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Beantwoording technische vragen
Datum

22 november 2019
Ons kenmerk

C2250813/4612447
Uw kenmerk

Contactpersoon

P. (Peter) Struijk
Telefoon

Bij e-mail van 19 november 2019 heeft u namens de Forum voor Democratie
fractie technische vragen over begrotingswijziging 59/19 gesteld.

(073) 680 80 57
Email

pstruijk@brabant.nl

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.

1. Hoe verhoudt deze wijziging van de begroting zich tot de algehele onlangs
besproken begroting?
Antwoord: Als uitwerking van het bestuursakkoord, is voor de energietransitie
in de begroting in totaal ^34 mln. gereserveerd. Voorgesteld wordt om middels
deze begrotingswijziging ^18 mln. van dit totale bedrag te alloceren voor het
Uitvoeringsprogramma 2020-2023. Op basis van een inschatting voor
basisbedragen wordt š5 mln. in 2020 en 2021 geraamd en š4 mln. in 2022
en 2023 op programmaniveau, waarbij het restant van ^16 mln. middels
Burap's aan PS zal worden voorgelegd. Dit is conform de principes van
realistisch ramen. Voor de inhoudelijke onderbouwing wordt jaarlijks een
Statenmededeling opgesteld over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma
2. Om welke reden is deze begrotingswijziging niet in de reguliere
begrotingsvergaderíng besproken?
Antwoord: We volgen hierbij de richtlijn dat we bij de begrotingsbehandeling
geen andere dossiers behandelen. Tijdens de begrotingsbehandeling op 08
11 -201 9 is dit wel gebeurd met de behandeling van het Klimaatakkoord, maar
dit dossier was doorgeschoven van de Statenvergadering van 25-10-2019. Het
is procedureel logisch om eerst de begroting vast te stellen en in een later
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stadium het Uitvoeringsprogramma. Zo kan een Uitvoeringsprogramma met
correcte bedragen aan uw Staten worden aangeboden.
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Met vriendelijke groet,
P. Struijk
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