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Bestuur en veiligheid
Brabantstad

89.478

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 ad € 89.478 over te hevelen
naar 2020.
Veiligheid

235.398

Bij het Bestuursakkoord 2019-2023 Kiezen voor Kwaliteit is € 1 miljoen
beschikbaar gesteld voor het uitwerken en opstarten van beleid voor veiligheid
(veilig en weerbaar Brabant) in 2019 en 2020. De resterende middelen uit 2019
worden betrokken bij de uitvoering in 2020 op basis van de uitwerking
bestuursopdracht 'Veilig en weerbaar Brabant'.

Vlaams Nederlandse Delta

127.390

De administratie voor het samenwerkingsverband Vlaams Nederlandse Delta
wordt gevoerd door Provincie Noord-Brabant. De middelen worden door de zes
partners ingelegd en zijn bestemd voor dit samenwerkingsverband.
Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad € 127.390 over te hevelen
naar 2020.
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Ruimte en wonen
Amendement lokale journalistiek

75.000

Betreft de overheveling van restant middelen van het amendement Lokale
journalistiek (€ 150.000, begroting 2019)
Herinzet middelen project Veghelse Mozaïek

1.371.549

Voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit Brainport Oost is eerder, met de
inzet van bestuursakkoordmiddelen, een subsidieregeling opengesteld geweest.
Een deel van de beschikbaar gestelde middelen voor project Veghelse Mozaïek
waren eerder voorzien via subsidie te worden ingezet. Dit bleek niet volledig
realiseerbaar. De inzet zal alsnog plaatsvinden in hetzelfde gebied en in
samenhang met infraproject N279Z.

Overheveling middelen Ruimtelijke ontwikkeling

1.414.548

Betreft overheveling van restant bestuursakkoordmiddelen Ruimtelijke
ontwikkeling Brainport Oost (€ 1 mln) en Wonen en Leegstand (€ 0,4 mln) t.b.v.
inzet voor uitvoering bestuursopdracht Terugdringen Woningtekort en leegstand
(PS 18/20).
Inzet Rijksbijdrage Flexwonen
Betreft de inzet van de in 2019 ontvangen Rijksbijdrage voor Flexwonen, die
behouden moet blijven voor de uitvoering van activiteiten in 2020 en 2021

250.000
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Water en Bodem
Overheveling inzake overeenkomst Waterpoort

41.382

Met betrekking tot de Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort wordt jaarlijks
het saldo van de bijdragen van de partners en werkelijke uitgaven overgeheveld
naar het volgende jaar.

Overheveling 2e bestuursovereenkomst waterschappen

4.783.093

Om de doelen vanuit het Kaderrichtlijn Water te behalen hebben wij aan de
waterschappen subsidies verleend ten behoeve van met name het herstel van
Natte Natuurparels en beekherstel. Deze subsidies dragen bij aan de
doelstellingen van STUW 2016-2021. In 2019 hebben wij de hieraan
gerelateerde subsidies moeten vaststellen. De prestaties uit de
subsidiebeschikkingen aan waterschap Brabantse Delta en waterschap De
Dommel zijn nog niet allemaal geleverd, maar deze prestaties zijn wel nodig om
de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water te realiseren. Om de niet-geleverde
prestaties alsnog te realiseren is het nodig om het voordelig afwikkelingsverschil
als gevolg van de subsidievaststelling beschikbaar te houden voor de uitvoering
van deze projecten.

Vitale bodem

176.736

In 2019 is de subsidieparagraaf Vitale Bodem van de subsidieregeling ‘Elfde
wijzigingsregeling Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan NoordBrabant’ opengesteld. Deze loopt nog tot en met 2 juni 2020. In verband
daarmee worden de restant middelen van 2019 overgeheveld naar 2020.
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Natuur en milieu
Subsidieregeling natuur N279

516.780

Eind 2019 zijn er nog 3 aanvragen in behandeling voor de realisatie natuur
subsidieregeling N279 die niet meer beschikt zijn in 2019. Hierdoor is een deel
van het budget € 451.844 van 2019 niet benut. Daarnaast betreft het een
afwikkeling van een opdracht € 64.936 voor waardedaling van percelen in
verband met wettelijke natuurcompensatie. Voorstel is om € 516.780 over te
hevelen naar 2020.

Restant rijksmiddelen drugsdumpingen uit 2019 dienen behouden te blijven op
de begroting 2020

296.988

Gevelsanering geluid

144.254

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 2019 zijn doorgeschoven naar 2020/2021. De Middelen dienen
daarom ook te worden doorgeschoven.

Advieskosten Milieu Effect Rapportage

99.411
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Jaarlijks wordt er een planning gemaakt van provinciale projecten waarvoor een
Mer moet worden opgesteld en advies moet worden gevraagd aan de Mercommissie. De kosten voor deze adviezen varieren van ca. 10.000 tot ca.
25.000 euro/advies. Procedures voor deze projecten zijn vaak lang waardoor
het gewenste advies niet in het geplande jaar kan worden aangevaragd maar
doorschuift. Voor deze adviezen moet het restant worden overgeheveld naar
2020.

Voorbereidingsbudget gezondheid

100.000

Bij burap 2019 is door PS besloten om een voorbereidingsbudget voor
Gezondheid ad € 0,5 mln. ( 2019: € 0,1 mln. 2020: € 0,4 mln.) ter beschikking
te stellen. De middelen voor 2019 zijnde € 0,1 mln. zijn nog niet tot besteding
gekomen en worden daarom voor hetzelfde doel overgeheveld naar 2020,
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Economie
Overheveling vastgoed van Gogh

1.250.000

Overheveling 1.250.000 van 2019 naar 2020 m.b.t. aankopen certificaten
Vastgoed Van Gogh € 1,25 mln. De 2e tranche aankopen certificaten zullen in
2020 gerealiseerd worden.
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Energie, circulaire samenleving en gezondheid
Overheveling BA middelen circulaire economie

176.710

Zoals middels Statenvoorstel 54/19A door PS is besloten, blijven de eind 2019
nog niet gerealiseerde of verplichte bestuursakkoordmiddelen uit de vorige
bestuursperiode ingezet kunnen worden voor het realiseren van de ambities op
het betreffende beleidsterrein. Daarom wordt voorgesteld om restant middelen
mbt BA-middelen 2016-2019 circulaire econ. door te schuiven naar 2020.
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Landbouw en voedsel
Overheveling middelen landbouw en voedsel

6.312.063

Betreft inzet van restant budget 2019 Landbouw en voedsel t.b.v inzet op dit
programma:
- € 1,6 mln betreft diverse uitgaven die zijn doorgeschoven (of vertraagd) van
2019 naar 2020 (zoals vermeld in de jaarstukken bij productgroep 02.02)
- 4,7 mln herinzet restant middelen t.b.v. Ondersteunende maatregelen
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Basisinfrastructuur mobiliteit
Wegenoverdrachten
In verband met een geplande wegenoverdracht aan gemeenten worden
investeringskredieten afgeraamd en op de begroting opgenomen als exploitatie.
Het betreft een wegvak in het kader van de N260 Omlegging Baarle en I-VRI's
aan de gemeente Loon op Zand. Daarnaast heeft een geplande
wegenoverdracht aan Breda (€ 1,1 mln) niet plaatsgevonden. De gereserveerde
middelen dienen beschikbaar te blijven op de begroting.

1.397.801
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Algemeen financieel beleid
Effecten decembercirculaire 2019 mbt MIT 2018 + 2019

580.000

Voor MIT 2019 is er via het provinciefonds €1,8 mln. ontvangen, terwijl € 1,22
mln. geraamd was. De €580.000 die in het rekeningresultaat landt, zal op de
inkomsten 2020 en 2021 worden gecorrigeerd. In die jaren was er € 915.000
geraamd. Dus resteert er een raming van € 625.000 per jaar.

19.438.581

