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109.291 Samenwerkingsafspraken in het kader van Brabantstad, regionale afspraken Sterk Brabants
netwerk
De bijdragen van de partners van BrabantStad zijn in 2017 niet geheel besteed. Voorgesteld
wordt om het restant aan middelen over te hevelen naar 2018.
1.277.099 Voor het uitvoeringsprogramma Werklocaties is meerjarig budget beschikbaar gesteld. Het
restant 2017 wordt doorgeschoven naar 2019 (laatste jaar huidig programma).
181.178 Voor het uitvoeringsprogramma Leegstand is meerjarig budget beschikbaar gesteld. Het restant
2017 wordt doorgeschoven naar 2019 (laatste jaar huidig programma).
1.180.527 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat betreft een meerjarig traject, waarbij restanten in
enig jaar beschikbaar dienen te blijven voor de uitvoering. Afwijkingen hebben vaak betrekking
op grondaankopen die zich moeilijk laten ramen.
181.000 In het bestuursakkoord zijn incidentele middelen (C 3,4 miljoen) beschikbaar gesteld
voor het wegwerken van de ontstane werkvoorraden vergunningsaanvragen Nb-wet.
Reden hiervoor was dat de nieuwe Wet natuurbescherming (ingegaan op 1-1-2017)
geen overgangsrecht kent waardoor oude dossiers, die eerder onder
verantwoordelijkheid van andere provincies vielen, vanaf 2017 onder
verantwoordelijkheid van provincie Noord-Brabant zijn gekomen. Deze dossiers zijn
(nagenoeg) afgehandeld, maar het risico op (complexe) bezwaar- en
beroepsprocedures, die voor rekening van Brabant komen, bestaat nog steeds,
daarom wordt voorgesteld het restant door te schuiven naar 2018.
1.357.108 Eind 201 6 heeft de provincie middelen van het Rijk ontvangen vanwege het door de Tweede
Kamer aangenomen amendement "cofinanciering opruimen drugsdumpingen". Het is
noodzakelijk om de in 201 6 ontvangen middelen ad C 325.649 over te hevelen naar 2018.
Deze middelen dienen te worden ingezet ter dekking van een nieuwe provinciale
subsidieregeling. Eind 2017 heeft de provincie C 1 mln van het Rijk ontvangen vanwege het
door de Tweede Kamer aangenomen amendement "Cegerek-R Dijkstra een tegemoetkoming in
de kosten opruimen van drugsafval". De in 2017 ontvangen middelen dienen te worden ingezet
ter dekking van een nieuwe provinciale subsidieregeling in 201 8.

561.680 Dit betreft Bestuursakkoordmiddelen. M.b.t. de BOM is in 2017 een meerjarenplan BOM 2017
2020 vastgesteld, deze middelen zijn nodig om dit plan te kunnen uitvoeren en worden de
komende jaren nog ingezet.
974.276 Dit zijn bestuursakkoordmiddelen. In 2017 is één nieuw Brabantbreed Valorisatiefonds
opgericht, echter wordt pas m.i.v. 201 8 operationeel waardoor uitgaven doorschuiven naar
2018.
467.217 De middelen op de post "Innovatie in topsectoren" waren voorzien om eventuele Brabantse
overbenutting voor de MIT-Zuid-regeling voor het innovatieve MKB af te dekken, omdat deze
post inhoudelijk goed past bij de activiteiten in de MIT-regeling. De afhandeling van MIT 201 7
is vertraagd tot januari 201 8, door het grote aantal ingediende projecten. Inmiddels is duidelijk
dat het Brabantse MKB zeer goed heeft gescoord, en aanvullende Brabantse middelen nodig
zijn. Via overheveling van deze middelen wordt voor een belangrijk deel voorzien in de
dekking hiervoor.
3.672.749 De vertraging in de afhandeling is het gevolg van het grote succes. Door het grote aantal
projecten (94 stuks) dat voor de R&D-tender voor Zuid-Nederland van september 2017 is
ingediend en dat door de deskundigencommissie moet worden beoordeeld is er vertraging
ontstaan in de besluitvorming. De commissie kon de definitieve ranking hierdoor pas 2e week
2018 vaststellen.
708.307 Dit betreft Bestuursakkoordmiddelen. In 2016/2017 zijn vanwege verwachte uitgaven de
middelen deels naar voren gehaald in de begroting. Een aantal projecten heeft echter een
langere looptijd dan wel voorbereidingstijd. Voor 201 8 is voorzien dat de middelen volledig tot
besteding worden gebracht.
928.100 Afhandeling van deze FES-middelen m.b.t. Aviolanda Woensdrecht is door het Rijk aan
provincie overgedragen en afhankelijk gesteld van de oplevering van een robuust ontwikkelplan
wat zorgdraagt voor het verstevigen, door ontwikkelen en creëren van nieuwe business. Dit
ontwikkelplan en de realisatie ervan hebben net wat meer tijd nodig, maar zijn aanstaande en
vragen een extra impuls die met de vooralsnog niet benutte FES-gelden kan worden gegeven.
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977.595 Betreft bestuursakkoordmiddelen. De restant middelen zijn benodigd voor de uitvoering van plan
Digitalisering. (C 300.000 t.g.v. resultaat vrij laten vallen. Dit bedrag moet nog gestort worden
in de risicoreserve voor de lening van Rockstart, kan niet meer in 201 7, zal in 201 8 tlv resultaat
plaatsvinden.)
121.710 De administratie voor het samenwerkingsverband Vlaams Nederlandse Delta wordt
gevoerd door PNB. De middelen worden door de zes partners ingelegd en zijn en
blijven bestemd voor dit samenwerkingsverband. Het voorstel is om het resterende
krediet van begrotingspost 0000950 ad. C 121.710 over te hevelen naar 2018 voor
continuering van dit samenwerkingsverband
230.000 Dit betreft Bestuursakkoordmiddelen en zijn nodig om het uitvoeringsprogramma te kunnen
uitvoeren. Uitgaven zijn lager dan geraamd, omdat de subsidie aanvraag van SPARK in 201 7
vertraging heeft opgelopen omdat onduidelijk is of het deel van de shared facility rendabel kan
worden.
95.454 Voor het regionale luchtvaartbeleid zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld. In 2017 is
C 95.000 niet besteed als gevolg van lagere onderzoekskosten Eindhoven Airport dan
geraamd. Aan de Staten wordt voorgesteld deze specifieke Rijksmiddelen in 201 8 opnieuw op
de begroting te ramen voor het uitvoeren van het activiteitenplan.
1.330.755 De wegenoverdrachten van een gedeelte van een provinciale wegen N616 aan
Gemert-Brakel (C530.755) en N625 aan 's-Hertogenbosch (C 0,8 mln) waren
voorzien voor eind 2017. De college-besluiten door de gemeenten worden echter
begin 2018 genomen. De middelen worden hierbij opnieuw op de begroting
geraamd.
18.362 Het netwerkprogramma Brabantstad is een samenwerking tussen provincie en de B5steden. Alle partners dragen bij in de kosten via een jaarlijkse bijdrage. De restant
middelen uit 2017 dienen beschikbaar te blijven voor het programma en worden
opnieuw op de begroting 201 8 geraamd.
In 2014 hebben de Staten provinciale middelen beschikbaar gesteld voor het
22.959 programma Beter Benutten Vervolg. De niet bestede middelen dienen beschikbaar te
250 blijven voor het programma en worden opnieuw op de begroting geraamd. De
21.829 projecten Logistiek in Brabant en Stedelijke Bereikbaarheid zijn nagenoeg afgerond; C39.240 ITS loopt door t/m 2020.
5.571
227.512 SmartwayZ.NL is een samenwerkingsverband met de provincie Limburg en het Rijk. De
partners leveren een bijdrage in een werkbudget voor gemeenschappelijke kosten.
Obv het december circulaire wordt de Rijksbijdrage via het provinciefonds in 2017
toegevoegd aan het werkbudget in 2018.

1.000.000 Eind 201 7 is de subsidieregeling Talentenhub opengesteld, waarvoor meerjarig (2017/201 9)
middelen beschikbaar zijn. Hiervan is in 201 7, door het later open stellen van de regeling, in
2017 minder uitgegeven dan eerder was voorzien. De middelen dienen echter wel ook in 2018
beschikbaar te blijven ter dekking van de regeling, aangezien alleen het budget van 201 8 en
2019 daarvoor ontoereikend is.
300.000 Een relatief beperkt deel van de impulsgelden was in 2017 gereserveerd voor een
makersregeling. Daarmee wilde de provincie aansluiten bij regelingen van Brabantse
gemeenten waarmee kunstenaars worden ondersteund om culturele producties te realiseren
(productiegeld). Door een vertraging bij het opstellen van deze regelingen is dit in 201 7 niet
gerealiseerd. Deze middelen dienen in 2018 beschikbaar te blijven om de culturele productie
samen met gemeenten te kunnen realiseren.
150.000 Op basis van een door PS ingediend amendement bij de begroting zijn eerder middelen
beschikbaar gesteld voor de Voedselbank. Tot op heden is er nog geen voorstel ontvangen van
de Voedselbank voor besteding van deze middelen, passend bij het amendement. Het gesprek
hierover met de Voedselbank is nog gaande.
75.000 23) en 24) Binnen de regeling hedendaagse cultuur is het merendeel van de paragrafen
opengesteld voor 4 jaar (201 7-2020). Voor par. 3 Brabants toekomstperspectief
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200.000 (talentontwikkeling jongeren) is dit gedaan voor periode 2017 /201 8 (C 500.000) en ligt in
2018 de openstelling voor periode 2019/2020 voor (eveneens C 500.000). Voor deze
openstelling zijn onvoldoende middelen beschikbaar in de meerjarenbegroting van Cultuur en
dient nog aanvullende dekking gevonden te worden voor C 275.000. Daartoe wordt
voorgesteld om de onderuitputting 201 7 hiervoor in te zetten vanuit de post die ook gebruikt is
voor dekking 2017 en 201 8. Daarnaast wordt voorgesteld om de onderuitputting vanuit
talentontwikkeling te benutten mede gezien de sterke inhoudelijke relatie (talentontwikkeling) die
dit budget heeft met de paragraaf 3 Brabants toekomstperspectief.

16.414.769

