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Bestuur en veiligheid
Brabantstad

277.506

De administratie voor het samenwerkingsverband Brabantstad wordt gevoerd door
Provincie Noord-Brabant. De middelen worden door de partners ingelegd en zijn bestemd
voor dit samenwerkingsverband.
Voorgesteld wordt om de resterende middelen van € 277.506 over te hevelen naar 2021.
Ontwikkelbudget Veiligheid

784.341

Overheveling van de bestuursakkoordmiddelen veiligheid. De realisatie voor de uitvoering
van de bestuursopdracht veiligheid (PS 14/20) is na vaststelling in juni 2020 achtergebleven
ten opzichte van de verwachting bij het opstellen van de bestuursopdracht in januari.
Door middel van de overheveling blijven de middelen in komende jaren beschikbaar voor
de uitvoering van de bestuursopdracht veiligheid.

Rijksmiddelen weerbaar bestuur

41.667

Bij de decembercirculaire hebben we van het Rijk een uitkering beschikbaar gesteld
gekregen voor 2021 van € 41.667 voor de aanpak voor een weerbaar bestuur en om een
weerbare organisatie aan te jagen in de middelgrote en kleinere gemeenten. De
middelen zijn ontvangen in 2020, door de overheveling zijn de middelen beschikbaar voor
de inzet in 2021.
2

Ruimte en wonen
Herplanning gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

5.242.137

Door meerdere malen uitstel van de behandeling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) bij de Raad van State is
vertraging opgetreden in de uitvoering. Eind 2020 is pas duidelijk geworden dat de
behandeling definitief is uitgesteld naar 2021. Daarmee is besloten om ook de
uitvoeringsorganisatie verder af te schalen. De Staten zijn in november via een
statenmededeling hierover geïnformeerd. Op basis hiervan is besloten om de betaling van
termijnen in de 2e helft van 2020 op te schorten. De middelen worden opnieuw op de
meerjarige begroting geraamd voor GOL op basis van de nieuwe planning.
Inplementatie omgevingswet

143.968

Betreft overheveling van restant budget 2020 voor implementatie omgevingswet.
Inkomsten Vossenhol

226.000

De inkomsten m.b.t. locatie Vossenhol zijn deels al in 2020 ontvangen (€ 226.000) en zijn
deels lager dan geraamd (€ 69.000). De lagere inkomst komt ten laste van de Risicoreserve
Ontwikkelbedrijf
3

Water en Bodem
Overeenkomst Waterpoort

119.641

Overheveling ten behoeve van de samenwerkingsovereenkomst Waterpoort. Het betreft
hier middelen van derden die beschikbaar moeten blijven voor Waterpoort.
Vitale bodem

75.733

Overheveling van restant middelen 2020 ten behoeve van de afdekking van reeds
aangegane financiële verplichtingen in 2021.
Programma Natuur en Milieu
Voorbereidingskrediet gezondheid

71.000

Betreft restant BA-middelen 2020 tbv voorbereidingskrediet Gezondheid, deze middelen
dienen beschikbaar te blijven voor de BA-periode t/m 2023
Gevelsanering geluid

225.000
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Deze middelen worden beschikbaar gesteld door Infra voor geluidsanering van woningen
langs provinciale wegen mbt groot onderhoud/reconstructie van een weg. Deze
middelen moeten meerjarig beschikbaar blijven.
Impuls omgevingsveiligheid

89.418

Deze middelen zijn hiervoor door IenW aan de provincie toegekend met het doel om deze
te verdelen onder de omgevingsdiensten ten behoeve van 'Impuls Omgevingsveiligheid'.
De inzet van de onderbesteding 2020 is nodig om aan de verplichtingen voor IOV in 2021
te kunnen voldoen.
Overheveling Brabantse ontwikkelaanpak stikstof

764.898

Zoals aangekondigd bij de Begroting 2021 zijn de restantmiddelen uit 2020 nodig voor de
uitvoering van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof in 2021.
Programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling
Valorisatieactiviteiten JADs

540.000

Vanuit PNB is € 540.000 cofinancieringsmiddelen toegezegd t.b.v. valorisatie-activiteiten
vanuit JADS richting het bedrijfsleven enerzijds bijdragen aan data-business voor de
Brabantse economie en anderzijds tot het beschikbaar komen van data-talent dat
aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt. Ook vanuit gemeente Den Bosch wordt
bijgedragen. Voorgesteld wordt om deze middelen vanuit onderbesteding
programmabudget EKT 2020 over te hevelen naar 2021.
Regiodeal Agro-proeftuin

250.000

Door GS zijn in 2020 € 250.000 cofinancieringsmiddelen toegezegd t.b.v. regiodeal Agro
Proeftuin ad € 250.000,=. Voorgesteld wordt om deze middelen vanuit onderbesteding
programmabudget EKT 2020 over te hevelen naar 2021.
Programma Landbouw en Voedsel
Herinzet lagere subsidievaststelling landbouw

146.412

Betreft herinzet van middelen die beschikbaar zijn gekomen op basis van lagere
subsidievaststellingen v.w.b. Landbouw (translab en ondersteunende maatregelen).
Overheveling middelen landbouw

3.558.656

Betreft overheveling van restant middelen Landbouw bestaande uit € 3,6 mln BA
middelen.
Programma Basisinfrastructuur Mobiliteit
Herplannen middelen Indusa

125.200

In het kader van het bestuursakkoord zijn meerjarige middelen ter beschikking gesteld voor
het samenwerkingsverband Indusa ten behoeve van duurzaam bouwen in Brabant. De
restant middelen 2020 worden opnieuw op de meerjarige begroting geraamd.
Middelen verkeerscentrale

230.000

Voor de samenwerkingsafspraken met de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat (2020 t/m
2023) moest er in 2020 een nieuwe overeenkomst worden opgesteld. In de
voorbereidingen van deze nieuwe overeenkomst is vertraging ontstaan
(aanbestedingstechnische / juridische discussie). Om deze reden lag er in 2020 nog geen
nieuwe overeenkomst, waardoor betaling voor diensten ook niet mogelijk was. Volgens
huidige planning zal in het voorjaar 2021 een nieuwe overeenkomst worden gesloten
waarna alsnog de provinciale bijdrage over 2020 van €230.000 wordt gefactureerd. Deze
hiervoor geraamde middelen 2020 moeten opnieuw op de meerjarige begroting
geraamd worden om aan de verplichting te kunnen voldoen.
Middelen eikenprocessierups

13.479

Voor het beheersen van de eikenprocessierups is eind 2020 een Europese subsidie
ontvangen. De restant middelen worden opnieuw de meerjarige begroting geraamd.
Intensivering verkeersveiligheid

177.000
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In het kader van het bestuursakkoord zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor
intensivering verkeersveiligheid op basis van het nieuwe Brabants VerkeersveiligheidsPlan
(BVVP). Als gevolg van corona zijn activiteiten minder snel op gang gekomen. De restant
middelen worden opnieuw op de meerjarige begroting geraamd.

Wegenoverdrachten
De geplande wegenoverdracht aan gemeenten (in het kader van de N260 Omlegging
Baarle en I-VRI's aan de gemeente Loon op Zand) heeft nog niet plaatsgevonden. De
gereserveerde middelen dienen beschikbaar te blijven op de meerjarige begroting.

297.801

Programma Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
Coronasteun Rijk

291.724

In 2020 is vooruitlopend op de nog te ontvangen Rijksbijdrage uit eigen middelen 2021
Coronasteun aan NBM voorgefinancierd. Eind 2020 is deze Rijksbijdrage ontvangen en op
basis daarvan wordt de raming 2021 hierop aangepast.
Rijksbijdrage watermolenlandschappen
Betreft inzet van eind 2020 ontvangen Rijksbijdrage in het kader van de ErfgoedDeal t.b.v.
project watermolenlandschappen.
Bestuursakkoord middelen sport
Betreft overheveling van restant budget Sport naar 2021 t.b.v. inzet t.b.v. (top)
sportevenmenten. Betreft BA middelen 2020-2023.

610.000

182.157

Algemeen financieel beleid
Stelpost bestuur en veiligheid
Op de centrale stelposten "bestuur en veiligheid" en "energie, circulaire economie en
gezondheid" resteren ultimo 2020 nog middelen die benodigd voor de uitvoering van het
bestuursakkoord en daarom worden overgeheveld naar 2021. Deze overhevelingen
voldoen aan de overhevelingscriteria.

Stelpost energie, circulaire economie en gezondheid
Op de centrale stelposten "bestuur en veiligheid" en "energie, circulaire economie en
gezondheid" resteren ultimo 2020 nog middelen die benodigd voor de uitvoering van het
bestuursakkoord en daarom worden overgeheveld naar 2021. Deze overhevelingen
voldoen aan de overhevelingscriteria.

Onderzoeksbudget nieuwe investeringsmogelijkheden

250.000

190.000

149.205

Voorgesteld wordt om restant onderzoeksbudget Nieuwe invest.mogelijkh.(betreft BAmiddelen) over te hevelen naar 2021 t/ 2023.
Restant middelen samenleving tbv inzet vervolg Brabant Outcomes Fund (BOF2)
Betreft overheveling van restant middelen 2020

1.369.800

Bedrijfsvoering
Bestuursakkoordmiddelen datavisie
Overheveling van de resterende bestuursakkoordmiddelen in 2020 voor Datavisie (PS
09/20A) naar 2021 en 2022.

555.122

16.997.865
Overhevelingen die niet aan criteria voldoen
Programma Ruimte en Wonen
Arbeidsmigranten

350.000
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GS hebben besloten (zie statenmedeling van 8 december 2020 hierover) om met het oog
op de uitvoering van motie M108 2020 Arbeidsmigranten binnen het Actieplan
Arbeidsmarkt 2020-2023, bij de jaarrekening 2020 een overhevelingsvoorstel van €350.000,uit de onderbesteding Economie, Kennis en Talentontwikkeling aan PS voor te leggen t.b.v.
de verlenging van de bestuursopdracht Arbeidsmigranten 2021.
350.000

