van landelijke
studies naar bodem- en waterkwaliteit. De bevindingen van de natuurbodem
stemmen overeen met de conclusies van het Compendium voor de Leefomgeving
en met recent OBN-onderzoek.
De kaarten geven voor het eerst een totaalbeeld van de toestand van de
Brabantse bodem door bundeling van een uitgebreide set aan meetgegevens
(metadata) van landbouwbodems en de beoordelingen van de natuurbodems
op grond van modelresultaten en wetenschappelijke studies.
4. De basis op orde
De inventarisatie van de natuurbodems geeft aan dat de milieukwaliteit in
natuurgebieden ontoereikend is voor de beoogde natuurtypen vanwege de
toevoer van vermestende en verzurende stoffen en ontoereikende
waterhuishouding. Om de gewenste milieukwaliteit en de biodiversiteitsdoelen te
halen zal, naast de uitvoering van natuurherstelmaatregelen, krachtig moeten
worden ingezet op het nemen van bronmaatregelen om de vermesting,
verzuring en verdroging van de natuurgebieden tegen te gaan.
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De verbetering van de kwaliteit van de landbouwbodems is reeds ingezet vanuit
het Uitvoeringsplan Brabantse Bodem 2017 - 2022 en vanuit
subsidieregelingen zoals POP-3 en Interreg, waarmee praktijkprojecten worden
gefinancierd.

Consequenties

De inventarisatie als zodanig heeft geen consequenties. De inventarisatie geeft
inzicht in de gebieden met een indicatie over de vitaliteit van de bodem in het
landbouwgebied en binnen het natuurnetwerk.

Europese en internationale zaken

n.v.t.

Communicatie

De resultaten worden gepubliceerd op de provinciale website en op Brabant
Inzicht en gedeeld met partnerorganisaties en de manifestpartners
Natuurnetwerk Brabant.
Er is een uitgebreide brochure met enkele kaartvoorbeelden en toelichting. De
meta-data van de bodemkaarten worden gedeeld met onze belangrijkste
partnerpartijen en onderwijsinstellingen.

Vervolg

De inventarisatie geeft ruimtelijk inzicht in de bodemopgave in verschillende
delen van Brabant. Dit biedt perspectieven voor een gebiedsgerichte aanpak
van de opgaven voor natuur en water. Per gebied gaan we met onder andere
agrarische ondernemers en de waterschappen na wat de beste aanpak is om de
vitaliteit van de bodem te verbeteren. Daarnaast werken we samen met onze
partners aan verdere bewustwording en aan kennisontwikkeling en -uitwisseling,
onder andere vanuit het lectoraat Bodem aan de HAS. Met deze aanpak geven
wij mede invulling aan de visie over kringlooplandbouw van het ministerie van
LNV.
Er vindt een verkenning plaats voor mogelijke samenwerking met
onderwijsinstellingen (als het JADS en de HAS Den Bosch) om de metadata
breder in te zetten en zo nodig uit te breiden ten behoeve van onze bodem- en
wateropgave.
Bijlagen

Brochure Toestand landbouw- en natuurbodems in Noord-Brabant
Rapportages
Vitaliteit van landbouwbodems in Noord-Brabant
Vitaliteit van natuurbodems in Noord-Brabant
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prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: mevrouw N. Wester, (073) 681 27 02,
nwester@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer H.J.S.M. Vissers, (073) 680 84 82,
hvissers@brabant.nl.
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Bijlage antw. 38
Rentepercentage

Bedrag

Begin looptijd

Einde looptijd

Zakenpartner

Transactie

Kenmerken

25

NWB

50.000.000,00

3,1000000

1-9-2015

1-9-2025 100014022

33

BNG

100.000.000,00

3,6220000

16-11-2015

16-5-2021 100007568

34

PIVOTPARK

5.051.637,00

0,0000000

24-2-2012

31-12-2026 100013099

39

NV MONUMENTENFONDS

2.424.722,00

3,0000000

21-5-2004

21-5-2044 100003707

51

BOM HOLST/MKB
VALORISATIE

3.000.000,00

0,0000000

15-7-2014

1-1-2019 100008506

Adres van de partner

Nederlandse Waterschapsbank NV i
Rooseveltplantsoen 3 / 2517 KR 'SGRAVENHAGE

leningbedrag

corsa
corsa stuknr Leningovereenkomst: geleverde
beschikkingi rapportage
nummer
(hoofdcase)
lening

50.000.000

C2168975

3799515

https:iiwww.nwbbank.comiiaarversl
agen

100%

100.000.000

C2178600

3873960

https://www.bngbank.nl/iaarverslag

100/

Pivot Park/OLSP Holding i Molenstraat 1' 0 i 5364.28C2C.0O00S S C2063541

2880094

N.V. Monumenten Fonds Brabant i
Postbus 2002 / 5260 CA VUGHT

2.424.722 C0993688 i
C2163331i
C2182765

0993688

Goedgekeurde jaarrekening, wordt
niet gepubliceerd en kan alleen
"onder oplegging van
geheimhouding" ter inzage worden
gelegd
Goedgekeurde jaarrekening, wordt
niet gepubliceerd en kan alleen
"onder oplegging van
geheimhouding" ter inzage worden
gelegd

BOM Holding i Postbus 3240 i 5003 DE
TILBURG

3.000.000

3491437

BOM Capital II BV i Postbus 3240 i 5003
DE TILBURG
BOM Holding i Postbus 3240 i 5003 DE
TILBURG
OLSP Vastgoed B.V. i Postbus 722 i
5340 AS OSS

10.000.000

C2077039

3309581

12.000.000

C1604191

1604191

10.000.000

C2052117

2897295

Bank Nederlandse Gemeenten Z Postbus
30305 / 2500 GH DEN HAAG

C2103763

BIOBASED INV.FONDS

10.000.000,00

0,0000000

25-9-2012

31-12-2022 100011211

61

BOM SPIN-OFF

4.043.998,00

0,0000000

7-6-2010

31-12-2040 100008506

85

RE OLSP

6.900.000,00

2,0000000

30-1-2012

31-12-2026 100001363

90

RE BPA P3

352.926,50

4,5000000

17-7-2014

31-12-2018 100009015

Business Park Aviolanda i Postbus 58 i
4630 AB HOOGERHEIDE

511.000

C2156125

3669009

91

RE BPA CLUSTER

115.000,00

4,5000000

10-7-2014

31-12-2018 100009015

115.000

C2143123

3720120

92

RE BPA HAL 3A

120.000,00

4,5000000

25-8-2014

31-12-2018 100009015

120.000

C2143123

3720119

93

RE BPA GEM

1.100.000,00

3,4760000

11-12-2015

31-12-2020 100009015

Business Park Aviolanda i Postbus 58 i
4630 AB HOOGERHEIDE
Business Park Aviolanda i Postbus 58 i
4630 AB HOOGERHEIDE
Business Park Aviolanda i Postbus 58 i
4630 AB HOOGERHEIDE

1.100.000

C2179914

3883610

94

RE TOM (ACHTERGESTELD)

10.663.370,93

4,5000000

16-11-2015

31-12-2024 100008770

Tuinbouwontwikkelingsmij C.V. i Postbus
1496 i 5200 BM 's-Hertogenbosch

14.000.000

C2166675

3826211

95

RE TOM (HYPOTHECAIRE)

6.501.646,38

4,5000000

16-11-2015

31-12-2024 100008770

Tuinbouwontwikkelingsmij C.V. i Postbus
1496 i 5200 BM 's-Hertogenbosch

44.000.000

C2166675

3783997

ENEXIS

123

BNG

137

PIVOTPARK (VERVOLG)

144

HIGH TECH XL (BOM)

107.898.628,11

7,2000000

30-12-2009

30-9-2019 100015367

Vordering op Enexis BV i Brabantlaan 1 i
5216 TV 'S-HERTOGENBOSCH

49.800.000,00

3,2770000

29-9-2016

16-5-2022 100007568

Bank Nederlandse Gemeenten i Postbus
30305 i 2500 GH DEN HAAG

2.100.000,00

0,0000000

1-6-2017

1-7-2018 100013099

450.000,00

0,0000000

19-10-2017

30-4-2031 100008448

145

ROCKSTART (BOM)

200.000,00

0,0000000

160

AVIOLANDA

123.147,00

4,5000000

178

RE LENING OLSP

2.500.000,00

0,0000000

182

Green Chemistry Campus doorontwikkeling

1.445.145,00

0,0000000

8-5-2018

38

BREEDBANDFONDS

5.077.112,00

0,0000000

16-10-2014

31-12-2038 100009917

199

NV MONUMENTENFONDS

4.829.463,00

1,5000000

29-6-2018

30-6-2048 100003707

200

Brabant Startup Fonds BV

1.000.000,00

0,0000000

31-8-2018

35

LIFE SCIENCE& HEALTH
FUND

375.696.795,92
2.000.000,00

0,0000000

23-12-2013

57
36

58

LIFE SCIENCE& HEALTH
FUND
INNOVATIEFONDS

INNOVATIEFONDS

7-11-2017

1-4-2030 100008448

1-6-2020

1-1-2038

31-12-2022 100006149

1.909.279,00

0,0000000

30-12-2015

31-12-2022 100006149

24.500.000,00

0,0000000

7-7-2014

31-12-2037 100008992

23.682.091,00

0,0000000

30-12-2015

31-12-2037 100008992

Goedgekeurde jaarrekening, wordt
niet gepubliceerd en kan alleen
"onder oplegging van
geheimhouding" ter inzage worden
gelegd

100/
Publicatiestukken 2018 KvK zijn
inmiddels beschikbaar en kunnen
gedeeld worden

100/

0/

Goedgekeurde jaarrekening, wordt
niet gepubliceerd en kan alleen
"onder oplegging van
geheimhouding" ter inzage worden
gelegd

0/
0/
0/

Goedgekeurde jaarrekening, wordt
niet gepubliceerd en kan alleen
"onder oplegging van
geheimhouding" ter inzage worden
gelegd

69/

httPs://www.enexis.nl/over-ons/watbieden-weidocumenten-enpublicatiesiiaarverslagen-eninvesteringsplannen
https://www.bngbank.nl/iaarverslag

Pivot ParkiOLSP Holding i Molenstraat
110 i 5342 CC OSS

2.500.000

C2206249

4180438

BOM Holding BV i Postbus 3240 i 5003
DE TILBURG

750.000

C2205989

4168899

BOM Holding BV i Postbus 3240 i 5003
DE TILBURG
Business Park Aviolanda i Postbus 58 i
4630 AB HOOGERHEIDE

300.000

C2206111

4187641

117.844

C2199816

4259706

OLSP Vastgoed B.V. i Postbus 722 i
5340 AS OSS

2.500.000

C2199816

4259706

Green Chemistry Campus i Plasticslaan
1 i 4512 PX Bergen op Zoom

4.133.400

C2201604

4182464

50.000.000

C2179612

3881175

4.894.412

C2225235

4368441

Goedgekeurde jaarrekening, wordt
niet gepubliceerd en kan alleen
"onder oplegging van
geheimhouding" ter inzage worden
gelegd

10.000.000

C2229775

4396547

Jaarrekening is nog niet vastgesteld
door de AVA en kan alleen "onder
oplegging van geheimhouding" ter
inzage worden gelegd

2.000.000

C2080011

3517448

Life Sciences Ä Health Fund B.V. i
Goirleseweg 15 ! 5026 PB TILBURG

100/

https^prestaties. bom.nü

4053542

100021194 Brabant Startup Fonds BV i Postbus
3240 i 5003 DE Tilburg

100/

https^prestaties. bom.nü

C2194618

N.V. Monumenten Fonds Brabant i Pia
BOEI Nationale Maatschappij tot
restaureren Ä Herbestemmen van
Cultureel Erfgoed, tav de heer Gydo Hiep
i Daam Fockemalaan 22 i 3818 KB
Amersfoort

100/

100/

50.000.000

Breedbandfonds Brabant BV i
Goirleseweg 15 ! 5026 PB TILBURG

Publicatiestukken 2018 KvK zijn
inmiddels beschikbaar en kunnen
gedeeld worden

https^prestaties. bom.nü

53

96

risico
afdekking in
/o

Goedgekeurde jaarrekening, wordt
niet gepubliceerd en kan alleen
"onder oplegging van
geheimhouding" ter inzage worden
gelegd

100/

100/

Publicatiestukken 2018 KvK zijn
inmiddels beschikbaar en kunnen
gedeeld worden

100/

100/
https^prestaties. bom.nü

https^prestaties. bom.nü
Goedgekeurde jaarrekening, wordt
niet gepubliceerd en kan alleen
"onder oplegging van
geheimhouding" ter inzage worden
gelegd
Goedgekeurde jaarrekening, wordt Publicatiestukken 2018 KvK zijn
niet gepubliceerd en kan alleen
inmiddels beschikbaar en kunnen
"onder oplegging van
gedeeld worden
geheimhouding" ter inzage worden
gelegd
Goedgekeurde jaarrekening, wordt
niet gepubliceerd en kan alleen
"onder oplegging van
geheimhouding" ter inzage worden
gelegd
Jaarrekening is nog niet opgesteld,
maar beschikbare informatie kan op
verzoek overgelegd worden. PNB is
in 2018 100/ eigenaar.

100/
0/

100/

100/ (via
Greendeal
Rijk)

100/

0/

100/

50/
https^prestaties. bom.nli

Life Sciences Ä Health Fund B.V. i
Goirleseweg 15 ! 5026 PB TILBURG
Innovatiefonds Brabant BV i Goirleseweg
15 i 5026 PB TILBURG

overwaarde

Innovatiefonds Brabant BV i Goirleseweg
15 i 5026 PB TILBURG

overwaarde

125000000

https^prestaties. bom.nli
C2181807

3897968

100/
100/

https:^prestaties. bom.nli
C2181807

3897968

100/
https:^prestaties. bom.nü

37

ENERGIEFONDS

25.500.000,00

0,0000000

30-9-2014

31-12-2037 100009622

BOM Energiefonds Brabant i
Goirleseweg 15 i 5026 PB TILBURG

60.000.000

C2181802

3897134

100/

https:^prestaties. bom.nli

52

CLEANTECHFONDS

6.500.000,00

0,0000000

2-9-2015

31-12-2023 100011211

BOM Capital II BV i Postbus 3240 i 5003
DE TILBURG

12.000.000

C2161682

3724057

100/
https:^prestaties. bom.nli

Transactie

Kenmerken

106

BIOBASED PWP WATER

Rentepercentage

Bedrag

50.000,00

0,0000000

Begin looptijd

4-11-2013

Einde looptijd

Zakenpartner

31-12-2025 100016612

Adres van de partner

Boibased Brabant Fonds BV i
Goirleseweg 15 / 5026 PB TILBURG

leningbedrag

3.000.000

corsa
corsa stuknr Leningovereenkomst: geleverde
beschikkingi rapportage
nummer
(hoofdcase)
lening
C2122911

3486568

risico
afdekking in
/o
100/

https:iiprestaties. bom.nli

107

BIO-CONNECTION

500.000,00

0,0000000

6-9-2005

31-12-2019 100008230

BOM Capital I BV i Postbus 3240 i 5003
DE TILBURG

1.000.000

C1052090

1113699

100/

https:iiprestaties. bom.nli

159

TREEPORT

25.000,00

2,0000000

17-7-2015

Treeport BCT Partners BV i Hofdreef 20/
4881 DR Zundert

25.000

C2199816

4253314

geen informatie beschikbaar. Moet
nog opgevraagd en verkregen
worden

100/

Firma Prins Willem Alexander Manege i
Reeweg 3 i 5721 PD ASTEN

500.000

C2139471

3602610

Jaarlijkse incasso's verlopen goed.
Informatie is opgevraagd, maar nog
niet ontvangen

100/

Paardensportcentrum den Goubergh i
Ouden Ettensebaan 36 i 4706 PG
ROOSENDAAL

500.000

C2151503

3738049

Lening is opgevraagd, omdat er
grote achterstanden zijn. Besluit tot
inttrekking: zie C2235931i4501644
d.d. 2 april 2019

100/

Stichting Streekrekening Het Groene
Woud i Kasterensestraat 15 i 5298 NV
LIEMPDE

950.000

C1550128

1612421

Het jaarverslag 2017 is op 11
september 2018 ontvangen (zie
C2232738-4413086) en is voor
interne gebruik. Dit kan "onder
oplegging van geheimhouding" ter
inzage worden gelegd.

100/

84.666.370,00

26

MANEGE HEIJLIGERS

340.000,00

0,0000000

29-7-2014

30-11-2027 100007446

27

DEN GOUBERGH

336.000,00

0,0000000

12-3-2015

30-5-2027 100008993

40

HET GROENE WOUD

950.000,00

0,0000000

22-12-2009

22-12-2039 100003057

50

REDMEDTECH DISCOVERY
FUND

1.125.000,00

0,0000000

15-7-2014

1-1-2030 100008741

St. RedMedTech Discovery Fund i
Meander 601 i 6825 ME ARNHEM

C2161716

3719844

Voortgangsverslag is ontvangen op Dit kan naar mijn idee overgelegd
7 juni 2018 (zie C2227753i4366423 worden
en 43664424)

67/

54

5 STERREN REGIO NO (HAS)

1.000.000,00

0,0000000

7-3-2014

1-1-2026 100007361

C2080574

3337151

VISIT BRABANT

650.000,00

0,0000000

21-11-2014

1-9-2028 100009717

650.000

C2156126

3686359

Voortgangsverslag is ontvangen op komt van Stichting
15 april 2019 (zie
Ondernemers!^
C2243987i4509270 en 4509271)
Op 18-09-2018 heeft GS besloten
om de aflossingen op te schorten
van 1-9-2019 naar 1-9-2022 op
verzoek van Visit Brabant. Een
overeenkomst van wijziging ligt voor
via C2236029i4443830, 4458045
en 4458241

50/

55

Preseed Fonds Noordoost-Brabant BV i
Onderwijsboulevard 221 i 5223 DE 'SHERTOGE
VisitBrabant i Almystraat 14 i 5061 PA
OISTERWIJK

59

KREDIETUNIE BRABANT

100.000,00

0,0000000

23-6-2015

1-4-2023 100011534

100.000

C2165392

3803332

Voortgangsrapportage d.d. 03-07
2018 (zie 4379675)

100/

60

ELECTRISCH RIJDEN EMOSS

500.000,00

0,0000000

1-3-2012

31-12-2018 100012900

EMOSS B.V. i Bolwerk 18 i 5509 MH VEL

500.000

C2066758

2897413

100/

82

RE CHV NOORDKADE

2.200.000,00

3,5000000

17-12-2014

31-12-2024 100011033

Noordkade Ontwikkeling BV i Erpseweg
3 i 5463 PG VEGHEL

3.000.000

C2162087

3723329

Ligt bij de curatot zie financieel
verslag van 18-12-2018
Risicoanalyse o.b.v. boekwaarde en Risicosheet is door Ontwikkelbedrijf
betalingsverplchting en
opgesteld
onderliggende zekerheden

83

RE DESIGN NIEUWSTRAAT

5.600.000,00

3,2000000

21-12-2015

1-7-2025 100011907

Designhotel Nieuwstraat Beheer B.V. i
Erpseweg 3 i 5463 PG VEGHEL

6.400.000

C2166558

3786510

Risicoanalyse o.b.v. boekwaarde en Risicosheet is door Ontwikkelbedrijf
betalingsverplchting en
opgesteld
onderliggende zekerheden

3/

86

STARTERSLENINGEN SVN

13.086.425,00

0,0000000

21-7-2009

31-12-2039 100000991

0/

87

GOCARTRIDGE

500.000,00

4,5000000

16-8-2013

31-8-2023 100001435

112

DE EFTELING

10.500.000,00

1,7450000

11-3-2016

1-9-2025 100001596

De Efteling B.V. i Postbus 18 i 5170 AA
KAATSHEUVEL

Verstrekkingen zitten onder de
grens van NHG. Rijk staat dus
expliciet garant
17-04-2018 besluit tot intrekking van
de subsidieilening i.v.m.
faillissement
De jaarrekening wordt niet
gepuliceerd. Deze kan wel "onder
oplegging van geheimhouding" ter
inzage worden gelegd

113

COLLECTIEF OOST-BRABANT

263.490,00

0,0000000

22-4-2016

1-6-2022 100014421

Natuurbeheer Oost-Brabant UA i
Grotestraat 95 A i 5836 AD SAMBEEK

263.490

C2174779

3849003

Via verzoek (C2220754i 4315138)
is nieuwe overeenkomst getekend
op 29-05-2018 (zie
C2220754i4362789) waarbij
aflossing op 1-6-2023 plaats vindt

100/

114

COLLECTIEF WEST-BRABANT

223.950,00

0,0000000

19-5-2016

1-6-2022 100014417

Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant i
Sint Janstraat 106 i 4714 EJ SPRUNDEL

223.950

C2174799

3849010

Via verzoek (C2220754i 4315138)
is nieuwe overeenkomst getekend

100/

115

COLLECTIEF MIDDENBRABANT

223.685,00

0,0000000

23-5-2016

1-6-2022 100014418

Agrarisch Natuurbeh. Midden-Brabant i
Hool 15 i 5674 PA NUENEN

123.685

C2174806

3849013

Via verzoek (C2220754i 4315138)
is nieuwe overeenkomst getekend

100/

Coöperatieve Kredietunie Brabant UA i
Rijsven 8 i 5645 KH EINDHOVEN

Stichting Cultuurfonds Bouwfonds i
Westerdorpsstraat 68 i 3871 AZ
HOEVELAKEN
GoCartridge B.V. i Vloetsestraat 3 i 5451
AH MILL

500.000

C2123869

15.000.000 C2184020 i
C2226107

3438497

3924278

100/

0/

100/

100/

Bedrag

Rentepercentage

Begin looptijd

Einde looptijd

Zakenpartner

Adres van de partner

Kenmerken

116

RE SINT-CATHARINADOMEIN

2.700.000,00

0,0000000

2-5-2016

31-12-2023 100014763

Stichting Sint-Catharinadomein i
Kloosterdreef 3 / 4901 PH
OOSTERHOUT

2.700.000

C2176791

3939087

Risicoanalyse gebaseerd op
Risicosheet is door Ontwikkelbedrijf
wijzigingsverzoek en besluit van GS opgesteld
tot aanpassing lening (zie
C2237684i4467825 en 44373772).

117

BRIGHT MOVE

1.500.000,00

0,0000000

16-2-2016

31-12-2025 100001525

Bright Move B.V. i Horsten 1 i 5612 AX
EINDHOVEN

1.650.000

C2180232
C2201458

3889349

Rapportage per 31-12-2018 kan
gedeeld worden. Bedrag van
beschikbare middelen en vordering
is groter dan opgenomen lening

100/

118

STARTERSLIFT

450.000,00

0,0000000

16-2-2016

31-12-2025 100002792

Starterslift i Carre 95 i 5017 JE
TILBURG

450.000

C2180130

3891698
3917185

Rapoportage per 31-12-2018 kan
gedeeld worden nadat deze
geanonimiseerd wordt

100/

119

ONDERNEMERSLIFT

300.000,00

0,0000000

2-6-2016

31-12-2025 100013892

StG. Ondernemerslift NO Brabant i
Postbus 90124 i 5200 MA 'SHERTOGENBOSCH

300.000

C2180259

3889887

Rapoportage per 31-12-2018 kan
gedeeld worden nadat deze
geanonimiseerd wordt

100/

120

RE BOEI KVL (LINEAIR)

427.000,00

2,5000000

13-5-2016

1-10-2046

121

RE BOEI KVL (ANNUÏTAIR)

916.674,15

2,5000000

13-5-2016

1-10-2046

C2181638

3988759

128

KREDIETUNIE TILBURG

50.000,00

0,0000000

17-2-2017

17-2-2025 100017110

50.000

C2191959

4131668

130

SAFARI RESORT BEEKSE
BERG

41.500.000,00

2,7900000

18-4-2017

31-12-2038 100015194

Safari Resort Vastgoed BV i
Graafsebaan 133 i 5248 NL ROSMALEN

41.500.000

C2179327

3924373

De jaarrekening wordt niet
gepuliceerd. Deze kan wel "onder
oplegging van geheimhouding" ter
inzage worden gelegd

139

RE TTRR (BROUWHUIS)

1.295.792,00

2,7000000

19-6-2017

31-12-2037 100017488

TTRR B.V. i Ginnekenweg 96 i 4818 JJ
BREDA

1.370.000

C2195767

4062811

Zie riscosheet Ontwikkelbedrijf

143

RE ELZENEIND

1.895.855,00

0,0000000

28-8-2017

31-3-2038 100017154

St. Elzeneindhuis Oss i Wijststraat 35 i
5384 RA HEESCH

2.100.000

C2208742

4190767

In de erfpachtovereenkomst met
gemeente is de lening van de
provincie zekergesteld

176

KREDIETUNIE NOORD-OOST

50.000,00

0,0000000

7-2-2018

1-2-2023

50.000

C2220846

4313993

Voorziening getroffen o.b.v.
voortgangsverslag 18-09-2018 (zie
C2232818i4415899)

100/

181

ONELOGISTICS

261.688,00

6,3200000

25-3-2018

31-12-2020

100020514 OneLogstics B.V. i Dhr. R de Koning i
Marellaan 14 i 2181 DW Hilligom

250.000

C2222558

4325529

100/

184

RE LENING KLEIN PARADIJS

725.000,00

1,5000000

12-2-2018

31-12-2028

100020277 Stichting ter behoud van Klein Paradijs i
Luciferstraat 7 i 5611 KE Eindhoven

750.000 C2219878 i
C2240514

4302281 i
4489003

Lening is in maart 2018 verstrekt en
er is nog geen rapportage
ontvangen. Voor het eerst op 1-6
2019
Lening is in maart 2018 verstrekt en Risicosheet is door Ontwikkelbedrijf
er is nog geen rapportage
opgesteld
ontvangen. Voor het eerst op 1-6
2019

191

Slowcare ELZENEIND
ZONNEPANELEN

125.000,00

2,3000000

1-1-2018

31-12-2032

100017154 Elzeneindhuis i Hr L v Heumen i
Wijststraat 35 i 5384 RA Heesch

125.000

C2216352

4280601

Nog geen informatie beschikbaar.
pandrecht op zonnepanelen
Subsidie wordt voor de zomer 2019
vastgesteld. Stichting betaalt rente
en aflossing conform afspraak

0/

195

STICHTING NRD-BRAB
MUSEUM

1.500.000,00

1,0000000

15-6-2018

15-6-2048

1.500.000

C2226177

4349856

0/

196

HOWLOGY

25.504,00

4,0000000

4-6-2018

1-6-2020

25.000

C2223225

4333757

Nog geen rapportage ontvangen.
Pandrecht op schilderij
Lening is in 2018 verstrekt. Eerste
rente en aflossing vindt plaats op 15
juni 2019
Lening is in 2018 verstrekt. Er zijn
geen rapportageverplichtingen
vanwege gering bedrag

197

BOSGROEP ZUID
NEDERLAND

1.500.000,00

0,0000000

28-5-2018

30-6-2021

1.500.000

C2222094

4345559

Lening is in 2018 verstrekt. Er is
nog geen rapportage ontvangen.
Deze moet in 2019 worden
opgevraagd

198

KREDIETUNIE WEST
BRABANT

50.000,00

0,0000000

5-6-2018

1-5-2023

100020323 Coöperatieve Kredietunie West Brabant
U.A. i Dhr. O.J. de Vries i Eerste
Kruisweg 10 i 4793 RS Fijnaart

50.000

C2225047

4336242

Lening is in 2018 verstrekt. De
eerste rapportage moet nog
ontvangen worden.

100/

202

SOLARGE

200.000,00

4,5000000

25-5-2018

1-7-2019

100020617 Solarge BV i High Tech Campus 21 i
5656 AE Eindhoven

200.000

C2223664

4347669

Vanwege korte looptijd zijn er geen
tussentijdse
rapportageverplichtingen

100/

203

SNOERTSEPLAK

26.500,00

0,0000000

6-8-2018

1-5-2032

45.000

C2222277

4345259

Project is mislukt. Betaalde lening is
voorzien

100/

213

Breedbandfonds Tilburg

100.000,00

4,0000000

24-10-2018

31-12-2023

100017759 Stichting Snoertseplaki Mevr. J.H.G.
Oosterbroek i Snoertsebaan 28 i 5757
PB Liessel
100007306 Breedband Tilburg BV
Ellen Pankhurststraat 1 5032 MD
TILBURG

100.000

C2232292

4410999

Lening is in 2018 verstrekt, er is nog
geen rapportage ontvangen

100/

217

MKB plus fonds

1.030.000,00

0,0000000

20-8-2018

n.t.b.

10/

218

Transitiefonds Veehouderijen

10.000.000,00

0,0000000

13-11-2018

31-12-2035

221

WoonConnect

414.000,00

0,0000000

5-12-2018

15-12-2020

Lening is in november 2018 voor de
eerste termijn betaald. Er zijn nog
geen rapportages ontvangen
Lening is in november 2018
verstrekt. Er zijn nog geen
rapportages ontvangen
Lening is in december 2018
verstrekt. Er zijn nog geen
rapportage ontvangen

100007532

Nat. Mij tot behoud,Ontwik.BOEi i
Postbus 2641 i 3800 GD AMERSFOORT

Kredietunie Tilburg i Kraaivenstraat 36
08 i 5048 AB TILBURG

100019960 Kredietunie Noord-Oost Brabant U.A. i
Dhr. F. de Laat i Kerkstraat 12 i 5367 AG
Macharen

100001110 Stichting Noordbrabants Museum i Dhr
C.C.M. de Mooiji Postbus 1004 i 5200
BA 's-Hertogenbosch
100020569 Howlogy B.V. i Dhr. Mao i Horsten 1 i
5612 AX Eindhoven

100003677 Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland
U.A. i Dhr. A.J. Neijts i Huisvenseweg 14
i 5591 VD Heeze

100021976 European Investment Fund,
Avenue J.F. Kennedy 37B,
2968 Luxemburg
100007559 Nationaal Groenfonds
Utrechtseweg 12
3811 NB Amersfoort
100021895 WoonConnect B.V.
Postbus 659
5201 AR '-Hertogenbosch

leningbedrag

1.661.000

30.000.000

corsa
nummer
(hoofdcase)

corsa stuknr Leningovereenkomst: geleverde
beschikkingi rapportage
lening

Transactie

geen beschikking

10.000.000

C2232526

4419288

1.200.000

C2235332

4438371

risico
afdekking in
/o

Risicosheet is door Ontwikkelbedrijf
opgesteld

81/

13/

100/

100/

Risicosheet is door Ontwikkelbedrijf
opgesteld

8/

4/

Pandrecht op de vordering van POP
subsidie

48/

100/

100/

50/

25/

Bedrag

Transactie

Kenmerken

Rentepercentage

Begin looptijd

Einde looptijd

222

Photonics

213.817

5,0000000

4-12-2018

31-12-2027

223

Photonics

540.280,00

5,0000000

4-12-2018

31-12-2027

224

Photonics

776.099,00

5,0000000

4-12-2018

31-12-207

225

Photonics

435.532,00

5,0000000

4-12-2018

31-12-2027

226

RE Kempentoren

35.000,00

1,0000000

18-12-2018

31-12-2038

227

Ministerie van Defensie - bouw
en inrichting F-135
motoronderhoudsfaciliteit

5.002.125,00

1,4100000

24-5-2017

n.t.b.

228

Agriffod Executive Glabal
Programme

50.000,00

0,0000000

18-12-2018

31-12-2024

Zakenpartner

Adres van de partner

leningbedrag

100020637 ITOM
Capitool 10
7521 PL Enschede
100020636 Vtec Lasers
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven
100020635 Effect Photonics
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven
100019685 Smart Photonics
Horsten 1
5612 AX Eindhoven
100021668 Stichting de torenbouwers
Vrijthof 11
5081 CA Hilvarenbeek
100019014 Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 32
2511 CB 's-Gravenhage

corsa
corsa stuknr Leningovereenkomst: geleverde
beschikking/ rapportage
nummer
(hoofdcase)
lening

213.291

C2223924

539.025

C2223925

774.296

C2223926

434.520

C2223927

365.000

C2233592

22.000.000 C2200180

100020989 Stichting Agrifood Executive Global
Programme,
Postbus 90108
5200 MA 's Hertogenbsoch

50.000

113.826.056,90

Terug naar vraag 38

C2227058

4350227

Lening is in december 2018
verstrekt. Er zijn nog geen
rapportage ontvangen
4350386
Lening is in december 2018
verstrekt. Er zijn nog geen
rapportage ontvangen
4350445
Lening is in december 2018
verstrekt. Er zijn nog geen
rapportage ontvangen
4425762
Lening is in december 2018
verstrekt. Er zijn nog geen
rapportage ontvangen
4457849
Lening is in december 2018
verstrekt. Er zijn nog geen
rapportage ontvangen
4118943 De bouw is nog in volle gang en
geeft geen aanleiding voor andere
risicoinschatting. Vermoedelijk zal
de faciliteit in juli 2020 operationeel
zijn.

4447139

Lening is in december 2018
verstrekt. Er zijn nog geen
rapportage ontvangen

risico
afdekking in
0Zo
Pandrecht op apparatuur

1000Zo

Pandrecht op apparatuur

10007o

Pandrecht op apparatuur

10007o

10007o

Risicosheet is door Ontwikkelbedrijf
opgesteld

007o

10007o

10007o

