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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 9 november 2021
Onderwerp: Laatste begrotingswijziging 2021
Kenmerk: 1723334/1723335
Bijlagen:
- Laatste begrotingswijziging 2021
1.

Inleiding
Hierbij bieden wij u de laatste begrotingswijziging 2021 aan. De laatste begrotingswijziging 2021 is
onderdeel van de Noord-Hollandse planning en control cyclus die bestaat uit de kaderbrief, de
begroting, begrotingswijzigingen en de jaarstukken. In deze laatste begrotingswijziging worden de
geraamde inkomsten en uitgaven in 2021 bijgesteld op basis van de actuele verwachtingen.
In deze voordracht leggen wij u naast de begrotingswijziging ook een kredietbesluit vanuit het
integraal meerjarenprogramma infrastructuur voor, en stellen wij voor een aantal nieuwe reserves
in te stellen.
2.

Doelstellingen en evaluatiecriteria
De laatste begrotingswijziging is een standaard onderdeel van de P&C-cyclus en stelt Provinciale
Staten in staat om het budgetrecht uit te oefenen.
3.
Toelichting
Financiële ontwikkelingen
Zoals in de tabel op de volgende pagina is te zien bedroeg het begrotingssaldo voor de laatste
begrotingswijziging 2021 € 6,8 miljoen voordelig. Dit saldo wijzigt niet en bedraagt dus na
voorliggende laatste begrotingswijziging ook € 6,8 mln. voordelig. De laatste begrotingswijziging
bevat wel meerdere wijzigingen die het begrotingssaldo beïnvloeden maar per saldo heffen de
voordele en nadelige wijzigingen elkaar op waardoor het begrote resultaat per saldo niet wijzigt.

1

2021

72

Saldo van lasten en baten per programma (bedragen x €1.000)
min is voordelig

Begroot 2021
voor laatste
wijziging

Laatste
begrotingswijziging

Begroot 2021
na laatste
wijziging

1 Openbaar bestuur

22.350

-914

21.436

2 Klimaat en Milieu

53.659

-3.368

50.291

3 Ruimte en Water

35.618

-13.073

22.545

4 Bereikbaarheid

255.982

-33.881

222.101

5 Groen

105.259

-16.536

88.723

6 Economie, Cultuur en Welzijn
7 Financiën en bedrijfsvoering

42.804

-4.855

37.949

-374.886

-13.307

-388.193

14.101

-10.658

3.443

154.888

-96.592

58.296

8 Economisch herstel en duurzaamheid
Totaal saldo van lasten en baten
Stortingen

425.033

59.577

484.610

Onttrekkingen

-586.682

37.015

-549.667

Totaal mutaties reserves

-161.649

96.592

-65.057

-6.761

-1

-6.762

Begrotingsresultaat

Toelichting financiële ontwikkelingen die het resultaat beïnvloeden
Hieronder is een verkort overzicht opgenomen van de meest omvangrijke mutaties in deze
begrotingswijziging die een effect hebben op het begrotingsresultaat. In de samenvatting van de
laatste begrotingswijziging is op pagina 5 en 6 van een uitgebreidere specificatie gegeven van
wijzigingen die het begrotingsresultaat beïnvloeden.
Verkort overzicht financiële ontwikkelingen die het resultaat beïnvloeden (bedragen x € 1.000)
Ontwikkeling
Begrotingsresultaat voor laatste begrotingswijziging

Financieel effect Voordelig (V) /
(afgerond)
Nadelig (N)
- 6.800

V

3.700

N

Financiën en Bedrijfsvoering: afrekeningsverschillen voorgaande jaren

- 3.000

V

Bereikbaarheid: lagere uitgaven V-Maas in 2021 i.v.m. latere opstart

- 2.100

V

1.500

N

Bereikbaarheid: dynamisch verkeersmanagement vaarwegen

900

N

Bereikbaarheid: gladheidsbestrijding

900

N

- 800

V

Ruimte en Water: Actualisatie verwachte grondtransacties

800

N

Financiën en bedrijfsvoering: Verschuiving aandeel van capaciteitskosten
van investeringen naar lopende exploitatiebegroting

600

N

Bereikbaarheid: bevorderen biodiversiteit

- 500

V

Overige wijzigingen kleiner dan € 500.000

-2.000

V

- 6.800

V

Financiële ontwikkelingen met impact groter dan € 500.000 op
Groen: Bijstelling verwachtte Faunaschade 2021

Bereikbaarheid: Afkoopsom beheer en onderhoud deel Westfrisiaweg N23
HHNK en Rijkswaterstaat

Financiën en bedrijfsvoering: actualisatie verwachte inkomsten uit dividend

Begrotingssaldo na Laatste begrotingswijziging
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Kredietaanvraag integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI)

In de financiële verordening is opgenomen dat kredieten bij de vaststelling van de begroting
(swijziging) ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
Voor de uitvoering van het iMPI vragen wij u een krediet beschikbaar te stellen van € 575.000 voor
het project: N248-16, Verkeersveiligheid kruispunten N248-Wadweg en N248Waardpolderhoofdweg, gemeente Hollands Kroon
Omschrijving project:
Om de verkeersveiligheid op de kruispunten van de N248 met de Wadweg en de
Waardpolderhoofdweg te verbeteren, is/wordt onderzocht welke korte- en langetermijnmaatregelen genomen kunnen worden.
Voor de korte termijn worden bij het kruispunt N248-Wadweg plateaus gerealiseerd in combinatie
met een snelheidsverlaging om de oversteekbaarheid voor fietsers te verbeteren. En op het
kruispunt N248-Waardpolderhoofdweg, dat in een onoverzichtelijke bocht ligt, wordt een chicane
gerealiseerd in combinatie met een snelheidsverlaging.
Vooruitlopend op de langetermijnmaatregelen promoveren de kortetermijnmaatregelen naar de
realisatiefase van het iMPI.
Reden kredietaanvraag:
Vanwege een dodelijk ongeval dat eind 2020 heeft plaatsgevonden, is het met name voor het
kruispunt met de Wadweg van belang de verkeersveiligheid op korte termijn te verbeteren. Het
streven is nog dit jaar te starten met de uitvoering. Gezien deze urgentie wordt het krediet nu bij
de Laatste begrotingswijziging 2021 aangevraagd en wordt niet gewacht tot het reguliere moment
hiervoor, namelijk bij de Eerste begrotingswijziging 2022.
Financieel:
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMI. (Jaar ingebruikname: 2022 /
afschrijvingstermijn: 50 jaar)
5.

Instellingsbesluiten nieuwe reserves ten behoeve van subsidieverlening

Zoals voorgelegd aan uw Staten in de actualisatie van de financiële verordening (Kenmerk
1686695/1686752) wijzigt de administratieve verwerking van subsidies met een omvang groter dan
€ 1,5 miljoen aan projecten/activiteiten die niet volledig binnen het betreffende jaar worden
besteed. In de oude situatie werden subsidies die in het jaar werden verstrekt voor het gehele
bedrag, dus ook als het een project betreft wat boekjaar overstijgend is, als last verantwoord in het
jaar waarin de subsidieverlening plaatsvond. In de nieuwe situatie is de administratieve verwerking
van de subsidielasten gebaseerd op de voortgang in het betreffende project.
Voor subsidies groter dan € 1,5 mln. die tevens boekjaar overschrijdend zijn, worden de daarmee
gepaard gaande lasten voor de volgende jaren gereserveerd in daarvoor ingestelde
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bestemmingsreserve(s). De provincies hebben binnen IPO verband een voorkeur aangegeven om
dit via de reserves te verwerken, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat deze gereserveerde
gelden een verplichtend karakter hebben jegens de subsidieaanvrager. Het zijn immers toegezegde
en in rechte afdwingbare bedragen: ze zijn in feite ‘beklemd’. Dus de lasten in volgende jaren
worden op basis van de subsidiebeschikkingen via toevoeging en latere onttrekkingen aan deze
beklemde reserve(s) via de jaarrekening verantwoord. Voordeel hiervan is dat helder is wat de
hoogte van de reeds verplichte bedragen is die nog niet tot last hebben geleid. Omdat van
dergelijke reserves een verloopoverzicht moet worden opgenomen in de jaarrekening, kan zo goed
inzicht worden gegeven aan Provinciale Staten.
Instellen nieuwe reserves
In 2021 voorzien wij vooralsnog de verlening van vijf subsidies waarop de gewijzigde
administratieve verwerking van toepassing is en waarvoor een reserve nodig is om de verwerking
conform de vastgestelde uitgangspunten1 vorm te geven. Het betreffen de volgende subsidies die
ook zijn opgenomen op de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling:






Subsidie Poort van Hoorn (Operationeel doel 3.4.1)
Subsidie Bloemendalerpolder kwaliteitsimpuls Faunapassage (operationeel doel 3.4.4)
Subsidie Gemeente Huizen: Integraal aanpassingsplan HOV Huizen (operationeel doel
4.1.2)
Subsidie Vervoersregio Amsterdam: HOV Amstelveen-Uithoorn (operationeel doel 4.1.2)
AGV / Waternet; Defosfatering van fosfaatrijk inlaatwater en het afkoppelen agrarische
gebieden t.b.v. waterkwaliteit in de Oostelijke Vechtplassen. (Operationeel doel 5.1.1)

Uitgangspunt in het begrotingsformat is dat een reserve is gekoppeld is aan één operationeel doel.
De hierboven opgesomde subsidies zijn gekoppeld aan 4 verschillende operationele doelen, wat
leidt tot het instellen van vier nieuwe reserves. Hieronder zijn de voorgestelde instellingsbesluiten
voor deze reserves opgenomen.
Reserve verleende subsidies operationeel doel 3.4.1 (2021)/ 3.2.1 (2022 e.v.)
Functie

Doelgericht bestemmingsreserve

Doel

De reserve dient als financiële dekking voor de verplichting die de provincie is
aangegaan bij het verlenen van subsidies binnen dit operationeel doel.

Programma

3. Ruimte en Water

Voeding

Voeding vindt plaats vanuit reeds bestaande budgetten/reserves binnen het
operationeel doel op basis van het daadwerkelijk verleende bedrag aan subsidies. GS
worden geautoriseerd om bij het verlenen van een subsidie, waarvoor de last niet
geheel in dat boekjaar kan worden verantwoord, het verleende bedrag over te hevelen
naar deze reserve.

Looptijd

Onbepaald

Maximale
hoogte

De maximale hoogte van de reserve wordt bepaald door het totale bedrag aan
verleende subsidies binnen het operationeel doel minus de reeds genomen lasten voor
deze subsidies.
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Reserve verleende subsidies operationeel doel 3.4.4 (2021)/ 3.2.4 (2022 e.v.)
Functie

Doelgericht bestemmingsreserve

Doel

De reserve dient als financiële dekking voor de juridische verplichting die de provincie
is aangegaan bij het verlenen van subsidies binnen dit operationeel doel.

Programma

3. Ruimte en Water

Voeding

Voeding vindt plaats vanuit reeds bestaande budgetten/reserves binnen het
operationeel doel op basis van het daadwerkelijk verleende bedrag aan subsidies. GS
worden geautoriseerd om bij het verlenen van een subsidie waarvoor de last niet
geheel in dat boekjaar kan worden genomen het verleende bedrag over te hevelen naar
deze reserve.

Looptijd

Onbepaald

Maximale
hoogte

De maximale hoogte van de reserve wordt bepaald door het totale bedrag aan
verleende subsidies binnen het operationeel doel minus de reeds genomen lasten voor
deze subsidies.

Reserve verleende subsidies operationeel doel 4.1.2
Functie

Doelgericht bestemmingsreserve

Doel

De reserve dient als financiële dekking voor de juridische verplichting die de provincie
is aangegaan bij het verlenen van subsidies binnen dit operationeel doel.

Programma

4. Bereikbaarheid

Voeding

Voeding vindt plaats vanuit reeds bestaande budgetten/reserves binnen het
operationeel doel op basis van het daadwerkelijk verleende bedrag aan subsidies. GS
worden geautoriseerd om bij het verlenen van een subsidie waarvoor de last niet
geheel in dat boekjaar kan worden genomen het verleende bedrag over te hevelen naar
deze reserve.

Looptijd

Onbepaald

Maximale
hoogte

De maximale hoogte van de reserve wordt bepaald door het totale bedrag aan
verleende subsidies binnen het operationeel doel minus de reeds genomen lasten voor
deze subsidies.
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Reserve verleende subsidies operationeel doel 5.1.1
Functie

Doelgericht bestemmingsreserve

Doel

De reserve dient als financiële dekking voor de verplichting die de provincie is
aangegaan bij het verlenen van subsidies binnen dit operationeel doel.

Programma

5. Groen
Voeding vindt plaats vanuit reeds bestaande budgetten/reserves binnen het
operationeel doel op basis van het daadwerkelijk verleende bedrag aan subsidies. GS
worden geautoriseerd om bij het verlenen van een subsidie, waarvoor de last niet
geheel in dat boekjaar kan worden verantwoord, het verleende bedrag over te hevelen
naar deze reserve.

Voeding

Looptijd

Onbepaald

Maximale
hoogte

De maximale hoogte van de reserve wordt bepaald door het totale bedrag aan
verleende subsidies binnen het operationeel doel minus de reeds genomen lasten voor
deze subsidies.

6.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr. 72-2021

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 9 november 2021;

besluiten:

1. Voor de uitvoering van het iMPI het volgende krediet beschikbaar te stellen:
N248-16 Verkeersveiligheid kruispunten N248-Wadweg en
N248-Waardpolderhoofdweg, gemeente Hollands Kroon

€ 575.000;

2. De reserves voor verleende subsidies in te stellen conform de vier in deze voordracht;
opgenomen instellingsbesluiten;
3. De in deze laatste begrotingswijziging 2021 opgenomen stortingen in- en onttrekkingen aan de
reserves vast te stellen;
4. De Laatste begrotingswijziging 2021 vast te stellen;

Haarlem, 13 december 2021

Provinciale Staten voornoemd,
voorzitter,

wnd. statengriffier,
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