
          

 

Specificatie besluitvorming programma 09 Mobiliteitsontwikkeling 

 
Voorstellen  

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

Afwikkelingsverschillen Voorgesteld wordt om de afwikkelingsverschillen op 
in eerdere jaren verleende subsidies opnieuw in te 

zetten voor de programma's. Het betreft de 
subsidieregelingen Regionale 
Uitvoeringsprogramma's, exploitatie Openbaar 

Vervoer en Uitvoeringsprogramma Fiets.  

L 430.709 0 0 0 0 0 

         
 

Totaal lasten voorstellen programma 09 
 

430.709 0 0 0 0 0 
 

Totaal baten voorstellen programma 09 
 

0 0 0 0 0 0 
         

Herplanning reserves  
       

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

structureel 

Aframing middelen 
actieprogramma groei op 

het spoor 

De restant middelen op de begroting voor 
actieprogramma groei op het spoor worden 

afgeraamd. De middelen vallen terug in de reserve 
Verkeer & Vervoer voor de multimodale en Brabant 
brede afweging.  

L -2.750.000 0 0 0 0 0 

Middelen BO-MIRT 
afspraken 

Op basis van BO-MIRT afspraken met de minister zijn 
provinciale middelen ter beschikking gesteld voor de 

ontwikkeling van Eindhoven als internationaal 
knooppunt en voor een pakket van flankerende 
maatregelen voor de A50 irt de aanpak van 

Paalgraven - Bankhoef. De uitwerking vraagt meer 
tijd en de middelen voor doorgeschoven. De dekking 
is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer en de 

reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF). 

L -9.906.864 0 0 9.906.864 0 0 

Herplannen Maaslijn Het budget voor Maaslijn wordt op basis van de 
meerjarige projectplanning (uitvoering door derden) 

geactualiseerd op de begroting. Tevens zijn er 
nieuwe verantwoordingsregels van kracht voor 
subsidies van meer dan € 2,5 mln. De dekking is 

afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.  

L -27.900.000 2.900.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 0 

Herplannen N65 De budgetten voor de ombouw van N65 worden op 

basis van de meerjarige projectplanning 
geactualiseerd op de begroting. De dekking is 
afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer, reserve 

Spaar- & Investeringsfonds, rijksbijdrage en 
gemeentelijke bijdragen.  

L -9.382.289 -20.926.600 -11.526.600 6.673.400 12.602.982 0 

B -3.243.600 1.269.200 13.969.200 -7.367.907 0 0 



Herplannen PHS De budgetten voor de realisatie PHS Vught worden 
op basis van de meerjarige projectplanning 

geactualiseerd op de begroting. De dekking is 
afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer en 
reserve Spaar- & Investeringsfonds.  

L -5.433.375 0 0 0 5.433.375 0 

Herplannen middelen 

SmartwayZ.NL 

Voor het gemeenschappelijke programma 

SmartwayZ.NL (samen met Rijk en provincie 
Limburg) zijn door de Staten middelen ter beschikking 
gesteld. Op basis van de voortgang wordt de 

meerjarige raming aangepast.  

L -29.288.991 2.800.130 -34.927.559 14.228.340 42.533.210 0 

B -8.686.677 -5.130.480 3.202.381 9.024.539 0 0 

Middelen truckparking De provincie is penvoerder voor het realiseren van 
truckparkings op de corridor Rotterdam - Venlo. De 

provincie ontvangt hiervoor bijdragen van de partners 
en een Europese subsidie. Deze bedragen en de 
provinciale bijdrage worden op de meerjarige 

begroting geraamd. De dekking van de provinciale 
bijdrage is afkomstig uit de reserve Verkeer & 
Vervoer.  

L -212.690 175.000 175.000 0 0 0 

B 137.310 0 0 0 0 0 

Herplannen WHK De budgetten voor Wilhelminakanaal worden op basis 
van de meerjarige projectplanning geactualiseerd op 
de begroting. De dekking is afkomstig uit de reserve 

Verkeer & Vervoer.  

L -2.970.762 0 0 2.970.762 0 0 

Herplanning middelen 

programma Fiets 

Voor het programma Fiets zijn middelen ter 

beschikking gesteld. De aanbesteding Zon op Infra 
zal in 2022 plaatsvinden. De bijbehorende middelen 
worden doorgeschoven. De dekking is afkomstig uit 

de reserve Verkeer & Vervoer. Voor de realisatie van 
het snelfietsroutenetwerk is in verschillende tranches 
totaal € 61 mln. beschikbaar gesteld, afkomstig uit de 

reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF). Op basis 
van de voortgang worden middelen naar voren 
geschoven op de meerjarige begroting.  

L 1.550.000 -1.550.000 0 0 0 0 

         
 

Totaal lasten herplanning reserves programma 09 
 

-86.294.971 -16.601.470 -36.279.159 43.779.366 65.569.567 0 
 

Totaal baten herplanning reserves programma 09 
 

-11.792.967 -3.861.280 17.171.581 1.656.632 0 0 
         

Administratief technische bijstellingen  
       

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

SPUK SmartwayZ.NL Een Rijksbijdrage voor het programma 

SmartwayZ.NL is via een specifieke rijksuitkering 
(SPUK) overgemaakt. Op basis van wet- en 
regelgeving dienen deze inkomsten gematched te 

worden met de uitgaven.    

L -9.936.715 0 0 0 0 0 

B -9.936.715 0 0 0 0 0 

Gebiedsimpuls Veghel/ 
Keldonk 

Het project gebied impuls Veghel/Keldonk wordt in de 
uitvoering meegenomen bij infraproject N279. 
Daartoe worden de middelen overgeheveld naar 

betreffende begrotingspost (N279 Smart Mobility). 

L 0 700.000 0 0 0 0 



 

 

Inkomsten werkbudget 
integraal mobiliteitsbeleid 

Vanuit het werkbudget integraal mobiliteitsbeleid zijn 
kosten betaald. Hiervoor zijn inkomsten van derden 

ontvangen. Gelijktijdig met het ramen van de 
inkomsten wordt het uitgavenbudget opgehoogd 

L 50.000 0 0 0 0 0 

B 50.000 0 0 0 0 0 

Inkomsten werkbudget 

multimodale 
bereikbaarheid 

Vanuit het werkbudget multimodale bereikbaarheid 

zijn kosten betaald. Hiervoor zijn inkomsten van 
derden ontvangen. Gelijktijdig met het ramen van de 
inkomsten wordt het uitgavenbudget opgehoogd 

L 140.000 0 0 0 0 0 

SPUK Schone Lucht 
Akkoord Walstroom 

Moerdijk 

Van het Rijk is een specifieke uitkering (SPUK) 
ontvangen in het kader van het Schone Lucht 

Akkoord. De provincie draagt bij aan de doelstelling 
via goederenvervoer met het project Walstroom 
Moerdijk. De inkomsten moeten gematched worden 

met de uitgaven. Zowel de inkomsten als de uitgaven 
worden op de meerjarige begroting geraamd. De 
provinciale cofinanciering is 50% (25% mobiliteit tlv 

de reserve Verkeer & Vervoer en 25% Milieu en 
Energie). 

L 0 326.000 0 0 0 0 

B 0 218.000 0 0 0 0 

Bijstelling kapitaalasten  Naar aanleiding van de actualisatie van de 
investeringskredieten zijn de kapitaalasten bijgesteld  

L 0 -303.927 29.406 29.406 29.406 29.406 

B 0 0 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 161.217 0 0 0 0 0 

         

Totaal lasten administratief technische bijstellingen programma 09 
 

-9.585.498 722.073 29.406 29.406 29.406 29.406 

Totaal baten administratief technische bijstellingen programma 09 
 

-9.886.715 218.000 0 0 0 0 
         
         

 
Totaal lasten bijstellingen programma 09 

 
-95.449.760 -15.879.397 -36.249.753 43.808.772 65.598.973 29.406 

 
Totaal baten bijstellingen programma 09 

 
-21.679.682 -3.643.280 17.171.581 1.656.632 0 0 


