
 
       

 
Specificatie besluitvorming programma 04 Natuur en milieu 
  

 

Voorstellen  
        

Onderwerp Toelichting L/B bijstelling 2021 bijstelling 2022 bijstelling 2023 bijstelling 2024 bijstelling 2025 bijstelling 

structureel 

Gevelsanering geluid Deze middelen, beschikbaar gesteld door Infra, zijn bedoeld om 
geluidmaatrgelen te treffen aan woningen langs provinciale 

wegen. Op het moment dat de weg wordt gereconstrueerd of 
groot onderhoud gepleegd, worden deze zgn. saneringswoningen 
gelijktijdig aangepakt. De geplande projecten in 2021 zijn 

doorgeschoven naar 2022/2023. De Middelen worden daarom 
doorgeschoven. 

L -125.340 63.000 62.340 0 0 0 

         
 

Totaal lasten voorstellen programma 04 
 

-125.340 63.000 62.340 0 0 0 
 

Totaal baten voorstellen programma 04 
 

0 0 0 0 0 0 
         

Eerdere besluitvorming  
       

Onderwerp Toelichting L/B bijstelling 2021 bijstelling 2022 bijstelling 2023 bijstelling 2024 bijstelling 2025 bijstelling 

structureel 

Voorbereidingskrediet 
Gezondheid 
overboeken naar 

programma 01 Bestuur 
en Veiligheid  

Op basis van addendum op BA wordt budget Gezondheid 
overgebracht van programma 04. Milieu naar 01 Bestuur 

L -341.000 -100.000 -100.000 0 0 0 

         
 

Totaal lasten eerdere besluitvorming programma 04 
 

-341.000 -100.000 -100.000 0 0 0 
 

Totaal baten eerdere besluitvorming programma 04 
 

0 0 0 0 0 0 
         

Herplanning reserves 
        

Onderwerp Toelichting L/B bijstelling 2021 bijstelling 2022 bijstelling 2023 bijstelling 2024 bijstelling 2025 bijstelling 

structureel 

Herplannen uitgaven 
lucht, geluid, geur tlv 
res. PMWP 

herplannen uitgaven lucht, geluid, geur tlv res. PMWP o.b.v. 
voortschrijdend inzicht 

L 50.000 0 0 0 0 0 

Plan van aanpak 
Invasieve exoten en 

richtlijn bestrijding 
wasbeer 

Met het vaststellen van het Plan van aanpak Invasieve exoten 
Noord-Brabant geven Gedeputeerde Staten aan hoe zij deze 

exoten willen gaan bestrijden en beheersen. Deze bestrijding 
wordt deels gedaan door andere partijen. Zij kunnen een beroep 
doen op subsidieregelingen, die daarvoor in het leven worden 

geroepen. (PS-statenmededeling 10 november 2020; 
nr.4765771). Daarnaast bijstelling raming bijdrage aan IPO en Bij 
12 met betrekking tot faunakosten. 

L 370.000 370.000 0 0 0 0 

Natuur en Samenleving Verschillende voorstellen zijn in voorbereiding zoals mogelijke 
voortzetting van de subsidieregeling groene schoolpleinen en 
toegankelijke natuur Deze zullen niet allemaal meer in 2021 tot 

uitgaven leiden. Een deel van het budget schuift door naar 2022. 

L -400.000 400.000 0 0 0 0 



Actualisatie Natura 
2000 

herstelmaatregelen 

De Subsidie voor de aanpak waterhuishouding Waalwijk is 
verleend in 2021 van dit totale bedrag van 5,4 mln. komt 2 mln. tlv 

2021. De uitvoering van het project Peelvenen is gestart. De 
begrotingssubsidie aan SBB voor de brand in de Peelvenen is 
deels verleend in 2020. In 2021 wordt de tweede subsidie 

aangevraagd en loopt via de reserve Natuurbeheer & 
Ontwikkeling; Pas Natura2000  

L 5.000.000 -2.100.000 6.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 

Herplannen uitgaven 

Milieu tlv res. PMWP 

Dit betreft de ambitiegelden PMWP, die nodig zijn voor de 

realisering van de doelen uit het PMWP. O.b.v. voortschrijdend 
inzicht worden middelen afgeraamd/doorgeschoven. 

L -1.130.000 200.000 100.000 0 0 0 

         
 

Totaal lasten herplanning reserves programma 04 
 

3.890.000 -1.130.000 6.100.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 
 

Totaal baten herplanning reserves programma 04 
 

0 0 0 0 0 0 
         

Administratief technische bijstellingen  
       

Onderwerp Toelichting L/B bijstelling 2021 bijstelling 2022 bijstelling 2023 bijstelling 2024 bijstelling 2025 bijstelling 
structureel 

Meicirculaire 
provinciefonds 2021 

Verwerking van de decentralisatie uitkering conform de 
meicirculaire 2021 

L 0 114.000 114.000 114.000 0 0 

Correctie kosten art 28 
luchtvaartwet 

Admin. Techn. correctie m.b.t. inkomsten en uitgaven m.b.t. 
rijksbijdrage in kosten art 28 luchtvaartwet. Correctie om uitgaven 
en inkomsten in overeenstemming te brengen. 

L 4.030 4.030 4.030 4.030 4.030 4.030 

B 2.393 2.393 2.393 2.393 2.393 2.393 

Herplannen uitgaven 

SPUK SLA 

Herplannen uitgaven ihkv (SPUK)-uitgaven SLA meerjarig. L -25.600 359.050 15.375 15.375 -186.100 126.700 

B 0 216.600 44.100 44.100 0 0 

Actualisatie VTH-
bijdrage van Natuur 

Vanuit programma Natuur wordt aan de Omgevingsdiensten 
opdracht gegeven tot het uitvoeren van de Verordening 
natuurbescherming. Het gaat hier om uitvoering van 

gebiedsbescherming en de Interim Omgevingserordening 
(toezicht en handhaving veehouderijen). De financiering van deze 
opdracht wordt gedekt vanuit programma Natuur. 

L 0 333.133 0 0 0 0 

Biodiversiteit POP 3 Met de wijziging en vaststelling van de eenentwintigste 
wijzigingsregeling Subsidieregeling 
plattelandsonwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2021 

(POP3) wordt een bedrag van €2.544.000 beschikbaar gesteld 
voor de revitalisering van bossen in Noord-Brabant. Met POP3 
versterkt de provincie Noord-Brabant haar beleid door 

verdubbeling van eigen middelen met Europese financiering. Dit 
dossier voorziet in de (wettelijke en financiële) voorwaarden voor 
de voorgestelde openstelling. De helft van het 

openstellingsbedrag en de uitvoeringskosten aan RVO wordt door 
de provincie beschikbaar gesteld vanuit het Programma Natuur. 
Daarnaast wordt de raming verhoogt voor de cofinanciering in het 

life+ project Nardus/Limosa project om Europese subsidie te 
krijgen. 

L 195.600 0 -450.000 0 0 0 

Actualisatie Natuur 

Netwerk Brabant 

De grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering) laten zich 

moeilijk ramen door het GOB. Bij deze wijziging zijn op basis van 
de meest recente grondmutaties de ramingen bijgesteld. In het 
addendum bij de Grondnota (PS29/16A) is afgesproken dat bij de 

Bestuursrapportages de wijziging op de begroting wordt 

L 3.097.160 17.599.416 11.128.997 9.650.442 0 0 



 

opgenomen. Bij de jaarrekening 2020 is de grondslag van 
lastneming veranderd voor mandaatinstellingen. waaronder de 

GOB bv. Eerst was de lastneming op basis van 
liquiditeitsprognose nu is het op basis van afgegeven 
beschikkingen door de GOB bv wat leidt tot een aanpassing voor 

de meerjaren raming voor enkele begrotingsposten in onze 
begroting. De (meerjaren) raming voor het GOB is gebaseerd op 
de huidige subsidieplafonds voor de regeling die het GOB in 

mandaat uitvoert. 

B 2.014.000 0 0 0 0 0 

Capaciteit stikstof Op basis van nieuwe bestuursakkoord en nieuwe 
portefeuilleverdeling wordt de begrotingspost 'Aanpak stikstof' 

overgebracht van programma 04 - Natuur en Milieu naar 
programma 02 - Ruimte en Wonen. 

L -1.402.127 -178.500 -178.500 0 0 0 

Opstartkosten m.b.t. 

meetpunten 

Opstartkosten m.b.t. meetpunten gaan eerder plaatsvinden dan 

gedacht en daarom wordt o.b.v. voortschrijdend inzicht budget 
van 2022 naar 2021 gehaald       

L 428.050 -428.050 0 0 0 0 

B 172.500 -172.500 0 0 0 0 

Actualisatie 
organisatiekosten 

Administratieve bijstelling van de toerekening van de 
organisatiekosten in verband met de planning van de 

capaciteitsinzet op programmaniveau. 

L 87.518 0 0 0 0 0 

Indexatie  Verwerking van de effecten van indexatie in de begroting 2022 
t/m 2026  

L 0 79.438 79.902 79.902 79.902 79.902 

         

Totaal lasten administratief technische bijstellingen programma 04 
 

3.786.758 18.061.017 10.892.304 9.863.749 -102.168 210.632 

Totaal baten administratief technische bijstellingen programma 04 
 

2.188.893 46.493 46.493 46.493 2.393 2.393 
 

  
 

 
  

     

         

 
Totaal lasten bijstellingen programma 04 

 
7.210.418 16.894.017 16.954644 8.863.749 -1.102.168 -789.368 

 
Totaal baten bijstellingen programma 04 

 
2.188.893 46.493 46.493 46.493 2.393 2.393 


