
Specificatie besluitvorming programma 08 Basisinfrastructuur Mobiliteit  

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 84.087 0 0 0 0 0 

Extra middelen dagelijks 
beheer en onderhoud 
wegen 

Vanwege vertraging bij infrastructurele projecten 
(reconstructies) lopen de gecombineerde 
onderhoudswerkzaamheden steeds meer vertraging op. 

Hierdoor is meer aanvullend incidenteel onderhoud 
nodig (exploitatie). Als dekking wordt er van het 
investeringskrediet voor groot onderhoud afgeraamd en 

als exploitatie op de begroting geraamd. Daarnaast is 
er een tekort op de kosten voor gladheidsbestrijding (€ 
0,7 mln.). In januari/ februari van dit jaar is er een lange 

vorstperiode met veel winterse neerslag geweest. Er is 
veel inspanning verricht om de provinciale wegen veilig 
en begaanbaar te houden.  

L 2.492.981 0 0 0 0 0 

Middelen Indusa In het kader van het bestuursakkoord zijn meerjarige 
middelen ter beschikking gesteld voor het 

samenwerkingsverband Indusa ten behoeve van 
duurzaam bouwen in Brabant. Op basis van de 
voortgang worden middelen opnieuw geraamd op de 

meerjarige begroting. 

L -273.000 0 0 273.000 0 0 

Herbestemmen middelen 
Openbaar Vervoer 

Bij de op de begroting geraamde middelen voor de 
uitvoering van OV-concessies 2021 wordt een 

overschot verwacht. Voorgesteld wordt om de middelen 
door te schuiven naar 2023-2025 om de meerkosten en 
risico's van de noodconcessie West-Brabant te kunnen 

opvangen. De Staten zijn via een statenmededeling 
geïnformeerd over het verlenen van de noodconcessie.    

L -3.600.000 0 900.000 1.800.000 900.000 0 

Herplannen middelen 

verkeersveiligheid 

Vanwege de beperkende maatregelen in verband met 

de corona-pandemie heeft een aantal acties, waaronder 
gedrags- en voorlichtingscampagnes, niet (volledig) 
kunnen plaatsvinden en/of is uitgesteld. De daarvoor 

gereserveerde middelen dienen beschikbaar te blijven 
om het volledige verkeersveiligheidsprogramma in de 
komende jaren op te uitvoeren.  

L -400.000 200.000 200.000 0 0 0 

   
 
  

     

 
Totaal lasten voorstellen programma 08 

 
-1.695.932 200.000 1.100.000 2.073.000 900.000 0 

 
Totaal baten voorstellen programma 08 

 
0 0 0 0 0 0 

          

Eerdere besluitvorming  
       



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

Vrijval risicoreservering 
PPS-A59 

De provincie was gedurende een aantal jaren 
verantwoordelijk voor het onderhoud op de verbeterde 
rijksweg A59 bij Rosmalen. Hiervoor is een fiscale 

constructie opgezet en ontvangt de provincie een 
specifieke rijksbijdrage. De constructie loopt af en de 
gemaakte reservering in de algemene risicoreserve valt 

conform afspraak terug in de reserve Verkeer & 
Vervoer. 

B -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 

         
 

Totaal lasten eerdere besluitvorming programma 08 
 

0 0 0 0 0 0 
 

Totaal baten eerdere besluitvorming programma 08 
 

-60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 
         

Herplanning reserves 

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

structureel 

Herplannen middelen 
ontwikkeling Openbaar 

Vervoer 

Binnen de concessies zijn samen met de vervoerders 
afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het 

openbaar vervoer in Brabant. Dit gezamenlijke budget 
moet beschikbaar blijven op de meerjarige begroting. 
De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & 

Vervoer. 

L -4.408.999 700.000 750.000 2.088.999 870.000 0 

B 300.000 0 0 0 0 0 

         
 

Totaal lasten herplanning reserves programma 08   -4.408.999 700.000 750.000 2.088.999 870.000 0 
 

Totaal baten herplanning reserves programma 08   300.000 0 0 0 0 0 
         

Administratief technische bijstellingen 
       

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

Inkomsten derden dagelijks 

onderhoud 

In het kader van het dagelijks onderhoud zijn inkomsten 

ontvangen van derden voor uitgevoerde 
werkzaamheden en vergoedingen voor schade aan 
provinciale assets. Deze extra inkomsten worden op de 

begroting geraamd. Als dekking voor de gemaakte 
kosten worden de uitgavenbudgetten gelijktijdig 
opgehoogd. 

B 250.000 0 0 0 0 0 

L 250.000 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 60.000 0 0 0 0 0 

B 200.000 0 0 0 0 0 

SPUK Schone Lucht 

Akkoord 

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 het 
dagelijks beheer en onderhoud van provinciale wegen. 

De inkomsten moeten gematched worden met de 
uitgaven. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden 
op de meerjarige begroting geraamd.  

L 34.300 34.300 0 0 0 0 

B 34.300 34.300 0 0 0 0 



Herplannen middelen 
digitalisering 

In het kader van de door PS vastgesteld visie 
Digitalisering zijn extra middelen ter beschikking 

gesteld. Deze middelen worden opnieuw op de 
meerjarige begroting geraamd. Daarnaast zijn met de 
Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland met 

Rijk en regio afspraken gemaakt. De bijbehorende 
middelen blijven worden opnieuw geraamd op de 
meerjarige begroting. De provincie ontvangt hiervoor 

bijdragen van de regio en een specifieke rijksuitkering 
(SPUK). De regiobijdragen worden nu geraamd en de 
rijksbijdrage kan pas op basis van een beschikking. 

L 817.640 1.110.358 252.758 819.244 0 0 

B 1.500.000 750.000 750.000 0 0 0 

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

L 0 -5.689.316 -8.742.650 -6.900.973 432.361 859.027 

Actualisatie 

organisatiekosten 

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

capaciteitsinzet op programmaniveau. 

L 276.372 0 0 0 0 0 

Indexatie  Verwerking van de effecten van indexatie in de 

begroting 2022 t/m 2026  

L 0 1.662.624 1.662.624 1.662.624 1.662.624 1.662.624 

         

Totaal lasten administratief technische bijstellingen programma 08 
 

1.438.312 -2.882.034 -6.827.268 -4.419.105 2.094.985 2.521.651 

Totaal baten administratief technische bijstellingen programma 08 
 

1.984.300 784.300 750.000 0 0 0 
   

  
  

  
  

   
            

 
Totaal lasten bijstellingen programma 08 

 
-4.666.619 -1.982.034 -4.977.268 -257.106 3.864.985 2.521.651 

 
Totaal baten bijstellingen programma 08 

 
2.224.300 724.300 690.000 -60.000 -60.000 -60.000 

 

 

 


